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

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

Среда, 16 февруари 2000 
Скопје 

Број И Год. ЕVI 

Аконтацијата за 2000година изнесува 
7.500 денари. Овој број чини 100 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

241. 
Врз основа на член 136 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонка, на седницата одржана на 9 февруари 2000 
година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА -
ЗДРАВСТВЕН ДОМ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - ДЕЛЧЕВО 

Се дава согласност на одредбите на Статутарната 
одлука за изменување на Статутот на Јавната здрав-
ствена организација - Здравствен дом „Гоце Делчев" -
Делчево, што ја донесе Управниот одбор на Здравстве-
ниот дом, на седницата одржана на 2 април 1999 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-517/1 
9 февруари 2000 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

242. 

Врз основа на член 13 став 4 од Законот за држав-
ната ревизија („Службен весник на Република Македо-
нија" број 65/97), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 10 февруари 2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК НА ГЛАВНИОТ ДРЖА-

ВЕН РЕВИЗОР НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД 
ЗА РЕВИЗИЈА 

1. За заменик на главниот државен ревизор на 
Државниот завод за ревизија е избран 

Благоја Илиевски, директор на АД „Полет" -
СкопЈе. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-534/1 
10 февруари 2000 година 

Скопје 

243. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 10 февру-
ари 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА - СТРУГА 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Завод за нефрологија - Струга, се 
избираат: 

Митре Ангелкоски, директор на Телеком - Струга, 
д-р Жанета Стефаноска, лекар специјалист, Специ-

јална детска болница - Охрид, 
Алириза Лога, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија и 
Зоран Костојчиновски, лекар специјалист во Меди-

цински центар - Струга. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот, на досегашните членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Завод за 
нефрологија - Струга. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-526/1 
10 февруари 2000 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија,' 
д-р Саво Климовски, с.р. 

244. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97-Пречистен текст), Собранието на Република 
Македонија,, на седницата одржана на 10 февруари 2000 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - ТЕТОВО 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Медицински центар - Тетово, се 
избираат: 

Стево Веселиноски, стоматолог, сопственик на при-
ватна ординација - с. Брвеница, 

Кирил Ковачевски, лекар џо пензија од Тетово, 
Зекир Кадриу, професор од Тетово и 
Абдулади Вејсели, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија. 
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2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Медицински 
центар - Тетово. ^ 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07 527/1 Претседател 
10 февруари 2000 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

245. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97-Пречистен текст), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2000 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ Н А УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАВГГИТА 
- К У М А Н О В О 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Завод за здравствена заштита -
Куманово, се избираат: 

Виолета Краљевска, дипл. биохемичар од Кума-
ново, 

Владанка Јовановиќ, фармацевт во Медицински 
центар - Куманово, 

Благоја Стојковски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Аџи Маличи, началник во Министерството за труд и 
социјална политика - Подрачна единица - Куманово. 

2. О) влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Завод за 
здравствена заштита - Куманово. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-528/1 ^ Претседател 
10 февруари 2000 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ Н А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-529/1 Претседател 
10 февруари 2000 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

247. - - -

246. 
Врз основа на член 23 од Одлуката за организација и 

делокруг на С.лужбата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја" број 24/97), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на Ш февруари 2(Х)0 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК 

НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. За Републички советник на Собранието на Репу-
блика Македонија се именува 

Јелица Савинова, самостоен советник во Секторот 
за работни тела во Собранието на Република Македо-
нија. 

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репу-
блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 10 февруари 2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
З А ОСНОВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СО-
БРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТОТ 
НА КРАЛСТВОТО ЈАПОНИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се основа пратеничка група на Со-

бранието на Република Македонија за соработка со 
Парламентот на Кралството Јапонија. 

Член 2 
Пратеничката група се основа заради воспоставу-

вање и развивање парламентарна соработка на Репу-
блика Македонија со Кралството Јапонија, како и за 
размена на искуства од парламентарната работа по сите 
прашања од заеднички интерес на двете држави. 

Член 3 
Пратеничката група ја сочинуваат претседател и се-

думмина членови од редот на пратениците на Собрани-
ето на Република Македонија, и тоа: 

претседател: 
Владо Сугарески, 
членови: 
Борче Сибиновски, 
Ѓорѓи Котевски, 
Ѓорѓи Спасов, 
Љубомир Поповски, 
Ристо Спанаков, 
Хисни Шакири и 
Абдулади Вејсели. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-530/1 Претседател 
10 февруари 2000,година н а Собранието на Република 

Скопје ^ Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

248. 
Врз основа на член 5 од Одлуката за одбележување 

јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати 
личности во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија" број 24/98), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 9 фе-
вруари 2000 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ГОДИШНИНИ НА 
ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ 

ЛИЧНОСТИ ВО 2000 ГОДИНА 
Член 1 

Со Програмата за одбележување годишнини на зна-
чајни настани и истакнати личности во 2000 година (во 
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натамошниот текст: Програма), се определуваат го-
дишнините на значајни настани и истакнати личности 
од посебно значење за државно-правниот развој на Ре-
публика Македонка, афирмацијата на нејзиното исто-
риско и културно наследство и негувањето на општоци-
вилизациските вредности и државните празници на Ре-
публика Македонија, утврдени со закон, коишто ќе се 
одбележат во 2000 година. 

Член 2 
Во 2000 година ќе се одбележат следниве годишнини 

на значајни настани и истакнати личности: 
1. 2000 години на христијанството 

- Носител: Собранието на Република Македо-
нија; 

2. Почеток на третиот милениум 
- Носител: Собранието на Република Македо-

нија; 

3. 2000 години од постоењето на Скопје (Скупи) 
- Носител: Советот на град Скопје; 

4. 250 години од раѓањето на Јоаким Крчовски 
- Носител: Институтот за македонски јазик „Кр-

сте Мисирков"; 

5. 125 години од смртта на Партение Зографски 
- Носител: Институтот за литература; 

6. 125 години од раѓањето на Димо Хаџи Димов (20 
октомври 1875 година) 

- Носител: Институтот за национална историја; 

7. 125 години од раѓањето на Методија Патче (25 мај 
1875 година) 

- Носител: Советот на градот Охрид; 

8. 100 години од раѓањето на Ристо Крле (3 септември 
1900 година) 

- Носител: Институтот за литература; 

9. 100 години од смртта на Наим Фрашери (25 мај 1900 
година) 

- Носител: Друштво на писателите Албанци на 
Македонија; 

10. 100 години од првата изведба на „Македонска 
крвава свадба" (7 ноември 1900 година) и 125 години 
од раѓањето на Војдан Чернодниски (15 јануари 1875 
година) 

- Носител: Театарот „Војдан Чсрнодрински" -
Прилеп; 

11. 90 години од раѓањето на Ѓорѓи Абаџиев (септем-
ври 1910 година) 

- Носител: Институтот за литература; 

12. 90 години од раѓањето на Мајка Тереза (26 август 
1910 година) 

- Носител: Собранието на Република Македо-
нија; 

13. 80 години од смртта на З е ф Љуш Марку (20 декем-
ври 1920 година) 

- Носител: Гимназијата „Зеф Љуш Марку"; 

14. 60 години од смртта на Димитрие Чуповски (29 ок-
томври 1940 година) 

- Носител: МАНУ; 

15. 50 години од основањето на Институтот за фолклор 
„Марко Цепенков" (6 април 1950 година) и 80 го-

дини од смртта на Марко Цепенков (29 декември 
1920 година) 

- Носител: Институтот за фолклор „Марко Це-
пенков"; 

I. 50 години од основањето на ЈЗО - Специјална бол-
ница за ортопедија и трауматологија - Охрид (15 
јуни 1950 година) 

- Носител: Ј З О - Специјална болница за ортопе-
дија и трауматологија - Охрид и 

. 10 години од првите повеќепартиски избори (11 но-
ември 1990 година); 

- Носител: Собранието на Република Македо-
нија. 

Член 3 

Во 2000 година ќе се одбележат државните праз-
ници на Република Македонија: 2 Август - Ден на 
Републиката; 8 Септември - Ден на независноста и 
11 Октомври - Ден на народното востание 

- Носител: Собранието на Република Македони-
ја. 

Член 4 
Годишнините на значајните настани и истакнати 

личности и државните празници на Република Маке-
донија од членовите 2 и 3 на Програмата ќе се одбе-
лежуваат преку: 

- свечени седници, академин и собири, 
- уметнички манифестации, 
- споменично одбележување, 
- издавање пригодни поштенски марки, 
- издавање пригодни ковани пари, 
- воспитно-образовни активности, 
- информативно-пропагандни активности и 
- други облици на одбележување. 

Член 5 
Комисијата за одбележување годишнини на зна-

чајни настани и личности ќе Го следи и координира 
спроведувањето на активностите предвидени во 
Програмата. 

Член 6 
За одбележување на други годишнини на значајни 

настани и истакнати личности во согласност^ со кри-
териумите од членовите 2 и З на Одлуката за одбеле-
жување јубилејни годишнини на значајни настани и 
истакнати личности во Република Македонија, како 
и за одбележувањето на меѓународните денови и 
денови што се одбележуваат секоја година ќе се 
грижат надлежните органи на управата, јавните 
претпријатија и други организации и здруженија. 

Член 7 
Оваа програма влегува восила со денот на објавува-

њето во „Службен весник ни Република Македони-
ја". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-516/1 
9 февруари 2000 година Претседател 

Скопје на Собранието на Република 
Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 
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249. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр.63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8.02.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТКУП НА СТАНОВИ ОД ГРАДЕЖНИ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Член 1 
Владата на Република Македонија врз основа на 

Предлог-одлука,та за откуп на изградени станови и ста-
нови во градба од градежни претпријатија кои не се 
продадени врши откуп на 64 стана со површина од 
5.014,12 м2 и 19 подруми со вкупна површина од 121,88 
м2 во вкупна вредност од 3.430.383,44 ДЕМ. 

Член 2 
Се задолжува Јавното претпријатие за стопанису-

вање со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија за реализација за откуп на станови од градеж-
ните претпријатија. Средствата да се обезбедат од Про-
грамата за изградба и одржување на станбени згради и 
станови сопственост на Република Македонија за 2000 
година. 

Член 3 
Реализацијата за откуп на станови од градежните 

претпријатија да се заврши до крајот на месец март 2000 
година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр.23-446/1 Претседател на Владата 
8 февруари 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски с.р. 

250. 
Врз основа на член 48, став 2 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 8 февруари 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕЗ 
НАДОМЕСТ ИМ СЕ ДОСТАВУВААТ ПУБЈШКА-
ЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ОД ЗАВОДОТ ЗА СТАТИ-

СТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат субјектите на кои им 

се доставуваат бесплатни публикациони материјали со 
резултати од статистичките истражувања утврдени во 
Програмата за статистички истражувања, што ги под-
готвува Заводот за статистика на Република Македо-
нија според видот и бројот на примероци: 

- сите публикациони^ материјали во еден примерок 
им се доставуваат на субјектите наведени во Прилог 1 
кон оваа одлука; 

- Годишникот на Република Македонија (печатен 
двојазично - на македонски и англиски јазик); Месеч-
ниот статистички извештај и статистичките прегледи 
(печатени на англиски јазик), во еден примерок им се 
доставуваат на субјектите, наведени во Прилог 2 од оваа 
одлука; 

- Годишниот на Република Македонија (печатен 
двојазично - на македонски и англиски јазик), Месеч-
ниот статистички извештај, статистичките прегледи и 
соопштенијата со конјуктурни статистички податоци во 
еден примерок им се доставуваат на субјектите наве-
дени во Прилог 3 од оваа одлука; 

- соопштенијата со конјуктурни статистички пода-
тоци во еден примерок им се доставуваат на субјектите 
наведени во Прилог 4 од оваа одлука; 

- Годишникот на Република Македонија (печатен 
двојазично - на македонски и англиски јазик), во еден 
примерок им се доставува на субјектите наведени во 
Прилог 5 од оваа одлука; 

- публикациони материјали во еден примерок им сс 
доставуваат на субјектите во зависност од областа што 
ја покриваат и на новинарите присутни на конференци-
ите за печат што ги организира Заводот за статистика 
на Република Македонија според Прилог 6 од оваа од-
лука; 

- одредени публикации за задоволување на потре-
бите за меѓународната соработка на земјата - по суб-
јекти, вид и примероци, што ќе го утврди Министер-
ството за надворешни работи во соработка со Заводот 
за статистика на Република Македонија; 

Прилозите 1, 2, 3, 4, 5 и 6 наведени во ставот 1 од 
овој член се составен дел на оваа одлука. 

Член 2 
За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-

дот за статистика на Република Македонија. 
Член 3 

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за утврдување на субјекти на кои без 
надомест им се доставуваат публикациони материјали 
од Заводот за статистика на Република Македонија 
број 115/98 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 6/98. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија", ,а 
ќе се применува за публикационите материјали обја-
вени од Заводот за статистика на Република Македо-
нија по 1 јануари 2000 година. 

Број 23-347/1 Претседател на Владата 
8 февруари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

ПРИЛОГ 1 

СУБЈЕКТИ НА КОИ Б Е З НАДОМЕСТ ИМ СЕ ДО-
СТАВУВААТ ОД СИТЕ ПУБЛИКАЦИОНИ МАТЕ-

РИЈАЛИ ОД ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. По еден примерок: 

ш Претседателот на Република Македонија; 
ф Претседателот на Собрание на Република Маке-

донија; 
е Потпретседателите на Собранието на Република 

Македонија; 
о Секретарот на Собранието на Република Македо-

нија; 
л Претседателот на Владата на Република Македо-

нија; 
ш Потпретседателите на Владата на Република Ма-

кедонија; 
е Членовите на Владата на Република Македонија 

(според искажаната потреба); 
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^ Секретарот на Владата на Република Македонија; 
t Гувернерот на Народна банка на Република Маке-

донија; 
^ Ректорот на Универзитетот Св. Кирил и Методиј; 
^ Ректорот на Универзитетот Св. Климент Охрид-

ски; 
^ Претседателот на МАНУ; 
+ Библиотеките на: МАНУ; Собранието на Репу-

блика Македонија; 
^ Историски архив на Македонија; 
^ Државен архив; 
+ ИНДОК - службата во Владата на Република Ма-

кедонија; 
^ Статистичките уреди на други земји со кои Заво-

дот за статистика на Република Македонија по основ на 
воспоставена соработка врши размена на публикацин 
(Австрија, Албанија, Босна и Херцеговина, Белгија, 
Велика Британија, Бугарија, Германија, Данска, Еги-
пет, Естонија, Израел, Ирска, Исланд, Италија, ЈТето-
нија, Литванија, Макао, Норвешка, Полска, Португа-
лија, Романија, Русија, Словачка, Словенија, Хрватска, 
СР Југославија, Турција, Унгарија, Финска, Франција, 
Холандија, Чешка, Швајцарија и Шведска); 

^ Претседателот и членовите на Советот за стати-
стика на Република Македонија; 

^ Мисиите на Меѓународниот монетарен фонд и 
Светската банка во Република Македонија; 

^ Во Заводот за статистика на Република Македо-
нија на функционерите, раководните работници, реги-
оналните одделенија за статистика и библиотеката. 

2. По повеќе примероци: 
^ Народната и универзитетска библиотека „Св. 

Климент Охридски" (5 примероци). 

ПРИЛОГ 2 

СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕЗ НАДОМЕСТ ИМ СЕ ДО-
СТАВУВААТ СТАТИСТИЧКИ ГОДИШНИК НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МЕСЕЧЕН СТАТИ-
СТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ И СТАТИСТИЧКИ ПРЕ-

ГЛЕДИ 
(печатени на англиски јазик) 

По еден примерок: 

^ Библиотеки: 
Библиотека при UN - Женева; 
Библиотека при UN - Њујорк; 
Библиотека при FAO - Рим; 
Библиотека при ILO - Женева; 
Библиотека при EUROSTAT - Луксембург; 
Библиотека при OECD - Париз; 
Библиотека при WTO - Мадрид; 
Библиотека при IMD - Лозана; 
Библиотека при MMF - Вашингтон; 
Библиотека при Светска банка - Вашингтон; 
Библиотека при UNESCO - Париз; 
Библиотека при ISI - Вурбург. 

ПРИЛОГ 3 

СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕЗ НАДОМЕСТ ИМ СЕ ДО-
СТАВУВААТ СТАТИСТИЧКИ ГОДИШНИК НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МЕСЕЧЕН СТАТИ-
СТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ, СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
И СООПШТЕНИЈА ЗА КОНГУКТУРНИТН СТАТИ-

СТИЧКИ ПОДАТОЦИ 

По еден примерок: 
^ Секретарот на Секретаријатот за законодавство 

на Владата на Република Македонија; 

^ Претседателот на Уставниот суд на Република 
Македонија; 

^ Претседателот на Републичкиот судски совет; 
t Претседателот на Врховниот суд на Република 

Македонија; 
^ Претседателите на апелационите судови; 
^ Јавниот обвинител на Република Македонија; 
t Народниот правобранител; 
% Јавниот правобранител на Република Македонија; 
^ Канцеларијата на постојаниот претставник на 

PHARE во Република Македонија. 

ПРИЛОГ 4 
СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕЗ НАДОМЕСТ ИМ СЕ ДО-
СТАВУВААТ СООПШТЕНИЈА ЗА КОНЈУКТУР-

НИТЕ СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ 

По еден примерок: 
е Пратеничките групи на политичките партин во 

Собранието на Република Македонија, пратениците од 
партиите кои немаат пратенички групи и независните 
кандидати. 

е Новински агенции и куќи, ТВ станици и радио 
станици: 

- МИА, 
- Македонско радио, 
- МТВ (сите редакции), 
- А1 - Телевизија, 
- Сител ТВ, 
- Радио Канал 77 - Штип, 
- Телма ТВ, 
-Канал 5 (ТВ БС), 
- Скај Нет, 
- БТР, 
- ТВ Макс пот, 
- Нома радио, 
- МАКФАКС, 
- ТВ Шутел, 
- Нова Македонија, 
- Flaka, 
- Birlik, 
- Вечер, 
- Fakti, 
- Дневник, 
- Македонија денес, 
- Експрес, 
- Утрински весник, 
- Пулс, 
- Дело, 
- Фокус, 
- Трибина, 
- Старт, 
- Македонско сонце, 
- Форум, 
- Екологија, 
- Економи прес, 
- Економски магазин и 
- Студентски збор. 

ПРИЛОГ 5 

СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕЗ НАДОМЕСТ ИМ СЕ ДО-
СТАВУВА СТАТИСТИЧКИ ГОДИШНИК НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

По еден примерок: 
ф Сите дипломатско-конзуларни претставништва 

на Република Македонија во странство; 
т Сите дипломатско-конзуларни претставништва 

на други држави во Република Македонија; 
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^ Сите почесни конзули на други држави во Репу-
блика Македонија, 

^ Сите миени и претставништва на меѓународните 
организации во Република Македонка со кои сорабо-
тува Заводот за статистика на Република Македонија; 

^ До сите културни и информативни центри на 
други држави во Република Македонија. 

ПРИЛОГ 6 
СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕЗ НАДОМЕСТ ИМ СЕ ДО-
СТАВУВААТ ПУБЛИКАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ 
ВО ЗАВИСНОСТ ОД ОБЛАСТА ШТО ЈА ПОКРИ-
ВААТ И НА НОВИНАРИТЕ ПРИСУТНИ НА КОН-
ФЕРЕНЦИИТЕ ЗА ПЕЧАТ ШТО ГИ ОРГАНИЗИРА 
ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. По еден примерок: 
о Функционерите-директорите на овластените но-

сители што спроведуваат статистички истражувања (за 
областите што ги покриваат); 

е Функционерите кои раководат со органите на 
управата што не се во состав на министерствата и орга-
ните во состав - за областа што ја покриваат; 

е Присутните новинари на конференциите за печат 
што ги организира Заводот за статистика на Република 
Македонија (по еден примерок од материјалите што се 
презентираат). 

251. 
Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
број 38/90 и „Службен весник на Република Македони-
ја" број 63/94 и 63/98), а во врска со член 2 став од 
Одлуката за основање на Агенција за обнова и развој 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 60/ 
98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 1 февруари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ОБНОВА 

И РАЗВОЈ 
1. Јован Андонов се разрешува од должноста заме-

ник на директорот на Агенцијата за обнова и развој, по 
негово барање, сметано од 15.01.2000 година. 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр, 17-267/2 г т п 
1 февруари 2000 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

252. 
Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 8.02.2000 година, донесе 

1. За повереник на Владата на Република Македо-
нија за спроведување на активностите за поедноставу-

вање на постаиката за добивање одобрение за градење, 
како и регистрација, пререгистрација и прест,анок на 
трговските друштва, т.е. за воспоставување на „едно-
шалтерскиот систем", се назначува министерот за раз-
вој, д-р Трајко Славески. 

2. Повереникот од точка 1 на ова решение ќе ги 
врши работите кои се однесуваат на: 

- координација меѓу Владата на Република Македо-
нија и Комисијата за поедноставување на формално-
стите (КОПОФО), чии членови ќе бидат определени од 
поодделните надлежни органи на управата и управни 
организации; 

- координирање на работата на Комисијата за поед-
ноставување на (Ј)ормалностите (КОПОФО) во спрове-
дувањето на активностите за реализација на „едношал-
терскиот систем"; 

- координирање на активностите на КОПОФО во 
постапката за поедноставување на постојните формал-
ности и постојната документација потребна за реги-
страција, пререгистрација и престанок на трговските 
друштва; 

- предлагање мерки во постојната законска регула-
тива заради спроведување на „едношалтерскиот си-
стем" во практиката; 

- врши и други работи потребни за остварување на 
активностите за воспоставувањето на едношалтерскиот 
систем, 

3. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
престанува да важи Решението бр. 23-2024/1 од 13 април 
1999 година, објавено во „Сл. весник на РМ" бр. 21/99. 

4. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-467/1 Претседател на Владата 
8 февруари 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

253. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93, 63/95 и 15/97), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 8.02.2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за наука и тоа 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 

Машини за автоматска 
обработка на податоци 
и нивни единици; маг-
нетни или оптички чи-
тачи, машини за пресни-
мување на податоци на 
носители на податоци 
во кодирана форма и 
машини за обработка на 
такви податоци, не-
спомнати или неопфа-
тени на друго место: 

Р Е Ш Е Н И Е 3471 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОВЕРЕНИК НА ВЛА-
ДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ЗА ВОСПОСТАВУ-
ВАЊЕ НА „ЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ", СОДР-
ЖАНИ ВО „ПРОГРАМАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ 
НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА 

ПРИВЛЕКУВАЊЕТО СТРАНСКИ ДИРЕКТНИ 
ИНВЕСТИЦИИ" 
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8471 60 - Влезни или излезни 
единици, што содржат 
или не содржат мемори-
ски единици во исто Ку-
ќиште: 

847160 90 00 - Друго 
а) Колор монитори 290 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Број 23-364/1 
8 февруари 2000 година 

Скопје 

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

254. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93, 63/95 и 15/97), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 8.02.2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за наука и тоа 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 

8471 

8471 60 

Машини за автоматска 
обработка на податоци 
и нивни единици; маг-
нетни или оптички чи-
тачи, машини за пресни-
мување на податоци на 
носители на податоци 
во кодирана форма и 
машини за обработка на 
такви податоци, не-
спомнати или неопфа-
тени на друго место: 

- Влезни или излезни 
единици, што содржат 
или не содржат мемори-
ски единици во исто Ку-
ќиште: 

8471 60 40 00 - Печатари 
а) Влезни или излезни 
единици-печатари 65 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Број 23-365/1 
8 февруари 2000 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 25

5.
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погонски И" "технолошки цели, лотошувачка на електроенергија по технолошка намена, набавка, потрошувачка и залихи на суровини и 
репроматеријали^ искористување на капацитетите, и н о в а ц и ј а дејност и друго." 

Во колона 7'(рокови за обработка на податоците) броевите "15.09 "се 'заменуваат со броевите ' 4 5 07" -
Во колона 8 (рокови,за објавување'на подароците) 'броевите "30:10" се заменуваат со броевите "30 08" 

Статистичките истражувања с о с е д е н број З и 4 се бришат. 
Статистичките истражувања со 'ре 'денброј 5 и 6 "стануваат статистичките и с т р а ж у в а њ а со реден број З и 4 

2 Во д е л о т - " С т а т и с т и к а на ж и в о т н а с р е д и н а " во статистичко,то истражувања со реден број '1 во колоната 2 ( назив и пориодика) 
зборот "квартален".-се заменува со зборот "годишен",^ н а к р а ј н а текстот се додаваат зборовите "пробно 2001 редовно 2002 година" 

Во коло-ната 4-(извештаЈна единица која ги д а в а податоците) текстот с е менува и гласрг"базигс на податоци од ЗС и од другите 
статистички истражувања од о б л а с т а на индустрија, енергетика, з ем јоделство и други". 

Во колоната ^критиченмо%1ен1^период) зборовите ^претходното т р и м е с е ч ј е ^ заменуваат со зборовите "претходна година" 
Во колоната^6 (рокови за даогање на податоците) текстот се брише. 
Во колоната 7( рокови за обработка на податоците) ) текстот с е з а м е н у в а ' с о броевите "30.09" 
Во колоната1Нрокови"за објавување ма податоците) текстот се з а в е н у в а со броевите "15.10". 

Во статистичкото и с т р а ж у в а н а со р е д е њ б р о ј 2 во колоната 2 (?назив и 'периодика) зборот "кваргалои" со заменува со пбороЈ "годишни"/^'њу. 
крај на текстот-се д о д а в а а т зборовите "пробно 2000, р е д о в н о 2001 година" 

.Вож одената Ф(извештајна единица која ги д а в а податоците) текстот се менува и гласи 
Комуналните : и. индустриските.претпријатија, трговски друштва" . . . 

"Виколоната 5 (критичен мбмент^лериод) зборовите "претходното т р и м е с е ч ј е ' ^ заменуваат го зборовите " п р о в и д н а година" 
Во колоната б^роковч/1 за д а в а њ а н а податоците) текстот с е заменува ' а х броеви го "30 03 " 

'Во .ќопоната7( рокови за обработкатагподатоците)^) текстот се з аменува со броевите "01.06". 
Вхгколоната 8 (рокови з а објав'увања"на:податоците) .текстот се з а м е н у в а со броевите "30 06" 

З: "Во-де/кЛ"^етатиМика на енергетски б .илансиЈ''по:'с-татистичкото истражување со реден 6рој х1 се д о д а в а а т 15 нови с л т и п и ч к и , 
истражувања со реден број " 2 - 1 6 " кои гласат: 4 

Реден 
број и 
шифра 

л" на 
истра- -
жува-
њето 

- 1 % - -г ": Податоци за статистичкота истражување 
Критичен 
момент -

- период -

Рокови Ниво н а кос 
податоците 

задолжително 
, се 66јппу(м.п 

Реден 
број и 
шифра 

л" на 
истра- -
жува-
њето 

назив и периодиве содржина 
извештај а единица 

која ги дава 
у податоците 

Критичен 
момент -

- период -
рокови за -

давање на 
. податоците 

рокови за 
' обработка НЈ 

,податоците 

- рокоои за 
објавување на 

податоците 

Ниво н а кос 
податоците 

задолжително 
, се 66јппу(м.п 

1 ^ 2 . 4 . ,.5 6 7 8 9 

Тримесечен и з̂ве-
ситај за индустри-
јата ИНД:11 
од -199.9 година 
(пробно во 2000, 
од 2001 редовно) 

Производство7'реа- :Претпријатија,тр- претходен 
" лизлција ^вредност говци поединци и ' квартал 
на реализација (спо- трговски друштва 
ред важечката 
Номенклатура на -
индустриски прои-

зводи и според 
РКО1ЖОМ , иско-
ристување на ка-
пацитетите, про-
блематика и сос-
тојбата во прет-
приЈатијата( сега-
шна и предвиду-
вање^ 

од областа на ин-
дустријата и 
рударството и ни-
вните единици 

20.04 
20.07 
20.01. 

наредната 
година 

до 10 05 
10 08. 
10 02 

наредната 
година" 



Реден 
број и. 
шифра 

Податоци за статистичкото истражување 
Критичен 

Рокови Ниво и п кое 
податоците 

на 
истра-
жува-
њето 

назив и периодика содржина 
извештајна единица 

која ги дава -
податоците 

. момент ; 
- период -

. рокови за-
давање на 
податоците 

рокови за 
обработка на -

' податоците 

рокови за : 
објавува! по на -

податоците 

задолжително; 
се објавуваат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Годишен извештај 
за хидроцентрали 
Е-П-ХЕЕ 
(од 2000 година) 

Годишен извештај 
за термоцентрали 
Е-П-ТЕЕ 
(од 2000 година) 

Производство на 
електрична енер-
гија Вредност на 
набавената 
електрична енер-
гија Предадена 
електрична енер.-
гија по области 
Состојба на . 
производните ка-
пацитети на 31 12 

Производство на 
електрична енер-
гија Вредностина' 
примената еле -
ктрична енер- - -
гија. Предадена 
електрична енер--
гија по области. 
Состојба,на 
производните к,а- и 
пацитети н а З 1 Ј З с 
Производство на 
топлина Продаж-
б а н а топлина по 
области. 

,Деловни 
субјекти 
кои 
имаат 
хидроцентрали 

Годишен извештај Производство на 
индустриски електрична енер^ 
топлануг(енергани) ,гија. Вредност на 
Е-ПОИТЕН . ' ^ 
(од 2000 година) примената еле-

ктричнаенер-
гија.' Предадена 
електрична енер-
гија по области. 
Состојба на 

претходна 
година 1 

30 06 15 10 3 1 10 РМ" 

Деловни, 
субјекти 
кои " 
имаат 
термоцентрала 

претходна 
година 

ао.об 15 10 31,10 РМ" 

Деловни^ 
^субјекти:' 

кои - ' . -

- и м а а т - Л г . 
^индустриски 
( топлани,. - -
'(енергани).^ 

претходна 
година -

30 06. 15 10 31 10 РМ" 



Реден 
број и 
шифра 

Податоци за статистичкото истражување 
Критичен 

Рокови Ниво н а кос 
податоците 

на 
истра-
жува-
њето 

назив и периодика содржина 
извештајна единица 

која ги дава 
податоците 

момент 
- период -

рокови за 
давање на 
податоците 

рокови за 
обработка на 
податоците 

рокови за 
објавува! ис на 

податоците 

задолжително 
се објавуваа г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

производните ка-
пацитети на 31 12 
Производство на 
топлина Продаж-
ба на топлина По 
области 

Годишен извештај Пренос на елек-
за деловни субјекти трична енергија 
за пренос на еле- Предадена елок-
кртична енергија трична енергија 
Е-ПР-ЕЕ по области на ди-
(од 2000 година) ректните потрошу 

вани 

Деловните субјекти 
за пренос на елек-

тричната енергија 

претходна 
година 

30 06 1 5 1 0 3 1 1 0 ! ' М " 

Годишен извештај Дистрибуција на Деловните субјекти претходна" 
за деловни субјекти 
за дистрибуција на 
електрична енергија 
Е-Д-ЕЕ 
(од 2000 година) 

Годишен извештај 
за дистрибутери 
на топлина 
Е-П-ТОП 
(од 2000 година) 

Годишен извештај 
за 
котларници 
Е-П-ТОП-К 

(од 2000 година) 

електрична енер-
гија Предадена 
електрична енер-
гија по области на 
директните потро-
шувачи 

за дистрибуција на 
електричната 
енергија 

година 

Производство на 
топлина, продажба 
на топлина по об-
ласти 

Деловни 
субјекти 

кои 
произведуваат и 
дистрибуираат 
топлина 

Производство на деловни субјекти 
топлина, продажба кои имаат 
на топлина по облас- котларници 
ти. 

претходна 
година 

претходна 
година 

30 06 15 10 31 10 РМ" 

30 06 15 10 31 10 

30.06. 15 10 31 10 РМ" 



Реден 
број и 
шифра 

Податоци за статистичкото истражување 
Критичен 

Рокови Нисо и а кос 
податоците 

на 
истра-
жува-
њето 

назив и периодине содржина 
извештајна единица 

која ги дава 
податоците 

момент 
- период -

рокови за 
давање на 
податоците 

рокоои за 
обработка ма 
податоците 

рокови за 
отапување на 

податоците 

задолжително 
се обЈапупаа г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

"10 Годишен извештај Производство на Деловни субјекти претходна 30 06. 15 10 
за деловните субје- геотермална енер- кои стопанисуваат година 

ти кои стопанисуваат гиЈа , продажба на со геотермална ене-
со геотермална енер- геотермална енер- ргија 
гиЈа гија по области 
Е-П-ГЕО 
(бд 2000 година) 

"11 Годишен извештај Произведени и пре- Деловните субјекти претходна 30 06 15 10 
за производителите работени количест- за производство и година 
и преработувачите ва на тврди горива преработка на тврди 

и продукти од тврди горива и продукти од 
горива. Продажба на тврди горива 
тврди горива и проду-
кти од тврди горива 
по области. Вработени 
во рудниците за лигнит 

31 10 РМ" 

31 10 РМ" 

на тврди горива и 
продукти од тврди 
горива 
Е-П-ТВРДИ1 
(од 2000 година) 

'12 Годишен извештај Производство на наф- Деловните бубјекти претходна 30 06 15 10 31 10 РМ" 
за рафииериите и 
преработувачите 
на нафта и 
нафтени продукти. 
Е-П-ТЕЧНИ 

.(од 2000 година) 

та и нафтени продук- за производство и година 
ти. Продажба на наф- преработка на наф-
та и нафтени продукти та и нафтени про-
по сектори. дукти. 

"13 Годишен извештај 
за дистрибутерите 
на природа гас 
Е-Д-ГАС 
(од 2000 година) 

Количество на приро- Деловни субјекти 
ден гас.Увоз на приро- за дистрибуција 
ден гас.Должина на це- На природен гас. 
вките за транспорт. 
Продажба по сектора 

"14 Годишен извештај Распределба на енер- Деловни субјекти 
за деловните субје- гентите во претприја- кои тргуваат со 

претходна 
година 

претходна 
година 

30 06 15 10 31 10 РМ" 

30.06 15 10 31 10 РМ" 



Реден 
број и 
шифра 

Податоци за статистичкото истражување 
Критичен 

Рокови Нино и а кос 
податоците 

на 
истра-
жува-

назив и периодика содржина 
извештајна единица 

која ги дава 
податоците 

момент 
-период -

рокови за 
давање на 
податоците 

рокови за 
обработка ма 
податоците 

рокови за 
обрнување на 

податоците 

задолжително 
се обЈанупаа г 

њето 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

кти кои тргуваат со 
енергент 
Е-ТРГ 
(од 2000 година) 

тието Набавка на 
енергентите, продаж-
ба по сектори 

енергенти 

'15 Годишен извештај Распределба на енер- Деловните су0је- претходна 3 0 06 К) (ЈП Л') О1 

за потрошувачката 
на енергентите и 
видовите енергии 
на деловниот субјект 
Е-ПОТ 
(од 2000 година) 

гентите и видовите кти -потрошувачи 
енергии во претпри- на енергенти и ви-
јатието Набавка на дови енергии од 
енергенти и видовите индустрискиот и 
енергии Продажба по енергетскиот се-
сектори. Потрошувач" ктор 
ка по намена 

година 

16 Годишен извештаЈ Производство, Деловни субјекти претходна 30 06 15 10 . 31 10 РМ' 
регистрирани во година 
шумарството, 

прехрамбената 
индустрија, 
'деловни субјекти 
кои имаат 

производство на 
бончева енергија 

Се дополнува со поддел "сводни аналитички истражувања'' во кој се воведуваат б нови статистички истражувања кои гласе! 

Годишен извештај 
за обновливи 
извори на енергија 
сончева,биомаси, 
биогас, индустри-
ки отпад, градски 
смет 
(од 2000 година) 

Производство, 
залихи, година 
на потрошувачка, 
продажба, 
загуби 
(количини и 
вредности) 

'1 Натурални енергет-
ски биланси по ви-
дови енергенти во 
природна единична 
мерка 
(од 2000 година) 

2 Натурални енерге-
тски биланси по ви-
дови енергенти во 
(ТЈ, ОУИ,Тое) 
(од 2000 година) 

Документација 
од ЗС 

претходна 
година 

10 Л 10 РМ 

Документација 
од ЗС 

претходна 
година 

2 5 10 3 ! 10 

! ѓ 1 



Реден 
број и 
шифра 

Податоци за статистичкото истражување 
Критичен 

Рокови Нино и а кос 
податоците 

на 
истра-
жува-
њето 

назив и периодика содржина 
извештајна единица 

која ги дава 
податоците 

момент 
- период -

рокови за 
давање на 
податоците 

рокови за 
обработка на 
податоци!о 

рокови за 
обЈапуиам с̂ на 

податоците 

задолжително 
се оОЈапуоаа г 

1 2 3 4. 5 6 7 8 9 

Вкупен енергетски 
биланс на РМ 
( П, а\Лг'11,'1ое) 
(од 2000 година) 

Хармонизирани 
податоци (ОК 1ДЈКО-

ЅГА1, 01X4)) 

Документација 
од^Заводот за 
статистика 

Податоци за 
електрична енергија 
и топлина, Јаглени 
тврди горива, нафта 

и нафтени деривати, 
природен гас, обновливи 
извори на енергија 

претходна 
година 

претходна 
година 

25 10 31 10 

25 10 3 1 К) ГМ" 

Проценка на потро- Проценета количина Од базите на пода- претходна 
шувачката во дома- на потрошувачка тоци во ЗС година 
ќинствата по видови по ридови енергенти 
енергенти во домаќинствата 
годишно, од 2000 

30 06 25 10 31 10 РМ" 

6 Воспоставување на Билансни податоци Редовни 
серИЈа на билансни 
податоци за 
1994-1997 година 

'за електрична 
енергија, топлина, 
јаглени, тврди 
горива, нафта и 
нафтени деривати, 
природен гас, 
обновливи 
извори на енергија 

статистчки 
истражувања 

1994, 1995, 
1996, 1997. 

31 12 31 0 3 РМ" 

4. Во д е л о т "Статистика на з е м ј о д е л с т в о " во статистичкото истражување со реден број 1 во колона 7 ( рокови за обраОопча !/а 
податоците) броЈот "27" се заменува со бројот "20" 

Во колона 8 (рркови з а објавување на податоците) бројот "30" се заменува со бројот "22" 
Во статистичкото истражување со реден број 4 во колоната 8 (рокови з а објавување на податоците) броевите ,115 021\ со заменуваат со 
броевите "10.03" 



Во статистичкото истражување со реден број 6 во колоната 6 (рокови за д а в а њ е на пода гоци ги) о р о с а н о ()2 00 м; чкми.увпо I со оровник. 
"31.05" 4 " 
Во статистичкото истражување со реден број 9 во колоната Ѕ (рокови за објавување на податоците) броеви го 1 25 0 0 ' ( е заменуваа! со 
броевите "25.10" 
Во статистичкото истражување со реден број бр. 11 во колона 7 (рокови за обработка на податоците) броевите 4 5 1 2 " со заменуваат со 
броевите "25.11" 

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) б о е в и т е "24.12. " се заменуваат со зборовите "15 12 за претходни податоци" и- го 
додаваат зборовите "15.02" (за објавување на дефинитивни резултати)" 
Во статистичкото истражување со реден број 14 во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) зборови!с 03 и 28 0З"со именуваат 
со зборовите "28.03 и 18.05" 
Во статистичкото истражување со реден број 15 во-колоната 8 (рокови за објавување на податоците) I зборови!е "15 03 и 28 03 ' се 
заменуваат со зборовите "28.03 и 18.05" 
Во статистичкото истражување со реден број Тб, во, колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броените "15 04 к со заменуваат со 
броевите "10 05" 
Статистичкото истражување со реден број 19 се брише. 

5 Во делот "Статистика на водостопанство" во статистичкото истражување со реден број 2 во колоната 8 (рокови и! о т а п у в а њ е 
на податоците) броевите "30.04" се заменуваат со броевитеЈ 'ц30.05" 
Во статистичкото истражување со реден број 3 во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "30 04" со заменуваат со 
броевите "30.05" 
Во статистичкото истражување со реден број 7 во колоната 8 (рокови з а објавување на податоците) броевите 130 05" се ориша! 

6. Во делот "Статистика на шумарство" во статистичкото истражување со реден број 1 во колоната 8 (рокови!с ';а објавување на 
податоците) бројот " 30" се заменува со бројот "22" 
Во статистичкото истражување со реден број 2 во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) б р о е в т е "28 03" се заменуваат со 
броевите "15.05" 
Во статистичкото истражување со реден број З во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "23 03" се заменуваат го 
броевите "15.05" 
Во статистичкото истражување со реден број 4 во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броевите ^28 03" се заменуваат со 
броевите "15 05" 
Во статистичкото истражување со реден број 5 во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "28 0 3 ' со заменуваат со 
броевите "15.05" 
Во статистичкото истражување со реден број 6 во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броеви!е "28 03" се заменуваат со 
броевите "15.05" 

7. Во делот "Пазарен информативен систем" во статистичкото истражување со реден број 1 во колоната 5 (критичен момент 
период) зборот "три "се заменува со зборот "еден" , а во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) зборовите "истиот ден" се 
замануваат со зборовите "еднаш неделно". 
Во статистичкото истражување со реден број 2 во колоната 5 (критичен момент- период) зборот "два" се заменува со зборот "еден" 

8 Во делот "Градежна, станбена статистика" во статистичкото истражување со реден број 5 во колоната 8 (рокови за објавување 
на податоците) броевите "30.09." се заменуваат со броевите "31.08." 



Во статистичкото истражувања со реден оро) 6 со колоната 8 (рокови за објавување на г.сдалоциил - и л̂ . и; ^ ^ , Ј ' ^ ... .. ^ 
броевите "31 08 " 
Во статистичкото истражување со реден број 7 во колоната 7 (рокови за обработка на податоци! с) Ороепше "20 00 " со ,о,, ,ваа I со 
броевиве "20.05 ", а во колоната 8 (рокови за објавување на-податоците) броевите "10 09 "се заменуваа! со о р е в и н е \30 00 " 
Во статистичкото истражување со реден број 8 во колоната 7 (рокови за обработка на податоците) б р о е в т е "10 09 " ик,ч нуман; го 
б р о е в т е " 15.05.", а во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "30 09 "се заменуваат г о П р о с и т е "30 00 " 
Во статистичкото истражување со реден 6роЈ11 во колоната 7 (рокови за обработка на податоци^) оројог "20 К)" ео заменува ( с; орпјш 
"05 09", а во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "15.11 "се заменуват со броевите "30 09" 
Статистичкото истражување со реден број 12 се брише. 

9. Во делот "Статистика на комунална де јност" во статистичкото истражување со роден број 1 во колона!а 7 (рокови за оораооЈна 
на податоците) броевите "01.09. " се заменуваат со броевите "30 06.", а во колоната 8 (рокови за обавување на податоците) броевите 
"25 09. "се заменуваат со броевите "15.07." 
Во статистичкото истражување со реден број 2 во колоната 7 (рокови за обрабо,тка-на податоците) броевите "01 09 " се заменуваат со 
броевите "30.06.", а во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "25 09 "се заменуваат со броевите "15 07 " 
Статистичкото истражување со реден број З се брише. 
Статистичкото истражување со реден број 4 станува статистичкото истражување со реден број 3 и во колона Ја 2 (нмзив и нсриодика; 
броевите " (1-7) " се заменуваат со броевите " (1-5) " 

Во колона З(содржина), во третиот ред по зборот "опременост" текстот се брише 

10 Во делот "Сообраќај и врски" во статистичкото истражување со реден број 1 во колона 7 (рокови Ја оораоо 'ка на пода тоцнте) 
бројот "26" се заменува со бројот "20" 

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) бројот "28" се заменува со бројот "22" ч 
Во статистичкото истражување со реден број 2 во колона 7 (рокови за обработка на податоците) бројот "20" со заменува со Оројо; "20" 

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) бројот "28" се заменува со бројот "22" 
Во статистичкото истражување со реден броЈ 4 во колона 7 (рокови за обработка на податоците) бројо; "26" со заменува со орогл "20" 

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) бројот "28" се заменува со бројот "22" 
Во статистичкото истражување со реден број.5 во колона 7 (рокови за обработка на податоците) бројот "26" се заменува со бројот ' 20" 

Во колона 8 (рокови за објавување на подароците) бројот "28" се заменува со бројот "22" 
Во статистичкото истражување со реден број 6 во колона 7 (рокови за обработка на податоците) бројот "26" се заменува со оројот "20" 

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) бројот "28" се заменува со бројот "22" 
Во статистичкото истражување со реден број 7 во колона 7 (рокови за обработка на податоците) бројот "26" се заменува со Оројот "20" 

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) бројот "28" се заменува со бројот "22" 
Статистичкото истражување со реден број З се брише. 
Статистичките истражувања со реден број од "4, 5, 6 и 7 стануваат статистички истражувања со реден број 3, 4, 5 и 0 1 



Во статистичкото истражување со реден број 6 ( стар број 7), текстот во колоните 2, 3, 4 и 5 со менува и гласи 1 

Реден 
број и 
шифра 

на 
истра-
жува-
њето 

Податоци за статистичкото истражување 
Критичен 

момент 
- период -

Рокови Ниво и а кос 
податоците 

задолжително 
се оОЈапупаа г 

Реден 
број и 
шифра 

на 
истра-
жува-
њето 

назив и периодика содржина 
извештаЈна единица 

која ги дава 
податоците 

Критичен 
момент 

- период -
рокови за 

- давање на 
податоците 

рокови за 
,обработка на 

податоците 

рокови за 
обавување на 

податоците 

Ниво и а кос 
податоците 

задолжително 
се оОЈапупаа г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

"Месечен поштенски Писмоносни,пакет- Претпријатија за 
извештај за промет ни, т е л е г р а м а ^ и поштенски сообра-
ПП/М-11 телефонски услу- кај 

ги, платен промет 
за домашен и меѓу-
народен сообраќај 
број на работници. 

По статистичкото истражување со реден број 6 (стар број 7) се додава ново статистичко истражуван,о со редеп број 7 кос г лиси 

"7 Месечен извештај број на телеграми, Претпријатија за претходниот 10 во месе- до 20 во месс- до 22 во и^со РМ" 
за телекомуни - телеграфски, теле- телекомуника- месец. цот цот цог 
кациски промет фонски и мобил им- циски сообраќај 

пулси БРОЈ на рабо-
тници 

Статистичкото истражување со реден број 11 во колоната З (содржина) во шестиот ред зборовите "набавка и потрошувачка на горива и 
мазива" се бришат. 
Ста,тистичкото истражување со реден броЈ 12 се брише. 

Во статистичкото истражување со реден број 18 во колоната 2 (назив и периодика) текстот се менува и гласи 
Тодишен извештај за поштенските средства и услугите ПП/Г-11", во колоната З(содржина) зборот "ПТ" се заменува со зборо: поштенски 
во колоната 4 (извештајна единица која ги дава податоците) зборовите "на ПТ" се заменуваат со зборовите "за поштенски" 

-Во статистичкото истражување со реден број 19 во колоната 2 (назив и периодика) зборовите "ПТК/Г-18" се заменуваат со зборовите "ТК/Г-
11н 

Во колона З(содржина) текстот се менува и гласи: 
"Број на телефонски и телеграфски апарати, броена телефонски централи, телефонски претплатници, должина на кабловски "I Г линии 
Приходи и девизно работење и број на работници. ", 

Во колона 4 (извештајна единица која ги дава податоците) зборовите "на ПТК за своите единици" се заменуваат со зборовите за 
телекомуникациски сообраќај", 

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) бројот "25" се заменува со бројот "15" 
Во колона 9 ( ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) зборовите и " по општини" се бриши г 



Во статистичкото истражување со реден броЈ 20 во колоната 2 (назив и периодика) т е к с т т со менува и : јкс.н 
"Годишен извештај на единиците на поштенската мрежа и услуги ППГ/18" 

Во колона 3 (содржина) текстот се менува и гласи: 
"Број на отпремени писмоносни и пакетни пратки, телеграфски , телефонски услуги. Број на р а б о т и ц и 1 

Во колона 4 (извештајна единица која ги д а в а податоците) пред зборот "јавни" се додаваат зооровиге "Бдини и п о \ зОорсч ТП 1 се 
заменува со зборот "поштенски11 

-Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "25.04. " се заменуваа! со Ороевше 1 11) 05 1 

Статистичките истражувања со реден број "13-20" стануваат статистички истражувања со реден број "12-19 ' 
По статистичкото истражување со реден број "19" (стар број 20) се д о д а в а ново статистичкото истражува!ве со реден оро)4 20 4 кое гласи 

Реден 
6 рОЈ И 

шифра 
Податоци за статистичкото истражување 

Критичен 
Рокови Нисо и а кос 

податоците 
на 

. истра-
жува̂  

' њето 

назив и периодине содржина 
извештајна единица 

кој̂ а ги дава 
податоците 

момент 
- период -

рокови за 
давање на 
податоците 

рокови за 
обработка на 
податоците 

рокови за 
обидување на 

податоците 

задолжително 
се објавуваа г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

"20 Годишен извештај Број на телеграфски Единиците на ј!а- Во текот на претходната 15 05 25 05 Р,М" 
на единиците на те- и телефонски апара- вните претприја- 2000 година година 
лекомуникациска- ти, телефонски, и мо- тија за телекому-
та мрежа ТК/Г 18, бил претплатници никациски сооб-

Број на работници ракај 

Во п о д д е л о т - н о в и статистички и с т р а ж у в а њ а " статистичките истражувања со реден број 1 и 4 се бришат 
Статистичкото истражување с о с е д е н број "З "се пренесува во д е л о т "Сообраќај и врски" и добива реден број - 23 -
Во статистичкото истражување ,со реден број 5 во колона 2 (назив и периодика) се брише зборот "пилот" и со д о д а в а а т зборовите 
'"Тримесечен, пробно во 1998.И 1999, редовно од 2000 година" 
Во статистичкото истражување со реден број 6 во колона 2 (назив и периодика) , бројот "1998" „се заменува со бројот " 2000", 

Во колона 5 (критичен момент-период) бројот 1998 се брише, во колоната 7 (рокови за обработка на податоци го) бројот 1009 се 
брише 

Во колона 8 (рокови за обработка на податоците) бројот"1999" се брише 

11 Во д е л о т "Статистика на внатрешна трговија" во статистичкото истражување со реден број 1 во колона 7 (рокови за обработка 
на податоците) бројот "30" се заменува со бројот "20" 

Во колона 8 (рокови за об јавување на податоците) и колоната 9 ( ниво на кое податоците з а д о л ж и т е л н о се оОјлвупааг) (екстот се 
брише 
Во статистичкото истражување со реден број 2 во колона ? (рокови з а обработка на податоците) бројот "30" се заменува со Оројо! "20 ' 

Во колона 8 (рокови за об јавување на податоците) бројот "30" се заменува со бројот "22" 
Во статистичкото истражување х о реден/бројЗ-ео колона 7 (рокови за обработка на податоците) бројот "25" се заменува со бројот '20 

. Во колона 8 (рокови за об јавување на податоците) бројат "30",се замену,ва со бројот "22" 
Во стат,истичкото истражување со реден број.4 во,колона 7 (рокови з а обработка на податоците) бројот "15," се заменува со бројот "25 " 
Во статистичкото истражување со реден ,број 5 во колона 6.( рокови з а д а в а њ е на податоците) бројот "15" со заменува со боојог "25 ' 



Во статисгичкото истражување со реден број 6 во колона 6 ( рокови за д а в а њ е ' н а податоци 10) Оројо! 1 18 1 со заменува со Оројоч 4 30 1 

Во статистичкото, истражување со реден број 8 во колона 2 (назив и периодика) зборовите тригодишно од 1 1999 и 2000 1 се Ја,членуваат со 
зборовите " петгодишно од 2001 година " 

Во колона 5 ( критичен момент :период) броевите "15.05. " се заменуваат со броевите "1 09 11 

- Во колона 6 ( рокови за д а в а њ е на податоците) броевите "31.05. " се заменуваат со броевите " 15 09 " 
Во колона 7 (рокови за обработка на податоците) броевите "15.11.44 се заменуваат со зборовите "1 03 наредната година" 
Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "30.1 1.44 се заменуваат со зборовите "15 03 наредната година" 

Во статистичкото истражување, со реден број 9 во колоната 2 (назив и периодика) се д о д а в а а т зборовите "од 2000 4 

Во колона 5 ( критичен момент-период) броевите "30.08.44 се з аменуваат со броевите "30 09 " 
Во колона 6 ( рокови за д а в а њ е на податоците) броевите "30.09.44 се з аменуваат со броевите "30 10 1 

Во колона 7 (рокови за обработка на податоците) броевите 4 4 !5 .03. "се заменуваат со броевите 4 5 04 1 

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "20.03 44 се заменуваат со броевите "20 0'1 " 

Во подделот "пробни статистички и с т р а ж у в а њ а " се д о д а в а ново статистичкото истражување со реден број 3 кое ишен 

Реден 
број и 
шифра 

Податоци за статистичкото истражување 
Критичен 

Рокови Ниво и а кос 
податоците 

на 
истра-
жува-
њето 

назив и периодика содржина 
извештајна единица 

која ги дава 
податоците 

момент 
- период -

рокови за 
давање на 
податоците 

рокови за 
обработка на 
податоците 

рокови за 
објавување на 

податоците 

задолжително 
се отапува.1 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Месечен извештај Промет на патнички Трговски друштва, претходен 15-тивомесе еден месец по еден месец по РМ 
за промет на мотор моторни возила управите за при- месец цот за претх- добивањето обработката 
ни возила, пробно во, РМ ходи и др. за про- оден месец на податоци 
во 2001 година мет на моторни , 

возила 

Во подделот " Н а д в о р е ш н а тргови ја" во статистичкото истражување со реден број 1 во колоната 2 (назив и пориодика) се д о д а в а а т 
зборовите"А- по принцип на специјална трговија, Б -по принцип на општа трговија, од 2001 година" 
Во статистичкото истражување со реден број 2 во колоната 2 (назив и периодика) бројот "1999" се заменува со бројот "2000", а зборовите "по 
усвојувањето на методологијата во 1998 година" се бришат. 

12 Во д е л о т "Угостителство и туризам" во статистичкото истражување со реден број 6 во колоната 2 (назив и псриодика) броевите 
"1999 , 2002" се заменуваат со броевите "1998, 2001" и во колона 8 (рокови за об јавување на податоците) броевите " 1099, 2002" се 
заменуваат со броевите " 1998, 2001" 
Во статистичкото истражување со реден број 7 во колоната 7 (рокови за обработка на податоците) бројот "25" се заменува со бројот "20 и 
во колоната 8 (рокови з а објавување на податоците) бројот "31 44 се заменува со бројот "25" V 
Во статистичкото истражување со реден број 8 во колоната 2 (назив и периодика) бројот "2002" се заменува со бројот "2000", во колоната 7 
(рокови за обработка на податоците) зборовите "6 месеци" се заменуваат со броевите "20 12 " и во колоната 8 (рокови за об јавување на 
податоците) броевите "02.2001" се заменуваат со броевите м25.12. " 



Во статистичките истражувања со реден број 1, 4,5, 6, 7 и 8 во колоната З (содржина) се додаваат зборов.не "целосен 
Во статистичкото истражување со реден броЈ 9 во колоната 2 (назив и периодика) бројот "1999" се заменува со бре,ст ,"200 I" и во делена га 8 
(рокови за објавување на податоците) бројот ,,2000'и се заменува со бројот "2002" 

13 ,Во делот "Статистика на цени" во статистичкото истражување со реден број 1 во колоната 2 ( назив и псриодика) се д о д а в а а ! 
зборовите "намерен примерок" и во колоната 9 ( ниво на кое податоците задолжително со објавуваат), се додаваат з б о р о в и о ' з а оддели во 
2000 год.,редовно од 2001 само на РМ и по оддели" 
Статистичкото истражување со реден број 2 се брише. 
Во статистичките истражувања со реден број од 3-7 и 10 во колоната 2 ( назив и периодика) се додаваат зборовите "по пат на при,мерок" 
Во статистичкото истражување со реден број 8 во колоната З ( содржина) се додаваат зборовите "во секторот з е м ј о д е л с к а , лов и ш у м а р с н е -
целосен опфат" 

Во колона 5 ( критичен момент-период) бројот "15" се заменува со бројот "25" 
Во колона 6 ( рокови за давање на податоците) броевите "15.01. "се преместуваат под броевите "1510 
Во колона 7 (рокови за обработка на податоците) браевите "20 02. "се преместуваат под броевите " 20 11 
Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "25.02. "се преместуваат под броевите "25 11 

Во статистичкото истражување со реден број 9 во колоната 2 (назив и периодика) се додаваат зборовите "од 2000" 
, Во колона 7 (рокови за обработка на податоците) пред зборовите " јуни,декември" се додава бројот " 15" 
Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) зборот н октомври" се заменува со зборовите " 30 јуни", а пред зборот " декември" се 
додава бројот " 30'.' 
Во колона 9 ( ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) се додаваат зборовите "РМ" 

Во статистичкото истражување со реден број 10 во колоната З(содржина) се додаваат зборовите "по пат на примерок" и во колоната 4 
(извештајна единица која ги дава податоците) се додаваат зборовите "од базите на податоци на ЗС" ^ 

14. Во делот "Краткорочни економски показатели 1998-2002" во статистичкото истражување со реден број 1 во колоната 2 ( назив и 
периодика) се додаваат зборовите "пробно од април 2000, редовно од 2001 година" 
Во статистичкото истражување со реден број 2 во колоната 2 ( назив и периодика) се додаваат зборовите " (квартално), пробно од 2001, 
редовно од 2002 година" 

Во колона 5 (критичен момент) зборот " к в а р т а л н а се заменува со зборот "изминатиот квартал" 
Во колона 6 ( рокови за давање на податоците) зборовите "до 10 во месецот" се заменуваат со зборовите "до 10 во месецот по 

изминатиот квартал" 
Во колона 7 (рокови за обработка на податоците) зборовите "25 во месецот' се заменуваат со зборовите "25 во месецо! по 

изминатиот квар,тал" 
Во колона-8 (рокови за објавување на податоците) зборовите "крај на тековниот месец" се заменуваат со зборовите "крај на месецот по 

изминување на кварталот" 
Во статистичките истражувања со реден број З и 4 се спроведуваат истите измени и дополнувања како во статист ичкого истражува!ве со реден 
број 2. 

Во подделот "Аналитички истражувања 1998-2002", вб статистичкото истражување со реден број 1 во колоната 2(назив и периодика) бројот 
"1998" се заменува со бројот "2001" 
Во статистичкото истражување со реден број 2 во крлоната 2 (назив и периодика) бројот "1998" се заменува со бројот 2002", во колоната 8 
(рокови за објавување на податоците) зборовите "25 тековниот месец" се заменуваат со зборовите "25 во месецот по изминување на кварталот" 
Во статистичките истражувања со реден број 3 и 4 во колоната 2 (назив и периодика) зборовите "1998 месечно" се заменуваат со зборовите 
"2002 квартално", во колоната 5 (критичен момент) зборот "месечно" се заменува со зборот "квартално" 



15. Во делот "Европската програма за споредба" во статистичкото истражување со реден број ј, ао ,олопа 2 (нгјил шчјисдпкч, 
зборовите "учество на Република Македонија во споредбата под координација на Австрискиот завод за еипи( I и к ! ' се бр; ,ши ; 

Во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) зборовите "од страна на Австрискиот завод за с и: т е . ика" се орпшл ѕ 
Во подделот "Аналитички истражувања" во статистичкото истражување со реден број 1 во колоната 2(назив и ис^модик,з) ! екс (с I се 
менува и гласи. 

" Пресметка на реалниот бруто домашен производ и неговите трошочни агрегати според ( ,ариплсч на . ,.-.овчата м е к ' (ПКМ) 
(тригодишно 1999,2002 година) 

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) зборовите "од страна на Австрискиов Ј В В О Д за. м а ; И^ I п---а ' г о р и т а I 

16. Во делот "Систем за н а ц и о н а л н и с м е т к и " се менуваат следните статистички не. 'ра,кувања 
Во статистичкото истражување со реден број 1 во колона З (содржина) во петтиот ред зборот "вработени се брише 

Колоната 8 (рокови за објавување на податоците) и колоната 9 (ниво на кое податоците з адолжително се објавуваа1 . ; се 
бришат 
Во статистичкото истражување со реден број 2 во колоната З (содржина) текстот, се менува и I л аси 

" Бруто вредност на производство, меѓуфазна потрошувачка, д о д а д е н а вредност, средства на в р а б о т и т е , амер! иза; ј,и.јп и 
доход на индивидуалните сопственици'4 

Колоната 8 (рокови за објавување на податоците) и колоната 9 (ниво на кое пода;оци1с задо-.жијо.-.,чо се об јавуваа : ) се 
бришат." 
Во статистичкото истражување со реден број 3 во колоната З (содржина) текстот се менува и гласи 

" Бруто вредност на производство, меѓуфазна потрошувачка, д о д а д е н а вредност, средства на вработениIо, аг,орп-.зација и 
доход на индивидуалните сопственици" 

Колоната 8 (рокови за објавување на податоците) и к о л о н а т а ' 9 (ниво на кое податоците з а д о л ж и т е л н о се објавуваат) се 
бришат 
Во статистичките истражувања со реден брОЈ 4, 5, 6 и 7 текстот во колона 8 (рокови за објавување на податоците) и во колона 9 (ниво 
на кое податоците задолжително се објавуваат) се брише. 
Во статистичко истражување со реден број 8 во колоната 4 (извештајна единица која ги дава податоцине) зборови 10 " о л о в н и 
поединци" се бришат. 

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) бројот "31" се заменува со бројот "15" 
Во статистичкото истражување со реден број 9 се менува текстот во колоните 2, 3, 4, 6, 7, 3 и 9 и гласи 

Реден 
ОрОЈ и 

шифра 
Податоци за статистичкото истражување 

' инен 
Рокоои Ниво и а кое 

пода гоци I с 
на 

истра-
жува-
њето 

назив и периодика содржина 
извештајна едк, 

коЈа ги дава 
податоци^ 

,омент 
'ориод -

рокови за 
давање на 
податоците 

рокови за 
обработка на 

податоците 

рокови за 
оОЈЈвувањс на 

податоците 

з а д о л ж и I елмо 
се оо ј авуваат 

,4 Годишен извештај Број на договори, Нефинансиски 
за странските дире- предмети и реализа- претпријатија, 
ктни вложувања и ција на соработките, трговци поединци, 
другите облици на вредност на догово- и трговски друштва 

1 5 - 3 0 0 4 01 0 5 - 3 0 0 9 01 10 п р е т х о д н и О б л а с т РМ, 
30 1 1 дефинитивни по зем;и, по 

по де, нос I 



Реден 
брОЈ И 
шифра 

Податоци за статистичкото истражување 
Критичен 

Рокови Ниво н а кое 
пода гоците 

на извештајна единица момент рокови за рокови за рокови за задолжително 
истра- назив и периодика содржина која ги дава -период - давање на обработка на објавување на се обавуваат 
жува- податоците податоците податоците податоците 
њето 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

меѓународна еконо- реките и извршените (приватни фирми), 
мека соработка" меѓусебни испораки, Народна банка, 

странски вложувања, Царинска управа и 
инвестициони работи Македонска берза 
во земјата и странство'на долготочни 

и долгорочна произво- хартии од вредност 
дна кооперација 

Во статистичкото истражување со реден број 9 во колона 8 (рокови за објавување на податоци), текстот се заменува со зборовите 
15 12 ,дефинитивни резултати " 
Во статистичкото истражување со реден број 10 во колоната 3 (содржина) во третиот ред зборот "дејност" се брише 

Во колона 6 (рокови за д а в а њ е на податоците ) текстот се заменува со зборовите "15 05-30 05 во тековнава т д и ч а " 
Во колона 7 '(рокови за обработка на податоци), текстот се заменува со зборовите "30 08 во тековната годи.на 
Во колона 8 (рокови за објавување на податоци), текстот се заменува со зборовите "30 09 во тековната година " 
Во колона 9 (ниво на кое податоците з а д о л ж и т е л н о се објавуваат), текстот се заменува со зборовите " општина и РМ" 

Во поддделот "Аналитички истражувања во системот на националните сметки" , се менуваат следните ста шемичките 
истражувања : 
Во статистичкото истражување со реден број 1 во колона З (содржина) текстот се менува и гласи 

" Бруто вредност на производство, меѓуфазна потрошувачка, д о д а д е н а вредност" 
Во колона 8 (рокови за објавување на податоци) и колона 9 (ниво на кое податоците з а д о л ж и т е л н о се објавуваат) текстот се 

брише 
Во статистичкото истражување со реден број 2 во колона З (содржина) текстот се менува и гласи 

41 Бруто вредност на производство, меѓуфззна потрошувачка, д о д а д е н а вредност" 
Во колона 8 (рокови за објавување на податоци) и колона 9 (ниво на кое податоците задолжи генко се о б а в у в а а т ) текстот со 

брише. 
Во статистичкото истражување со реден број З во колоната 2 (назив и периодика) текстот се менува и гласи 

" Годишна пресметка на Бруто домашен производи според производен метод по тековни цени на Република Македонија 
организационен принцип и 

Во колона З (содржина ). зборовите "вредност на бруто " се заменуваат со зборовите "Бруто вредност на производството 1 

зборовите во третиот ред "според НКД" се бришат. 
Во колона 8 (рокови за објавување на податоци), броевите "01.10. " се заменуваат со броевите "30 11". . 
Во колона 9 (ниво на кое податоците з а д о л ж и т е л н о се објавуваат) зборовите "гранка и облик на сопственост" се бришат 

Во статистичкото истражување со реден броЈ 4 во колоната 2 (назив и-периодика) по зборот производ во вториот ред се д о д а в а . н 
зборовите "според производен метод" 



Во колона 3 (содржина ) зборовите "вредност на бруто " се заменуваат со зборови!е " Б р у т :уеднос1 на пјјоијводсмјсмо ' 
зборовите во третиот ред "според НКДи се бришат. 

Во колона 8 (рокови за објавување на податоци), броевите "01.10. " се заменуваат со броеви 10 4 30 1 г 
Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се заменува со зборови го ЧЈОлас 1, на нин.о на ? ',Л 

Во статистичкото истражување со реден број 5 во колона 2 (назив и периодика) по зборот ' 'средства", јоксјог се заменува еп 
зборовите "на трговци поединци" 

Во колона 7 (рокови за обработка на податоци), бројот "10" се заменува со "09", а текстот по него се брише 
Во колона 8 (рокови за објавување на податоци) текстот се брише. 
Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат)) текстот се брише. 

Во статистичкото истражување со реден број 6 во колона 2 (назив и периодика) текстот се менува и гласи 
"Годишна пресметка на инвестиции во основни средства на правни субјекти што не се опфатени со ИНВ-01 трговски друштва " 

Во колона 7 (рокови за обработка на податоци), збровите "15.05.-З0.06. за "се заменуваат со зборовите 4 1 09-15 09 во" 
Во колона 8 (рокови за објавување на податоци) текстот се брише. 
Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише 

Во статистичкото истражување со реден број 7 во колона З (содржина) текстот се менува и гласи 
" Бруто вредност на производството, меѓуфазна потрошувачка, додадена вредност " 
Во колона 8 (рокови за објавување на податоци) текстот се брише. 
Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише 

Во статистичкото истражување со реден број 8 во колона 8 (рокови за објавување на податоци) текстот се брише 
Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише. 

Во статистичкото истражување со реден број 9 во колона 8 (рокови за објавување на податоци) гскокот се брише 
Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише 

Во статистичкото истражување со реден број 10 во колона 2 (назив периодика) зборот ' годишно се брише, а по" ^ е р о т 
"истражување" се додаваат зборовите "од 2001 година" 

Во колона 8 (рокови за објавување на податоци) текстот се брише. 
Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише 

Во статистичкото истражување со реден број 11 во колона 8 (рокови за објавување на податоци) текстот се брише 
Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише 

Во статистичкото истражување со реден број 12 во колона 8 (рокови за објавување на податоци) текстот се брише. 
Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише 

Во статистичкото истражување со реден број 13 во колона 8 (рокови за објавување на податоци) текстот се брише. 
Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се.брише 

Во статистичкото истражување со реден број 14 во колона 8 (рокови за објавување на податоци) текстот со брише. 
Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише. 

Во статистичкото истражување со реден број 15 во колона 3 (содржина), зборовите " потрошувачка на фиксен капитал" се заменуваа г 
со зборот "амортизација" 

Во колона 8 (рокови за објавување на податоци) текстот се брише. 
Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише. 

Во статистичкото истражување со реден број 16 во колона 8 (рокови з а објавување на податоци) текстот се брише. 
Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише. 

По статистичкото истражување со реден број 16 с е додава ново статистичко истражување со реден број 17 кое гласи. 



'17 Интегрирани еконо- Сет на сметки од Завод за статисти- претходна 
меки сметки на Ре- "Тековните сметки" ка-база на подаго- година Зс. 
публика Македонија и " Сметките на ци тековна 
(годишно) акумулација' година 

Со статистичкото истражување со реден број 18 (стар броЈ 17) во колона 2 (назив и периодика) се д о д а в а а ! Зборови. -д 2061 
година", а во колона 9 (ниво на кое податоците з а д о л ж и т е л н о се објавуваат) текстот се брише 
Во статистичкото истражување со реден број 19 (стар број 18) во колона .2 (назив и периодика) бројот "1909 ' се заменува "о о р о ј т 
"2001", а во колона 9 (ниво на кое податоците з а д о л ж и т е л н о се објавуваат) текстот се брише 
Во статистичкото истражување со реден број 20 (стар број 19) во колона 2 (назив и периодика) се д о д а в а а ! зборови! ' од 2001 
година", а во колона 9 (ниво на кое податоците з а д о л ж и т е л н о се објавуваат) текстот се брише 
Во статистичкото истражување со реден број 21 (стар броЈ, 20) во колона 2 (назив и периодика ) текстот се менува и гласи 

" Пресметка на БДП според расходниот метод по тековни цени (годишно истражување)" 
Во колона 3 (содржина) текстот се менува и гласи: 
"Лична потрошувачка, јавна потрошувачка, инвестиции во основни средства , извоз и ув'оз на стоки и услуги' 
Во колона 8 (рокови за објавување на податоци), зборовите "крај на" се заменуваат со зборовите '30 11 во тековна!а '-',дина" 
Во колона 9 (ниво на кое податоците з а д о л ж и т е л н о се објавуваат) текстот по "РМ "се брише 

Во статистичкото истражување со реден броЈ 22 (стар број 21) во колона 2 (назив и периодика ) зборовите " р е а л и з а ц и и од 1999 
година" се бришат, а во колона 9 (ниво на кое податоците з а д о л ж и т е л н о се објавуваат) текстот се брише 
Во статистичкото истражување со реден број 23 (стар број 22) во колона 2 (назив и периодика ) зборови!е "чие ги д чех,!" 
заменуваат со зборовите "според производниот метод" 

Во колона 3 (содржина) текстот се менува и гласи. 
" Бруто вредност на производство, меѓуфазна потрошувачка и д о д а д е н а вредност" 
Во колона 7 ( рокови за обработка на податоците) броевите "30 11". се заменуваат со зборовите "15 10 за I окончан а ; чина" 
Во колона 8 (рокови за објавување на податоци), зборовите "крај на годината" се заменуваат со зое, , .не "ноември, г- \ :овпа1а 

година" 
Во колона 9 (ниво на кое податоците з а д о л ж и т е л н о се објавуваат) , зборовите "и по облик на сопственост" се бриша; 

Во статистичкото истражување со реден број 24 (стар број 23 ) во колена 2 (назив и периодика) се менува текстот и гласи 
"Годишна пресметка на Бруто домашниот производ по постојани цени на Република Македонија - според расходниот г. е год" 

Во колона 7 ( рокови за обработка на податоците) броевите "30.11" се заменува со зборовите "15 10 за 1ековч .оа осмина ' 
Во колона 8 (рокови за објавување на податоци),зборовите "кра1 на годината" се заменуваат со "ноември, тековната година" 
Во колона 9 (ниво на кое податоците з а д о л ж и т е л н о се објавуваат) по зборот "РМ" зборовине "по област и по облик на 

сопственост" с е бришат. 



Во статистичкото и с т р а ж у в а њ е в о реден ^број 25 (стар број 24) во колона 2 (назив и перисдика) по аеороч '1/^..^допија ' со / у ; д а а е а т 
-зборовите "според производниот м е т о д ј а броевите 998; 1999" се заменуваат со броевите "2000,2001" 

Во колона 3 (содржина) текстот се;менува и гласи : 
Бруто, вредност на производство^. :Кшѓуфазна потрошувачка д о д а д е н а вредност,, средства н^ в р а б о т и л е , д е л о в е н виц,ек, 

пре ,сметката бруто.реитите и услугите од.финансиско посредување мерени на индиректен начин" 
Во колона Ѕ (критиченмомент-период) зборовите "претходна година" се заменуваат со зборовите "претходен квартал" 
Во колона 9 (ниво на кое податоците з а д о л ж и т е л н о се објавуваат) , зборовите "и по облик на сопснзснос г се Ориша I 

Во статистичкото истражувањ,е.со;реден броЈ 26 (стар број 25)-во колона 2 (назив и периодика) текстот се менува и гласи 
К в а р т а л н а пресметка на,Бруто домашниот производ по т е к о в н и цени на Република Македонија ' - според расходниот метод 

пробно во 2 0 0 1 година, редовно од 2002 година". 
В о колона 5 (критичен^м0мент- перир.д).:аборовите "претходнатодина" се заменуваат со зборовите "претходен к в а р т а л " 
Во колона , 9 ( н и в о . н а кое податоците , задолжително се објавуваат) , зборовите "по област и по облик на сопственост" се 

бришат. 
Во статистичкото и с т р а ж у в а л е со.реде,н бро^ 27\(стар„6рОЈ 26) во колона 2 (назив и лериодика) текстот се менува и. гласи 

"Квартална пресметка н а Бруто домашниот производ по постојани цени'на Република Македонија - според производниот метод,^ 
(пробно ,од ;1999 година, редовно од 2002 година), 

Во колона З ( содржина) текстот се менува и гласи : 
"Бруто вредност нд^производство, ^аеѓуфазна потрошувачка , . д о д а д е н а вредност, средства на вработените, д е л о в е н вишок, 

пресметка НА бруто рентите ^услугите од финансиско посредување^меренина индиректен начин" 
Во колона 5 (критичен/момеут- л^р^од),зб,оровите "претходнагодина" се з аменувааат со зборовита"претходен квартал". 
Во колона -9 (н^вочнд коаподахед^е .^адолжително^са -об јаеуваат ) . ; збировите "и по облик на солственост" се-бришат 

Во,статистичкото. истражување:сореден-брОЈ 28.(отар 6рој27) .во колона 2 ( н а з и в и периодика) текстот ,се менува и гласи. 
"Квартална^ пресметка н а Бруто домашниот производ . по? постојани цени на Република МакодониЈа- 'сморсд расходнио! ме год", 

-(пробно од 2 0 0 1 година, редовно од 2002 година) 
Во.колона 5м(критиченмомант- период) зборовите "претходна година" се з аменувааат со зборовите "претходен квартал" 

Во статистичкото истражување со.реденЧЗрој^ 29-^стар број 28) в о колона,2 . (назив:ииериодика) текстот се менува и гласи 
/ 'Изработка на т а б е л а т а на понуда и употреба по гранки и производи (годишно и с т р а ж у в а њ е ) " 
Во колона З (содржина) текстот ,се менува и гласи : 
"Матричен приказ н а -производството, увозот, меѓуфазната потрошувачка, . извозот, личната -потрошувачка,^ ' јавната 

потрошувачк-а, инвестиции во основни е т р е д с т в а и пораст на залихите" 
В о п с т а н а 5Д критичен ,момент - период) з б о р о в и т е "секоја втора година"се заменуваат со зборовите "претходна /одина" 
Во, колона 6 ^рокови з а д а в а њ е на податоците) текстот се брише. 
Во колона.? ( рокови з а обработка на податоците.) текстот се менува н гласи : " 15 09. во тековната година ' 
Во колона а ( р с к а в и ц а о б ј а в у в а њ е на податоците) текстот се менува и гласи : "декември во тековната годи,на 1 

Во к о л о н а ^ (ниво, на кое податоците задолжително-се објавуваат) зборовите според НКД и производи се брише! г 
Во статистичкото истражување со реден број 30 (стар број 29) во колона 2 (назив и периодика) бројот 1999 1 се заменува со бројот 
" 2 0 0 2 " 

Во колона 6 (рокови з а . д а в а њ е на податоците) текстот се брише 
Во колона 7 ( рокови за обработка на податоците ) бројот " З 6 " х е зам,енува со бројот "20" 
Во колона 8 (рокови за објавување н а податоците) текстот се менува и гласи : 
"24 месеци после годината за-која се однесуваат пресметките, декември во тековната година" 



Во колона 9 (ниво на кое податоците з адолжително се објавуваат) зборовите "според 11лД" се бриш.п 
Во статистичкото истражување"со редењброЈ 31 (стар број .30) во колона-2 (назив и лтерподика) броја,: - с ,о^у.м 
" 2 0 0 2 " 

Во статистичкото истражување 'со редел број ,32 (стар број 31) во колона 7 (рокови за обработка на под .печело ) броеви ;е " !о \ I .сс . 
заменува со зборовите "15.10.тековна година" 

Во колона 8 (рокови з а об јавувана на податоците)-зборовите^44крај на4;.се заменуваат со бро,еви 1 е . о 1Ј ; ' . 
Статистичкото истражување со реден броЈ 33 (стар број 32,=) се брише 

17 Во д е л о т "Попис на н а с е л е н и е т о , . д о ^ а ќ и н а т з а т а ^ ^ с т д н о р и т е " ^ , во?СТАТИСДИЧКОХОЧ^СТРАЖУ11А1ВЕ-со реден О,ООЈ 1 се ' '-ОНУВЛАТ 

податоците во следните колони:'1 , -
Во колона 2 (назив и,периодика).бројот "1-999" о е з а м е н у в а со бројохч200(^ 
Во колона 5 (критичен момент-период ) бројот'Д.999" се заменува саброЈОпг ;"2ДО0" 
Во колона 6 (рокови за--давање на.податоците) ^бројот "1999" се з а м е н у в а л о бројот "2000" 

18. Во д е л о т "Статистика на н а с е л е н и е 4 5 " в о х т а т и ѕ т и ч к о т о ^ и с т р а , ж у в а њ е , с о р е д е н - б р о ј 1 се менуваат податоците во с л е д н и т е , 
колони ' : 
Во колона ^(критичен момент-париод ) зборот 4 4 претходна!се з аменувало , з б о р о т , ^ екоена" 
Во колона 7(.рокови за обработка налгодатоците)з,боровите " з а претходната"-се .замануваат со зборот - 'наредната ' 
Во колона 8 (рокови за об јавување на податоците) .броевите "30,06. " с е з а м е н у в а а т со-текстот 
"45 дена по завршување на кварталот з а претходнирезултати , 15.05. з а- коне чн и ,резу л та ти1 ; 
Во колона 9 (ниво на кое податоците задоджителнотатобјавуваат)" текстот се.менува и гласи. - . 
"РМ и по општини за претходни резултати; РМ,, ло; :олштини и градови ^за конечни: рез ул ТД тм"г -г 

Во статистичките истражувања со реден број 2 , ; 4 ж 5 с е ; в р ш а т истите измени и д о п р л н у в а њ а ж а к о во .статистичкото истражување со реден бре; 
1. 
Статистичкото истражување со реден б р о ј - З с е б р ^ ш е -
Статистичките истражувања со реден број 4 ,„5 ,6 , 7,.Ѕ и.9 стануваат статистички истражувања со р е д е н , број ^ 3, 4, 5, О, 7 и 8 " . 

Во статистичкото истражување со реден ѓброј:5 (стар број.6) в о . к р л о н а т а 2 (назив и л е р и о д и к а ) - с е д о д а в а а т зборовите ; за бази - а податоци1 

Во статистичкото истражување со реден број;64етар.број:7) с о м е л у в а а т податоците и с л е д н и - т е колони. 
Во колона 5(критичен момент-период ) зборот " п р е т х о д н а ^ с е заменува со зборот "тековна" 
Во колона 7( рокови за обработка н а лодатоцитфјссе д о д а в а а т зборовите "наредната година" 
Во колона б л о к о в и за објавување на подато,ците) ,се д о д а в а а т з б о р о в и т е "нареднататодина ' 4 

Во колона 9 (ниво на кое податоците „задолжително се о б ј а в у в а а ф з б о р о т " г р а д о в и в е брише , 
Во статистичкото истражување со р е д е н број-7 (стар број 8) се менуваат^податоците во, следните колони 

Во колона ^(критичен м о м е н т - п е р и о д з б о р о в и т е 41З1,,12.секојатодина":се заменуваат со зборови го "теко.зна.л одпна 4 

Во колона 7( рокови з а обработка на^податоците) с о з д а в а а т зборовите "маредната година" ^ 
Во к б л о н а б (рокови з а објавување на податоците) с е д о д а в а а т зборовите "нареднагатодина? 
Во колона 9 (ниво н а кое податоците авдо л жителноЈсе.објавуваат). зборот "градови^ се брише. 

Во статистичкото истражување со реден број бистар број 9) с е , д н у в а а т лодатоцитед в о . с л е д н и т е колани: 
Во колона 5 (критичен момент-период ^зборот "претходна" ее заменува с о зборот "тековна" 
Во колона 7( рокови за обработка на податоците) с е д о д а в а а т зборовите ^ н а р е д н а г а година" 
Во колона 8 (рокови за об јавување на п о д а т о ц и т е ) ^ д о д а в а а т зборовите "наредната година44 



19. Во делот "Работна сила" се менуваат податоците во следните статистички истражува!па 
Во статистичкото истражување со реден број 1 во колона 2 (назив и периодика) се додаваат зборовите "примсрок(наморен) 

Во колона З (содржина) се додаваат зборовите "паралелно по ЕКД и НАЦЕ (пробно од 2000), редовно од 200 1" 
Во колона 4 ( извештаЈна единица К О Ј З ги дава податоците) во вториот ред по зборот "друш.ва' с.е д о д а в а л зборови 10 државни о-ргани 

јавни претпријатија" 
Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) бројот "20" се заменува со бројот "24" 

Во статистичкото истражување со реден број 2 во колона 2 (назив и периодика), се додаваа? броеноно ' 200 1,20021 

Во колона 4 ( извештајна единица која ги дава податоците) се додаваат зборовите "Министерство за финансии ' 
Во статистичкото истражување со реден број З во колоната 4 ( извештајна единица која ги дава податоците) зборови го "на територијата на 
РМ" се бришат. 

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) зборовите "19.09. и 15 03 " се заменуваат со броевите 19 08 и 15 02 
Во статистичкото истражување со реден број 4 во колона 2 (назив и периодика) се додаваат зборовите "примерок(случаон) заклучно со 200 I 

Во колона 7( рокови за обработка на податоците) бројот "1997" се брише. 
Во,колона 8 (рокови за објавување на податоците) зборовите "октомври 1997" се заменуваат со зборот с о л емири 1 

Во статистичкото истражување со реден број 5 во колона 2 (назив и периодика), бројот "1999" се заменува со бројот "2002" и се додаваат 
зборовите "случаен примерок 
Во статистичкото истражување со реден број 6 во колона 2 (назив и периодика),,бројот "1998" се заменува со бројов ' 1990 1 

Во колона 4 ( извештајна единица која ги дава податоците) бројот "10" се заменува со бројот "20" 
Во статистичкото истражување со реден број 7 во колона 2 (назив и периодика), бројот "1999" се брише ' 

Во колона 7(рокови за обработка на податоците) зборовите "од 1999" се бришат 
Статистичкото истражување со реден број 8 се брише. 
Во статистичкото истражување со реден број 10 бројот "1998" се заменува со бројот "2000" 

Во колона 4 (извештајна единица која ги дава податоците) бројот "200" се заменува со бројот " 100' 
Во колона 5 (критичен момент-период) зборовите "II полугодие" се заменуваат со зборот "октомври" 
Во колона 6 ( рокови за давање на податоците) зборовите "крај на годината" се заменуваат со зборот 'ноември 1 

Во статистичкото истражување со реден број 11 во колона 2 (назив и,периодика) се додаваат зборовите "од 2002 1 

Во колона 8 (рокови,за објавување на податоците) зборовите "април 2000" се заменуваат со зборовите 2 месеци но о б р а б о т а т а на 
секој квартал" 
Статистичките истражувања со реден броЈ 9, 10 и 11 стануваат статистичките истражувања со реден број о, 9 и 10 
Статистичките истражувања со реден број 12, 13, 14 и 15 се бришат. 7 
Во подделот "аналитички истражувања" статистичкото истражување со реден број 1 се брише 
Статистичкото истражување со реден броЈ 2 станува статистичко истражување со реден број 1 

20. Во делот "Статистика на образование" се менуваат податоците во следните статистички истражувања и гласат 
Во статистичкото истражување со реден број 1 во колона З (содржина) зборовите "ученици според држав јани во" во 7-от и 8-от ред, и 
зборовите " и државјанство" во 15 -ти и 17- ти ред се бришат. 
Во статистичките истражувања со реден број 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10, во редовите каде што се среќава зборот "држвјансгво", "и државјанство и 
"и според државјанство" се бришат. 
Во статистичкото истражување со реден број 7 во колона З (содржина), целиот текст се замену,ва со текстот 



" Училишта според видот на училиштата, според развиеноста +Ш училиштата, паралелки по одделенија, ученици по поп и 
повторувани по одделенија, превоз и интернатско сместување. Ученици по одделенија и изјасувањето за национална припадност,учсмици 
според изучување на задолжителен странски јазик и факултативен, ученици по одделенија, пол и години на старост. 
Наставен персонал според видот на работниот однос, степен на стручна подготовка, фонд на часови, наставници според години на старост, 
како и стручни работници според степенот на стручната подготовка и изјаснувањето според национална припадност; ' 
Во статистичкото истражување со реден број 11 во колона 3 (содржина), зборовите "степен на наставата" се заменуваат со зборот 
"образование". 

Во подделот "парламентарни, претседателски и локални избори" се менуваат податоците во следните статистички истражувања и 
гласат: 
Во статистичкото истражување со реден број 1 во колона 2 (назив и периодика) зборовите "ИД-1, ИД-2, ИД-1П, ИД-2П," се заменуваат 
со зборовите "ПИ-1" 
Во статистичкото истражување со реден број 2 во колона 2 (назив и периодика) зборовите "ЛИ-ЛК1, ЛИ-ЛК2, ЛИ-ЛКЗ, ЛК-ИГ4.ЛИ-ИГ5 " 
се заменуваат со зборот "ЛИ" 
Во статистичкото истражување со реден број 2 во колона 2 (назив и периодика) се додаваат зборовите "ПИ-2" 

21. Во делот "научноистражувачката и истражувачко - развојна дејност" називот се менува и гласи:. "Статистика на 
научно и истражувачко-развојна дејност" 
Во статистичкото истражување со реден број 1 во колона 2 (назив и периодика) текстот се менува и гласи: 

" Статистичко'истражување за научно и истражувачко-развојна дејност ( НИРО) годишно" 
Во колона З (содржина), целиот текст се заменувало текстот: сс Вид на истражувачката организација, научна област, година на 

регистрација во Министерството за наука, сектор за извршување; в р а б о т е н и ^ полно работно време и покусо од полното работно време-
Еквивалент на истражувачи со полно работно време - РТЕ); надворешни соработници, вработени според пол, степен на школска подготовка, 
години на старост, завршена школа, движење на научните работници, работници според изјаснувањето за национална припадност, 
државјанство, истражувачки трудови и проекти (завршени и во тек) спбред нарачател и научна гранка, пронајдоци и патенти според научна 
гранка, структура на приходите и трошоците, финансиски ефекти на трудовите и проекти според научна гранка и цел на истражува! вето 

Во колона 4 (извештајна единица која ги дава податоците), зборовите "научноистражувачки организации " се заменуваат со зборовите 
и јавни научни установи" 

Се воведуваат две нови статистички истражувања со реден број З и 4 и гласат: 

Реден 
број и 
шифра 

Податоци за статистичкото истражување 
Критичен 

Рокови Нисо н а кое 
податоците 

на 
истра-
жува-
њето 

назив и периодика содржина 
извештају единица 

која ги дава 
податоците 

момент 
- период -

рокови за 
давање на 
податоците 

рокоои за 
обработка на 
податоците 

рокови за 
обрнување на 

податоците 

задолжително 
се оОјанупаа г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

"3. Иновациска вработени, вку-
к 73. дејност во ин- лен приход, инве-

дустријата стиции, иновациски 
(ИНОВ-П)-проб- производи, резул-

претг!ријатија период 25.03 
од дбласта на 1998-
индустријата 2000 

2 06 15 06 РМ 



Реден 
број и 
шифра 

Податоци за статистичкото истражување 
Критичен 

Рокови Ниво н а кое 
податоците 

на 
истра-
жува-
њето 

назив и периодика содржина 
извештајна единица 

која ги дава 
податоците 

момент 
- период -

рокови за 
давање на 
податоците 

рокови за 
обработка на 
податоците 

рокови за 
објавување на 

податоците 

задолжително 
се објавуваа г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

лериод 
1998-
2000 

25.03 2 06 15 06 

но во 2001 тати од иновацис-
ка дејност, транс-
фер на технологи-
ја, пронајдоци и па-

тенти, вложени сре-
дства во иновацис-
ка дејност, трошоци 

во иновациска деј-
ост, приходи и друго. 

"4. 
к.73.10 

Иновациска дејност 
во услужни дејности 

(ИНОВ-У) 
лробно-2001 

Вработени, вку-
пен приход, инве-
стиции, трансфер 
на технологија, 
пронајдоци и па-
тенти, трошоци 
за иновациска 
дејност, проекти, 
структура на при-
ходот за покрива-

ње на трошоците 
за иновациска 
дејност и друго. 

Претпријатија од 
областа на услу-

жни дејности 

22. Во д е л о т "Статистика на информации" во статистичкото истражување со р е д е н број 5 во к о л о н а З ( с о д р ж и н а ) . на кра јот на 
текстот с е д о д а в а а т зборовите "вкупно продадени примероци и приход" 
Во статистичките истражувања со реден број 6 и 7 во колона З (содржина) зборовите " и д р ж а в ј а н с т в о " се бришат 

23. Во'делот статистика на "Култура и уметноста" во с т а т и с т и ч к и т е и с т р а ж у в а њ а со р е д е н број 5, О, 7, 1 I во к о л о н а т а 3 ( содржина) 
зборовите " и државјанство" с е бришат. 
Во статистичките истражувања со реден број 12, 13, 14, 15, 16 и 17 во колоната З ( содржина) зборот " д р ж а в ј а н с т в о " се брише . 
Во статистичко истражување с о реден број 18 во колона 2 (назив и периодика) з б о р о в и т е "основни организации" с е з а м е н у в а а т со зборот 
"здруженија", во колона 3 (содржина) по зборот5 "групи" с е д о д а в а зборот "пол", а по з б о р о т "возраст" с е д о д а в а а т з б о р о в и н е " н а ц и о н а л н а 
припадност" 
Во статистичките истражувања со реден број" 19 и 20 во колона З (содржина) по з б о р о т "возраст" се д о д а в а а т з б о р о в и т е " н а ц и о н а л н а 
припадност" 



24. Во делот "Статистика на опшетсвена заштита на децата и младите и соци јална заштита називот со менува и гласи 
"Статистика за социјална заштита на деца, млади и возрасни" 

Во статистичките истражувања со реден број 1, 2, 3, 4, 8. 9, 10, 11, 12 и 13 во колоната (3 содржина) по зборовите "национална припадност" 
зборовите " и државјанство" се бришат. 
Во статистичко истражување со реден број 2 во колона 8 (рокови за објавување на податоците) б р о е в т е "05 02" и во колона 9 (ниво на кое 
податоците задолжително се објавуваат) зборот "РМ" се брише. 
Подделот "нови статистички истражувања" се брише. 

25. Во делот "Статистика на судство и криминалитет" се менуваат податоците во следните стаѓиатички истражувања и гласат 
Во статистичкото истражувања со реден број 1 во колона З (содржина) по зборовите "дата на раѓање" се додава зборот "пол" 
Во статистичкото истражување со реден број 2 во колона З (содржина) текстот се менува и гласи: 

"Обвинето полнолетно лице, дата на раѓање, пол, место на раѓање, место на постојано живеење, занимање на лицето, положба во 
занимањето, облик на сопственост на претпријатието, изјаснување за национална припадност, брачна состојба, школска подготовка, број на 
лица во извршувањето на кривичното дело, соучесништво, поранешни осуди, траење на притворот, кривично дело, имотно оштетување, 
материјална штета, дали кривичното дело останало во обид, време на извршување на кривичното дело, место на извршување на кривичното 
дело, кривични д е л а во стек, кој ја поднел кривичната пријава, како е поднесена пријавата, вид на одлуката и причини, постапката е запрена 
или обвинението е отфрлено, ослободен од обвинение,^обвинението е одбиено, изречена мерка за безбедност без изречување на казна 
прогласен виновен, отстапување на странска држава, начин на донесување на одлуката на судот, изречена главна казна, ублажена казна, 
условни казни, дали со условната казна осуд^ е одредена посебна мерка или обврска, споредна казна, мерка за безбедност, дали е пленета 
имотна корист и траење на постапката." 

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) зборот "општини" се брише 
Во статистичкото истражување со реден број З во колона З (содржина) по зборовите "дата на раѓање" се додава зборот "пол", 

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) зборот "општини" се брише 
Во статистичкото истражување со реден број 4 во колона З (содржина) текстот се менува и гласи: 

"Обвинето малолетно лице, дата на раѓање, пол, место на раѓање, место на постојано живеење, занимање на лицето, положба во 
занимањето, облик на сопственост на претпријатието, изјаснување за национална припадност, брачна состојба, највисока завршена школа, 
училиште-школа коЈа лицето сега ја посетува, број на лица во извршувањето на Кривичното дело, соучесништво, поранешни осуди, т р а е њ е на 
притворот, кривично дело, имотно оштетување, материјална штета, дали кривичното дело останало во обид, време на извршување на 
кривичното дело, место на извршување на кривичното дело, кривични д е л а во стек, кој ја поднел кривичната пријава, како с поднесена 
пријавата, вид на одлуката и причини: постапката е запрена пред советот, изречена мерка за безбедност без изречување на казна , изречен 
малолетнички затвор-воспитна мерка, дали е пленета имотната корист, податоци за семејните прилики на малолетникот, занимање на 
родителите и траење на постапката." 

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) зборот "општини" се брише. 
Статистичките истражувања со реден број 5 и 6 се бришат. 

26т-Во делот "Деловни субјекти во земјата" се менуваат податоците во следните статистички истражувања и гласат: 
Во статистичкото истражување со реден број 1 во колона 2 ( назив и периодика)се додаваат зборовите "и годишно"и во колона З (содржина) 
зборот "новоосновани" се брише, а по зборот."сопственост" се додаваат зборовите "и промени, од II полугодие на 2000 и по ЕКД и по НКД, а 
од 2001 само по НКД". 
Статистичкото истражување со реден број 2 се брише. 
По статистичкото истражување со реден број 1 се додава ново статистичкото истражување со реден број 2 кос гласи. 



^еден 
број и 
шифра 

Податоци за статистичкото истражување 
Критичен 

Рокови Ниво н а кое 
податоците 

на 
истра-
жува-
њето 

назив и периодика содржина 
изаештајна единица 

која ги дава 
податоците 

момент 
- период -

рокови за 
давање на 
додатоците 

рокови за 
обработка на 
податоците 

рокови за 
обавување на 

податоците 

задолжително 
се објавуваа г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Проект за демогра-
фија на мали и 
средни лретприја-
(годишно од 1999) 

Деловните субјекти 
со исклучок на де-
ловните субјекти 
во областа на 
земјоделството и 
јавната админис-
трација 

1С 1 2 пири л наре-дна га 
г о д и н о 

РМ" 

"Евиденција на делов-
ни субјекти 
А- за деловните 
субјекти 

Назив на субјектот, 
(целосен, скратен), 
седиште на субјек-
тот (земја и куќен 
број, населено мес-
то), форма на сопст-
веност, потекло на 
капиталот, вид на 
организациониот 

облик, податоци за 
основачот и неговиот 
директор, дата и ре-
гистарски број доделен 
од соодветниот орган 
кој го регистрира, 
регистриран надворешно 

трговски промет и 
претежна дејност на 
субјектот (по ЕКД 
и НКД за 
сите до крај на 2000, 
по НКД за сите од 
2001) 

Судовите, 
законски основ, 
Министерство за 
наука 

тековно водење 

01.09 25 10 Идентификација 
на деловни субјек-
ти, правна форма, 
тековни состојби 
и услови за поче-
ток и развеј на 
деловните субје-
кти (избран при-
мерок од 2000 
деловни субјекти) 

27.Во делот "Регистар на организациони единици" се менува називот и гласи: 
"Евиденција за д е л о в н и субјекти" 

Статистичкото истражување со реден број 1 се менува и гласи: 



Реден 
број и 
шифра 

Податоци за статистичкото истражување 
Критичен 

Рокови Нипо"н а кос 
податоците 

на 
истра-
жува-

назив и периодика содржина 
извештаЈна единица 

која ги дава 
-податоците 

,момент 
- период -

рокови за-
давање на 
податоците 

рокови за 
обработка на 
податоците 

рокови за 
објавување на 

податоците 

задолжително 
се објавувалг 

њето 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б-за претставниш-
т в а т а странски' 
фирми 

Министерство за 
трговија-

та кои но водење 

Статистички 
деловен 
регистар, водење 
тековно од 2000, 
(ажурирање еднаш 
годишно) 

Назив на субјектот 
(целосен, скратен), 
седиште на субјек-
тот (земја и куќен 
број, населено мес-

то), форма на сопст-
веност, потекло на 
капиталот, вид на 
организациониот 
облик, податоци за 
основачот и неговиот 
директор, дата и ре-
гистарски број доделен 

тековно водење 

Назив на субјектот, 
(целосен,хкратен), 

/седиште на субјек-
тот (земја и куќен 
број, населено мес-
то), форма на сопст-
веност, потекло на 
капиталот, вид на 
организациониот 
сблик, податоци за 
основачот и неговиот 
директор, дата и ре-
гистарски број доделен 
од соодветниот орган 
КОЈ го регистрира, 

,регистриран надворешно 
трговски промет и 
претежна дејност на 
субјектот ( по ЕКД и 
и НКД за 
сите до крај на 2000, 
по НКД за сите од 2001) 

По статистичкото и с т р а ж у в а њ е со р е д е н број 1 се д о д а в а ново с т а т и с т и ч к о т о и с т р а ж у в а њ е со р е д е н орој 2 кое гласи 



Реден 
број и 
шифра 

Податоци за статистичкото истражување " - --- ̂  , 
Критичен 

Рокови Нисо н а кое 
податоците 

на 
метра? 
жува-
њето 

назив и периодика - - -- - содржина : 
извештајот единица ' 

^ која ги дава 
податоците ^ 

момент 
4 период 

рокови за 
давање на 
податоците 

рокови за 
обработкана, 

- податоците 

рокоои за 
објавување на 

податоците 

' задолжително -
со обрнува,јт 

1 2 . 3 4 . 5 , . . 6 7, 8 9 

- за лица што 
вршат дејност 
со личен труд 
( само активни 
занаетчии) 

од соодветниот орган, 
кој го регистрира, 
регистриран надворешно -
трговски промет и. 4 
претежна дејност на' 
субјектот ( по ЕКД и 
НКД за 
сите до крај на 2000, 
по НКД за сите од 2001 

Назив на субјектот 
(целосен, скратен), 
седиште на субјек-
тот (земја и куќен 
број, населено месо-
то), форма на сопст-
веност, потекло на 
капиталот, вид на 
организациониот 
облик, податоци за 
основачот и неговиот 
директор, дата и ре-
гистарски број доделен 
од соодветниот орган 
КОЈ го регистрира, 
регистриран надворешно 
трговски промет и 
претежна дејност на 
субјектот ( по ЕКД и 
НКД за 
сите до крај на 2000, 
по НКД за сите од 
2001 

Евиденциите од 
ЗС за деловните 
субјекти, ЗПП, 
М. за финанси-и, 
статистичките 
истражувања од 
ЗС, други адми-
нистративни 
регистри и еви-
денции 

тековно водење 

28. Во д е л о т "Единствен регистар на н а с е л е н и е т о " во статистичкото 
периодика) на крајот на текстот се д о д а в а а т зборовите "(тековно) до крај на 200Т" 

Во колона З (содржина) текстот се менува и гласи: 

и с т р а ж у в а њ е ' с о реден 1 "во колона 2 ( навив и 



"Тековно ажурирање со промените за основни податоци што се водат во регистарот со податоци!е за раѓања, у м и р а њ а по ЕМБ( , 
склучени и разведени бракови, промени на адреси, миграции (внатрешни и надворешни) и други промени " 

Во колона 4 ( извештајна единица којо ги дава податоците) по зборот "внатрешни" се д о д а в а а т зборовите "М за правда" 
По статистичкото истражување со реден број 1 се додава ново статистичкото истражување со реден број 2 кое гласи 

Реден 
број и 
шифра 

Податоци за статистичкото истражување 
Критичен 

Рокови Ниво н а кое 
податоците 

на 
истра-
жува-

назив и периодика содржина 
ч извештаЈна единица 

која ги дава 
податоците 

момент 
- период -' 

рокови за 
давање на 
податоците 

-рокови за 
обработка на 
податоците 

рокови за 
објавување на 

податоците 

задолжително 
се оОЈавувааг 

њето 
Л 2 3 4 5 6 , 7 8 9 

м2 - Статистички регис- ЕМБГ, витални по- МВР, М. за правда, 
ѕ тар на население, датоци( раѓање, пописи на население, 

пробно од 2000,' умирање, брачна статистички истражу-
редовно од 2001 состојба, образо- вања во ЗС, адреса тековно 

вание, внатрешни ("де јуре" и "де факто"), 
надворешни ми- заниомање, образо-
грации, дома- вание и други ре-
ќинството на кое гистри и евиденции 
припаѓа, нацио- во з е ^ а т а 
кална припадност 

29: Во делот на "Заводот за платен промет" во статистичкото истражување РИС - Регистар на иматели на сметки во колоната 1 
реден број, се дополнува бројот "25" 

- По статистичкото истражување реден број 25 се1 додава ново статистичко истражување со реден број 26 кое гласи 

"26; / Извештај за стач 
- тистичка анали-

за на извршени-
те уписи во За^ 
ложен регистар, 
на подвижни 
предмети и пра-
ва . . . 

Вкупен број на за-
л ого давач и (ка ко 
и нивни називи, 
ЕДБ односно 

ЕМБГ),вкупен број 
на залогопримачи 
(како и нивни на-
зиви ЕДБ односно 
ЕМБГ) у вкупна 

. вредност на зало-
гот, вкупен број на 
извршените улиси 
во заложен регистар, 
вкупен број на изврш-
ените промени како 
и вкупен број на 

Одделение за 
Заложен реги-,. 
стар во Центра-
л а т а на Заво-
дот за платен 
промет во 
Скопје 

Во момен- Секојдневно, СекоЈднев- Секојдневен 
тот на под- по барање на но(ажурно) (ажурно) 
несува- заинтереси-
равте на рани лица/су-
образецот бјекти 

Индивидуално 
за секој подно-
сител" 



издадени информации 
од Заложен регистар 

30 Во делот на "Народна банка" во статистичките истражувања со р е д е н број 12, 13, И 14 т е к с т т- по челана с ^ о ^ е 
на податоците) се брише""" 

А 

По статистичкото истражување реден број 19 се д о д а в а ново статистичко истражување со реден ооо) 20 кое гнаси 

'20 Дневен извештај 
од пазарот на 
пари и краткоро-
чни хартии од 
вредност 

Податоци за извр-
шените трансакции 
на Пазарот на пари 
и краткорочни 
хартии од вредност 

Пазар на пари 
до НБРМ 

Дневно, до 
15 00 часот 
за тековниот 
ден 

Член 2 , 
О в а а П р о г р а м а в л е г у в а во с и л а н а р е д н и о т д о н о д д е н о т на о б ј а в у в а њ е т о во " С л у ж б е н в е с н и к на Р е п у о , , . ж а 

М а к е д о н и ј а " 

Бр. 23-346/1 
8 февруари 2000 година 

Скопје 

Претседател На Владата 
на Република Македонија 
Љубчо Георе исески, с.р. 
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256. 
Врз основа на член 27 точка 5 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 8/92 и 
30/95), министерот за одбрана донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИОТ СО-
СТАВ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА СО ВОЈНИЦИ ПО ДОГОВОР 

Член 1 
Со овој^правилник се утврдуваат начинот и постап-

ката за пополнување на постојаниот состав на Армијата 
на Република Македонија (во натамошниот текст: Ар-
мијата), со војници по договор и извршувањето на 
должноста војник по договор. 

Член 2 
За потребите на Армијата се врши пополнување на 

постојаниот состав на Армијата со војници по договор 
во согласност со актот за организација и формација на 
Армијата. 

Член 3 
Пополнувањето на постојаниот состав на армијата 

се врши со војници по договор примени по пат на јавен 
оглас кои ги исполнуваат општите услови утврдени со 
закон и посебните услови утврдени со општиот акт за 
систематизација и организација на работите и задачите 
во армијата. 

По исклучок од став 1 на овој член, пополнувањето 
на постојаниот состав на армијата во единиците за спе-
цијална намена се врши со војници по договор примени 
без јавен оглас во согласност со одредбите од Законот 
за органите на управата. 

Член 4 
При утврдувањето на здравствената способност на 

кандидатите за војници по договор се применуваат про-
писите за оценка на здравствената способност на во-
ените старешини на служба во армијата. 

При утврдувањето на психофизичката способност 
на кандидатите за војници по договор се применуваат 
прописите за оценка на психофизичката подготвеност 
на питомците на Воена академија. 

По исклучок од став 2 на овој член, психофизичката 
способност на кандидатите за војници по договор за 
единиците за специјална намена се утврдува согласно 
актот за селекција и избор на кандидати за вршење на 
должности во единиците за специјална намена на арми-
јата. 

Член 5 
Постапката за прием на војници по договор се спро-

ведува од петчлена комисија во чиј состав е определен и 
воен старешина од родот односно службата за која се 
врши прием на војници по договор. 

Комисијата од став 1 на овој член предлага листа на 
кандидати кои ги исполнуваат условите по огласот за 
прием на војници по договор која се доставува до мини-
стерот за одбрана заради одлучување за изборот на 
војници по договор. 

1Член 6 
Со избраните лица за вршење должност војник по 

договор, Министерството за одбрана склучува договор 
за засновање работен однос. 

Со договорот од став 1 на овој член се определува 
местото и должноста што ќе ја извршува војникот по 
договор, времетраењето на вршењето на должноста, 
начинот на извршување на должноста, должината на 
работното време и обврските за времетраењето на ра-

ботното време, редот и дисциплината, преместувањето 
на друго место, должината на годишниот одмор, отсу-
ствата и платата и надоместоците на платата. 

Член 7 
Униформата за војниците по договор бесплатно е 

обезбедена од Министерството за одбрана. 
Член 8 

На војниците по договор соодветно се применуваат 
општите прописи за правата, обврскиве и одговорно-
стите кои се однесуваат На работниците во органите на 
државната управа, доколку со овој правилник не е по-
инаку определено. 

Член 9 
Војниците по договор во единиците за специјална 

намена имаат и други права и обврски пропишани со 
посебни акти за припадниците на овие единици. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр 01-1045/1 Министер за одбрана, 
4 февруари 2000 година академик Никола Кљусев, с.р.. 

Скопје 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за данокот, на додадена вредност 
(„Службен весник на Република Македонија" број 86/ 
99), се направени грешки поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ДАНОКОТ 
НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

Во членот 5 став 2, во првата реченица по зборот 
„зборовите" наместо зборот „пат-" треба да стојат збо-
ровите: „патнички автомобили, теренски возила, мини-
буси до девет". 

Во членот 9 во ставот 1 по зборот „одбивка" наме-
сто зборов1 „во" треба да стои зборот „на". 

Во членот 9 во ставот 2 пред зборот „резиденти" 
треба да стои тире. 

Во членот 12, во вториот ред по зборот „закон" 
наместо зборот „на" треба да стои зборот „За". 

Од Законодавно-правната 
Број 10-443/1 комисија 

7 февруари 2000 година н а Собранието на Република 
Скопје Македонија 

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1-СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје I -Скопје поднесена е 

противтужба од противтужителот Дарко Панчев од 
Скопје, против противтужената Ана Панчевска од 
Скопје сега со непозната адреса на живеење во Заг-
реб, Република Хрватска, за развод на брак согласно 
чл.41 од Законот за семејство-фактички прекин ца 
брачната заедница подолго од една година. 
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За привремен застапник кој противтужената во 
постапката ќе ја застапува пред судот со Решение 
П бр 3081/99 од 10 02 2000 година е одредена Љубица 
Спасовска адвокат од Скопје, бул "Кузман Јосифов-
ски Питу" бр 19, мезанин локал 62 ТЦ "Скоп-
Јанка"-Скопје , 

Се предупредува противтужената дека привреме-
ниот застапник ќе Ја застапува во постапката се до-
дека противтужената или нејзин полномошник не се 
Јават во судот се до правосилното окончување на пос-
тапката 

Од Основниот суд СкопЈе, 1-СкопЈе XII П бр 3081/99 
(6396) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води спор за оспорување на татков-

ство по тужбата на малолетните тужители Божиновски 
Бобан и Божиновски Бојан од Скопје, против тужениот 
Трајковиќ Гроздан од СРЈ, со непознато место на живе-
ење. 

Се повикува тужениот Трајковиќ Гроздан од СР Ју-
гославија да се јави пред Основниот суд Скопје II -
Скопје, да достави своја точна адреса или одреди пол-
номошник. Во спротивно, ќе му биде определен при-
времен застапник кој ќе ги штити неговите права и 
интереси во постапката. 

Од Основниот суд Скопје Н-Скопје, I. П. бр. 141/00. 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ Н А 
ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението Трег 
бр 13651/99, на регистарска влошка бр 02020366^-3-01-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштвото за трговија, услуги, производство, угости-
телство и туризам БАРДИ-КОМПАНИ Мислим и др 
ДОО увоз-извоз, Корито - Чегране 

Седиште на друштвото Корито - Чегране 
Основачи Мислим Далипи од Корито - Гостивар и 

Ведат Далипи од Корито - Гостивар 
Дејности 15 32, 15 33, 15 51, 15 71, 15 81/1, 15 86, 15 89, 

15 98/1, 15 98/2, 17 40/1, 18 10, 20 10/1,20 30, 20 40, 20 51, 
21 12, 21 22, 21 24, 22 23, 24 52, 31 62, 32 30, 36 12, 36 14, 
37 10, 45 21/2, 45 22, 45.24, 45 25, 45 34, 45 25, 45 42, 
45 43, 45 44, 45 45, 50 10; 50.20, 50 30/1, 50 30/2, 51 13, 
51.15, 51 17, 51 19, 51 23, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51.35, 
51 36, 51 37, 51 47, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 52 П, 52 12, 
52 21, 52 22, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 41, 52 42, 
52 44/4, 52 45, 52 46, 52 48, 52 62, 52 63, 52 72/1, 52 72/2, 
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, 70 30, 71 10, 71 40, 71 10, 72 20, 
72 50, 72 60, 74 12, 74 14, 74 20/2, 74 20/3, 74 82, 74 83, 
74 84, 93 05 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (6048) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1090/99, на регистарска влошка бр. 
020132737-3-03-000 го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејноста и промена на управител 
на Друштвото за производство, трговија и услуги 
„КИММ" Игор и др., ДОО, увоз-извоз, бул. ,,А-
СНОМ" бр. 22/3-7, Скопје. 

Дејноста се проширува со: 72.30, 72.60, 71.33. 
Се врши промена на управител: на Христијан Нац-

ка му престанува функцијата управител. 
За управител се именува Игор Коневски, управител 

без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1090/ 

99. (43920) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 557/99, на регистарска влошка бр. 1-19918-0-
0-0, го запиша во трговскиот регистар припојувањето 
на Претпријатието за трговија на големо и Мало, екс-
порт-импорт и реекспрот „ВЕДА" ц.о. ул. „Бертранд 
Расел" бр. 81, Скопје. 

Се врши припојување на производното трговско 
претпријатие „ФРЕНК-КОМЕРЦ" извоз-увоз, ДОО, 
ул. „Бертранд Расел" бр. 81, нас. Даме Груев Скопје, 
кон: Претпријатието за трговија на големо и мало, 
експорт-импорт, и реекспрот, „ВЕДА" ц.о. ул. „Бер-
т р а м Расел" бр. 81, со рег. влошка бр. 1-19918-0-0-0. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 557/ 
(43924) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13930/99, на регистарска влошка бр. 
020224777-6-01-000 го запиша во трговскиот регистар 
ТП за трговија на мало со текстил и обувки „МАВИ 
ЈЕАНС 2000" Пиргози Речаи Илјаз, ул. „Ленинград-
ска" бр. 55, Гостивар. 

Трговец поединец: Пиргози Илјаз. 
Седиште: ул. „Ленинградска" бр. 55, Гостивар. 
Дејности: 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3. 
Трговец поединец истапува во свое име и за своја 

сметка. 
Трговец поединец за обврските во правниот промет 

со трети лица одговара лично со целиот свој имот. 
Управител е Пиргози Илјаз, со неограничени овла-

стувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13930/99. , (43925) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9141/99, на регистарска влошка бр. 
020201807-3-03-000 го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија, 
транспорт, туризам и услуги „ЈЕЦИ КОМЕРЦ" Риза 
и др. ДОО експорт-импрот, с. Неготино, Неготино 
Полошко. 

Дејности: 01.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.41, 
15.51, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 
15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2,16.00/2, 17.40/ 
1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17:54/2, 17.72, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30; 20.40, 20.51, 
21.12, 24.16, 24.51, 24.52, 25.13, 25.22, 25.23 , 25.24, 
26.13/1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25 , 45.31, -45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43 , 45.44 , 45.45 , 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.13, 51.17, 51.19, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.55, 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, 52.32, 
52.33, 52.41,.52.42, 52.43, 53.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/ 
3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52/.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
63.40, 65.12/3 , 71.10, 71.21, 71.32, 74.20/3, 74,84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворше-
на трговија со непрехранбени производи, реекспрот, 
меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на 
стоки, меѓународен превоз на патници, застапување и 
посредување во надворешен промет, комисионо и кон-
сигнационо работење, туристички и угостителски ус-
луги, изведување на инвестициони работи во стран-
ство. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските настанати во правниот промет со тре-
ти липа ДРУШТВОТО одговара со целиот свој имот. 
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Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Емуши Риза, управител, без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - С коте , Трег. бр. 9141/ 
99. (43926) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12516/99, на регистарска влошка бр. 
020212627-3-03-000 го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија, 
транспорт, градежништво, туризам и услуги „ХАБЕ-
ЈА КОМПАНИ" Бесир и др. ДОО, експорт-импорт, 
с. Градец, Неготино Полошко. 

Дејности. 01.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15 32, 15.41, 
15.51, 15.61, 15 62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 
15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 17.40/ 
1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54/2, 17.72, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.12, 24 16, 24.51, 24 52, 25,13 , 25.22, 25 23 , 25.24, 
26.13/1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42 , 45.43 , 45 44 , 45.45 , 50.10 , 50.20 , 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.13, 51 17, 51.19, 
51.31, 51 32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.55, 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, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
65.12/3 , 71.10, 71.21, 71.32, 74.20/3 , 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен транспрот на стоки, ме-
ѓународен превоз на патници, застапување и посреду-
вање во надворешниот промет, комисионо и консигна-
ционо работење, туристички и угостителски услуги, 
изведување на инвестициони работи во странство. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските настанати во правниот промет со тре-
ти ,лица друштвото одговара со целиот СВОЈ имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Абази Бесир, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе, Трег. бр. 
12516/99. ^ (43928) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Трег. бр. 14201/99, на регистарска влошка бр. 
020224447-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија 
и услуги „БУРДО" Насер ДООЕЛ експорт-импорт, 
ул. „Б. Кидрич" бр. 32, Куманово. 

Дејности: 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 32, 52 33, 52.41, 
52.42, 52.43 , 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 51.19, 63.40, 15.81/1, 
20.10/1, 25.22 , 26.61, ?7.73, 74.20/2, 74.20/3, 34.30, 
74.12, 74.14, 74.84, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24 , 63.30, 
71.10, 55.30, 55.30/1, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 
74.40, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.14, 19.30, 17.60, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање, посредување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Р 
Албанија, Р Бугарија и Р Грција, консигнација, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници во друмскиот 
сообраќај, изведувале на градежни работи во стрзн-
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ство, туристички работи во странство, меѓународна 
шпедиција. 

Неограничени овластувања. Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Насер Аметовиќ, 

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

14201/99. (43929) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13706/99, на регистарска влошка бр. 
020216277-3-03-000 го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговското друштво за производство, 
трговија, угостителство и услуги „ЕУРО МЕТАЛ 99" 
Горан и др. ДОО, увоз-извоз, ул. „Благоја Тоска" бр. 
35/25, Тетово. 

Основачи: Синадиновски Горан, Герасимовски Ду-
шко, Стојаноски Але, Јанкуловски Трајан сите од Те-
тово. 

Управител: Синадиновски Горан без ограничување 
Дејности: 20.30, 20.40, 22.22, 36.12, 45.21, 50.10, 

50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26 , 52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52 48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 
60.23, 60.24, 74.84, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.33, 
45.34, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.51, 28.52, 
28.72, 28.75, 36.11, 36.63. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, 
а одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13706/99. (43^30) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13502/99, на регистарска влошка бр. 
020213677-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство и промет 
„ЈУГЛАНС" Киро ДООЕЛ, ул. „Слободан Митров 
Данко" бр. 78, Гевгелија. 

Основач: Киро Ичев. 
Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.41/3, 15.32, 

15.33, 15.89, 15 93, 51.11, 51.21, 51"З1, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.48, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија 6о непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

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

Киро Ичев, управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13502/99 (43931) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13368/99, на регистарска влошка бр. 
020212147-8-03-000 го заниша во трговскиот регистар 
основањето со ЗТД на Друштвото за производство, 
трговија и услуги „КАБЕЛ НЕТВОРК" Кирил 
ДООЕЛ, експрот-импорт, ул. „Маршал Тито" бр. 138, 
Богданци. 

Основач: Кирил Паунков од Богданци. 
Дејности: 32.20, 32.30, 51.43, 52.72/2, надворешна 

трговија со непрехранбени производи. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
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Кирил Паунков, управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13368/99. (43932) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14335/99, на регистарска влошка бр. 
020214917-3-03-000 го запиша во трговскиот регистар 
основањето со ЗТД на Друштвото за производство, 
трговија, туризам и услуги „СЕМИКС4 Миодраг и 
Игор ДОО, увоз-извоз, ул. „Антон Попов" 9/6, Ско-
пје. 

Содружници: Симоновиќ Миодраг од Арачиново, 
Савиќ Игор од Скопје, ул. „Антон Попов" бр, 9/6. 

Основна главница: 5.000 ДЕМ во транспортно сред-
ство и основни средства, 50:50% на двајцата содружни-
ци според извештајот од овластен проценител. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.89, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/ 
3, 50.50, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.47, 51.64, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, ,52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 62.10, 62.20, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12, 
65.12/3, 65.23, 71.10, 71.21, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 
72.60, 74.20/2, 72.20/3, 74.40, 74.84, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународен тран-
спорт, застапување и посредување, малограничен про-
мет со Бугарија, СР Југославија, Грција и Албанија, 
реекспрот, шпедиција, консигнациони работи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

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

Управител на друштвото е Симоновиќ Миодраг, 
урпавител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14335/99. (43933) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13523/99, на регистарска влошка бр. 
0202:1567-8-09-000 го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Угостителското трговско друштво 
„СУВО ГРЛО - МАРКОВА МЕАНА" Благоја 
ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Ѓорѓи Капчев" бр. 4/15, Ско-
пје. 

Друштвото е основано со Изјава за основање од 
25.01.1999 год., од основачот, Благоја Васипески од 
Скопје. 

Дејности: 01.11/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 
01.25 , 01.41/3, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 
15.51, 15.61, 15.81/1, 15.85, 19.10, 20.10/1, 20.30, 20.40, 
20.51, 25.22, 25.23, 25.24, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.31, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/ 
3, 50,40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.2Ќ, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 
70.20, 72.50, 74.13, 74.14,' 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.84, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување и посредување во надворешно-трговскиот 
промет, комисиона продажба, консигнациона прода-
жба, консигнациони складови, меѓународен превоз на 

стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, 
меѓународна шпедиција, малограничен промет Со со-
седните држави, изведување инвестициони работи во 

, странство. 
Друштвото во правниот промет истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
локупниот свој имот. 

Во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет 
друштвото ќе го застапува; Благоја Василевски како 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13523/99. ; : , (43934) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег: бр. 13418/99, на регистарска влошка бр. 
020212027-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија 
и маркетинг услуги „ТОП 2000" извоз-увоз Јован 
ДООЕЛ, ул. „Благој Нечев" бб/14, Велес. 

Дејности: 15.31, 1532, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 
15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 17.40/1, 17.40/2, 17 51, 
17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.21, 21.22, 21.23 , 21.24, 
21.25, 24.16, 24.51, 24.52, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 36.62, 36.63, 45.11, 45.12, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25 , 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.3043, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 51.11, 51.12, 5L13, 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, 
51.42, 51.42/1, 51.42/22, 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, 51.43, 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, 52.52, 52.63, 
52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/ 
1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.3042, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21,-60,22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 64.12, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.31, 70.32, 
71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.20/1, 
74.2042, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5 , 74.40, 92.32, 92.33, 
92.34, 82.62, 92.72, 93.05 , 74.84, откуп и продажба на 
земјоделски и сточарски производи, лековити билки, 
шумски плодови, водоземци, печурки, секундарни су-
ровини, моторни возила, мопеди, велосипеди, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, реекспорт, ме-
ѓународен транспорт на стока и патници, меѓународна 
шпедиција, застапување на странски правни и физички 
лица, поседување и заситување во прометот на стоки 
и услуги, консигнациона продажба, малограничен про-
мет со Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, тури-
стички услуги. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски 
одговара со сите свои средства. 

Гетов Јован, управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13418/99. (43936) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13762/99, на регистарска влошка бр. 
020213657-8-03-000 го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија 
и услуги ,,ЛАВ-ТРЕЈД" извоз-увоз, Мито ДООЕЛ, ул. 
„Благој Горев" бр. 67, Велес. 

Дејности: 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 17.40/1, 17.40/2, 
17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 
18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
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51.34, 51.35,-51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/22, 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, 
5^.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, 51.43, 
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, 52.52, 52.63, 52.71, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30 , 63.40 , 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.31, 70.32, 
71.10, 92.32, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.05, 74.84, от-
куп и продажба на земјоделски и сточарски производи, 
лековити билки, шумски плодови, водоземци, печур-
ки, секундарни суровини, моторни возила, мопеди, ве-
лосипеди, надворешна трговија со прехранбени прои-
зводи, надворешна трговија со непрехранбени прои-
зводи, реекспорт, меѓународен транспорт на стока и 
патници, меѓународна шпедиција, застапување на 
странски правни и физички лица, посредување и заста-
пување во прометот на стоки и услуги, консигнациона 
продажба, малограничен промет со Југославија, Буга-
рија,-Грција и Албанија, туристички услуги. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски 
одговара со сите свои средства. 

Анастасова Јадранка, управитл без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13762/99. (43937) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14317/99, на регистарска влошка бр. 
020224917-8-01-000 го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за трговија и услуги „СИ-
ТИ" Рушан ДООЕЛ, експорт-импорт, ГТЦ лок. бр. 
92, Тетово. 

Основач: Рушан Калоши од Тетово, ул. „Б. Тоска" 
бр. 330. 

Дејности: 15.51, 15.81, 15,98/2, 17.54, 18.22, 18.24, 
19.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.25, 25.25, 25.13, 25.22, 
25.24, 36.63, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 51.17, 51.19, 51.31, 51.32,' 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 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, 52.72, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.31, -71.10, 74.12, 74.14, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84. 

За управител на друштвото се одредува Рушан Ка-
леши од Тетово. 

Од Основниот суд Скопје I 
14317/99. 

За обврските Сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои, средства. 
' Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Дарко Пешковски^ управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13963/99. (43939) 

Скопје, Трег. бр. 
(43938) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13963/99, на регистарска влошка бр. 
020205707-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар 
основањето со ЗТД на Друштвото за производство на 
лифтови „ВТЛ-ЛИФТ" Дарко ДООЕЛ увоз-извоз, с. 
Идризово, Скопје. 

Дејности: 28.11, 28.12, 28.63, 29.14, 29.22, 29.24, 
29.40 , 29.56, 31.10, 31.62, 45.22, 45.31, 45.32 , 45.33. 
45.34, 51.21, 51.39, 52.11, 52.12, 55.11, 55.30/1, 60.21, 
60.22, 60.23 , 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40 , 70.12, 
70.20, 71.34, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, меѓународен транспорт и 
шпедиција, реекспорт, консигаација, застапување и 
посредување во областа на прометот на стоки и услу-
ги, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албани-
ја и Југославија, комисиони работи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13695/99, на регистарска влошка -бр. 
020202487-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар 
основањето со ЗТД на Друштвото за производство, 
трговија и услуги „РАДИКА" Славе ДООЕЛ, увоз-из-
воз, ул. „Ѓорче Петров" бр. 71/3-6, Скопје. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42; 02.01, 
02.02 , 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 
15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.8242, 15.83, 
15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 
15.94, 15.98/1, 15.98/2, 17.51, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 18.30, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.24, 
25.21, 25.22, 25.23 , 25.24, 26.64, 29.12, 36.11, 36.12, 
36.13 , 36.14, 36.22, 36.50 , 36.61, 36.62, 36.63, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43 , 45.44 , 45.45. 50.10, 50.20, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 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, 51.57, 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, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/ 
1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 61.20, 63.11, 63.12 , 63.21, 
63.22, 63.30, 63.40 , 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.30, 72.50 , 72.60, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 
74.84, 80.00, 92.,20, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.33, 92 34, 
92.62, 92.71, 82.72, 93.02, 93.04, 93.05. 

Се запишува Лебанов Славе, управител без ограни-
чување. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Лебанов Славе, управител без 
ограничување. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13695/99. (43940) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13476/99, на регистарска влошка бр 
020225447-6-06-000 го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на Автотакси „АРДИТИ,, ТП Агрон 
Веби Рамадани, ул. „Брсјачка буна" бр.,21, Скопје. 

Основач: Аргон Веби Рамадани, ул. „Брсјачка бу-
на" бр. 21, Скопје. 

Дејност: 60.22. " 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за СВОЈ а сметка 
За обврските во правниот џромет со трети лица од-

говара лично со целиот свој имот. 
Агрон Веби Рамадани, управител без ограничува-

ње. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13476/99. (43941) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13196/99, на регистарска влошка бр. 
020225087-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговец-поединец ТП Авто-такси „БА-
ШИНЕЦ" Таџедин Демир Адемовски, с. Љуботен, 
Скопје. 

Дејност: 60.22-такси превоз; 60.21-превоз на пат-
ници во друг копнен сообраќај, линиски; 60.23-превоз 
на патници во другиот друмски сообраќај, слободен; 
60.24-превоз на стоки во друмскиот сообраќај 

Основач и управител Таџедин ̂ Адемовски од с. Љу-
ботен Скопје. 

Во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-
купниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13196/ 
99. , (43942) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11879/99, на регистарска влошка бр. 
020224967-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговец-поединец Авто-такси „АНА-
СТАСИЈА" ТП Александар Јован Костенцовски с. Љу-
банци Скопје. 

Дејност: 60.22-такси превоз; 60.21-превоз на пат-
ници во друг копнен сообраќај, линиски; 60.23-превоз 
на патници во другиот друмски сообраќај, слободен; 
60.24-превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 

Основач и управител Александар Костенцовски од 
с. Љубанци Скопје. 

Во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-
купниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопјеу Трег. бр. 11879/ 
99. (43943) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12880/99, на регистарска влошка бр. 
020213807-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговец-поединец Авто-такси „ДАЦ" 
ТП Драган Санде Крстевски, ул. „Црноризец Храбар" 
бр. 2-6, Скопје. 

Дејност: 60.22-такси превоз; 60.21-превоз на пат-
ници во друг копнен сообраќај, линиски; 60.23-превоз 
на патници во другиот друмски сообраќај, слободен; 
60.24-превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 

Основач и упавител Драган Крстевски од Скопје ул. 
„Црноризец Храбар" бр. 2-б. 

Во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-
с н и о т свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12880/ 
99. (43944) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12989/99, на регистарска влошка бр. 
020209547-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за трговија „ЛИТ-
МЕТАЛ" Анзелмас и Ратко ДОО експорт-импорт бул. 
„АВНОЈ" бр. 8-3/2 Скопје. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.30, 50.50, 51.12, 51.14, 51.15, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 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, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63 , 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40 , 72.30, 
74.13, 74.14, 74.40, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи; 
надворешна трговија со непрехранбени производи; за-

стапување на странски лица; посредување и реекспорт; 
продажба на странска стока од консигнационен склад; 
меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообра-
ќај; меѓународна шпедиција. 

Содружници на друштвото се: Анзелмас Шимкус и 
Ратко Милошевиќ во сооднос; 50% 9: 50% и двајцата со 
по единечни влогови од по 2.700 ДЕМ. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот помет со трети 
лица друштвото одговара со целиот сој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Адла Милошевиќ - управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12989/ 
99. (43945) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13051/99, на регистарска влошка бр. 
020207117-8-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето со ЗТД на Друштвото за трговија и услуги 
„ДАНМАК" Валтон ДООЕЛ с. Теарце, Теарце. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 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, 51.36, 
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, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.12, 52.21, 
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, 
52.50 , 55.11, 60.21, 60.23, 60.24, 63.40, 70.20 , 71.11, 
71.31, 71.32, 71.40, 74.82, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени артикли; над-
ворешна трговија со непрехранбени артикли; експорт; 
реекспорт; посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги; меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници во драмскиот сообраќај; малограничен промет со 
Грција, Бугарија, СР Југославија, Албанија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обрските сторени во правниот промет со, трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на внатрешниот и 
надворешниот промет е Валтон Алини управител, со 
неограничени овластувања. 

Основач: Валтон Алини од с. Теарце, Тетово. 
Седиште: е Теарце, Теарце. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1301/ 

99. (43946) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13091/99, на регистарска влошка бр. 
020197287-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија, 
транспорт, угостителство и услуги „НОТА" Абдилка-
дри експорт-импорт ДООЕЛ, с. Чегране. 

Единствен содружник е Шабани Абдилкадри од с. 
Чегране, со основачки влог од 5.200 ДЕМ или 
161.200,00 денари. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/2, 01.13/1, 
01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.25 , 01.24, 92.01, 02.02, 01.41/ 
2. 05.02, 15.98, 15.12, 151.3, 15.32. 15.43, 15.51, 15.81/1, 
15.91, 15.93, 15.94, 15.86, 15.96 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 
18.10, 19.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.11, 21.12, 21.22, 21.21, 21.23, 21.24, 21.25 , 22.24, 
22.25, 24.52, 25.22, 25.24, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.13, 55.11, 55.12, 
55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.10, 61.10, 61.20, 62.10, 62.20, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.12, 63.23, 63.30, 64.12 , 71.21, 
71.22, 72.30, 72.40, 72.60 , 74.20/3 , 74.81, 74.82, 74.83, 
50.20, 50.40/4, 51.13, 51.34, 51.35, 51.34, 51.35, 51.36, 
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51.37, 51.38, 51.47, 51.51, 51.62, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.44/3, 52.45 , 52.56, 52.48, 52.72/1, 52.74, 60.21, 60.22, 
60.23 , 60.24, 63.21, 63.40 , 65.12/3 , 70.31, 70.32, 71.10, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 92.33, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и за-
стапување, консигнација, реекспорт, меѓународна 
шпедиција, малограничен промет со сите соседни зе-
мји: Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија, по-
средување и застапување во промет на стоки и услуги, 
агенциски услуги во транспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за СВОЈ а сметка, а за обврските 
сторени одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и во надворешно 
трговскиот промет е Шабани Абдил кадри, управител 
без ојраничување. 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Трег. бр. 
13091/99. (43947) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14187/99, на регистарска влошка бр. 
020213287-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП „САШО" такси превоз Сашо Ва-
не Димитров, ул „Климент Охридски" бр. 91, Крива 
Паланка 

Основач: Сашо Ване Димитров, ул. „Климент 
Охридски" бр. 91, Крива Паланка. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските сторени во правниот промет со трети лица 
трговецот поединец одговара лично со целиот СВОЈ 
имот. 

Лице овластено за застапување на субјектот на упи-
сот е Сашо Ване (Димитров, управител без ограничува-
ње 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Трег. бр. 
14187/99. (43949) 

обврските сторени во правниот промет со трети лица, 
трговецот поединец, одговара лично со целиот свој 
имот. 

Лице овластено за застапување на субјектот на упи-
сот е: Раде Александар Ицковски, управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скоше I - СкопЈе, Трег. бр. 9287/ 
99 (43950) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13530/99, на регистарска влошка бр 
020213587-6-06-000, го запиша во трг,овскиот регистар 
основањето на ТП Авто такси „БОЈОДА" ТП Драги 
Љубомир Донев, Речиште, бр 2/16, с. Драчево, Ско-
пје. 

Основач: Драги Донев, Речиште, бр. 2416, с. Дра-
чево, Скопје, со акт 01/99^од 12.10 1999 година. 

Дејност: 60.22, такси превоз. 
Во правни,от промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара 
лично со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Драги Донев, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13530/99. (43948) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр. 1744/99, на регистарска влошка бр. 
020114007-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП „СТЕДЕ" сендвичара Стефан 
Драган Илиевски, ул. „Наско Тамбурков" бр 74, 
Крива Паланка 

Основач е Стефан Драган Илиевски од Крива Па-
ланка. 

Дејности 55.30/1, 55 30/2 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските сторени во правниот промет со трети лица, 
трговецот поединец одговара лично со целиот СВОЈ 
имот. 

Лице овластено за застапување на субјектот на упи-
сот е Стефан Драган Илијевски, управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1744/ 
99. (43951) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13449/99, на регистарска влошка бр 
020209527-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за внатрешна и надворешна 
трговија „МИБЕКС ТРАДЕ" Борислав и др. ДОО, из-
воз-увоз, ул. „Боро Менков" бр. 2/1-5, Скопје. 

Дејности: 36.11, 36.14, 45.41, 45.32, 45.43, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.65, 
51.бб, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 
72.20, 74.12, 74.82, 74.84, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, меѓународна шпедиција и тран-
спорт, застапување на странски правни и физички ли-
ца, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Управител на друштвото е Борислав Манчев, упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13449/99. (43952) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр. 9287/98, на регистарска влошка бр. 
020136587-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на ТП „ВИСЛА-ПРОМ" трговија на мало Раде 
Александар Ичковски, населба „Домачки Дол" бр. 80, 
Крива Паланка. 

Основач: Раде Александар Ичковски, населба „До-
мачки Дол" бр. 80, Крива Паланка. 

Дејности: 52.11, 52.21, 52 22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52 26. 

Во правниот промет со трети лица, трговецот пое-
динец истапува во свое име и за своја сметка, а за 

Основниот суд Скопје I ^ Скопје, со решението 
Тре бр. 11914/99, на регистарска вл сгшка бр 
Ш02С1267-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги „РОЗЕЈ1А" Роберт, ДООЕЛ увоз-извоз, ул 
„ЈНА" бр. 27, Куманово. 

Основач: Роберт Петковски од. Куманово 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 

01.41, 15.61, 50.20, 50.30; 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/ 
2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34; 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51 41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51'43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.56, 51.57, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 



Стр 488 - Бр. 11 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 февруари 2000 

52.44 , 52.44/3 , 52.46, 52.47, 52.48 , 52.50 , 52.62 , 52.63, 
52.71, 52.72 , 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица Друштвото 
одговг ра со сите свои средства. 

Л ^ е овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Роберт Петковски, 
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр. 
11914/99 (43953) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14287/99, на регистарска влошка бр. 
020214757-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето со ЗТД на Друштво за трговија и услуги 
„МА-ГРО" Соња, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Шарпла-
нинска" 103а, СкопЈе. 

Дејности: 15.11, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.81/1, 
15.82/1, 15.84, 15.89, 15.98/2, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.50, 51.11, 51.13, 51 15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.37, 51 38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 
51.64, 51 65, 51 66, 51 70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 52.72/1, 52.72/ 
2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40 , 70 31, 72.10, 72.20 , 72.30 , 72.60, 
74.12, 74.14, 74 40, 74.84, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓуна-
роден превоз на патници и стоки, реекспорт, застапу-
вање на странски фирми и посредување во надворе-
шно трговскиот промет, малограничен промет со Бу-
гарија, ГрциЈа, СР Југославија и Албанија, продажба 
на стоки од консигнационен склад. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Управител на друштвото е Соња Дојчиновска -
Гроздановска, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14287/99. . (43954) 

20.40, 20.51, 20.52, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.21, 27.51, 27.52, 27.53, 
27.54, 28.40, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 29.13 , 29.53, 
31.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15 , 36.63 , 37.10, 
37.20, 52.74 , 55.11, 55.12, 63.12, 63.30, 65.12/3 , 70.20, 
70.31, 74.13 , 74.14, 74.20/3, 74.40, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
областа на .прометот со стоки и услуги, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, реекспорт, шпедиција 
и консигнација, малограничен промет со Албанија, СР 
Југославија, Бугарија и Грција, туристички услуги. 

Во правниот промет со трети лица трговското дру-
штво настапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските настанати во правниот промет со трети ли-
ца трговското друштво одговара со сите свои средства. 

Јовче Донев, управител со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13950/99. ^ ^ ^ ^ (43955) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 11П/99, на регистарска влошка бр. 1-69876-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Приватна здравствена организација аптека „ЖЕН-
ШЕН" ул. „120" бр. 2, Тетово. 

Основач: Ел мази Агим од Тетово. 
Дејности: 52.31 - аптеки. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка. 
Одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување е Елмази Агим, ди-

ректор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

1111/99. ' (43956) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението . 
Трег. бр. 13861/99, на регистарска влошка бр. 
020211237-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги „ДАМ" Димитар експорт-импорт ДООЕЛ, ул. 
„Благој Ѓорев" бр. 67, Велес. 

Друштвото е основано со Изјава од 12.01.1999 год., 
а содружник е Димитар Анастасов од Велес. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23 , 52.24, 
522.5, 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, 52.63, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.10, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.61, 
51.70, 5.11, 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, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43 , 45.44 , 45.45 , 20.10/1, 20.30, 28.11, 
28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 218.51, 28.52 , 28.61, 
28.62, 28.63, 28.73 , 28.74, 28.75, 60.23 , 60.24 , 50.20, 
63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.20/ 
1, /4.20/2, 74.20/3, 74.20/4. 74.20/5, 25.11, 26.12, 25.13, 
74.12, 74.14, 74.40, 74.84 , 65.12/3 , 52.62, 55.11, 55.12, 
55.23, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.51, 17.30, 17.40/1, 17.40/ 
2, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.30, 74.82, 21.22, 23.21, 
21.25, 22.22, 71.20, 71.21, 63.21, 60.22, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, реекспорт, прода-
жба на стоки од консигнациони складови, лизинг, ме-
ѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт 
на патници, услуги на меѓународен транспорт на стоки 
и патници, меѓународна шпедиција, меѓународни соо-
браќајно-агенциски работи, туристички услуги, мало-
граничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР 
Југославија, изведување на инвестициони работи во 
странство. 

Основниот суд СКОПЈС I - СкопЈе, со решението 
Трег. бр. 13950/99, на регистарска влошка бр. 
020224687-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштво за собирање, от-
куп, преработка и промет „ОТПАД" Јовче, ДООЕЛ, 
експорт-импорт, ул „Македонско-Косовска бригада" 
бр 100, СкопЈе 

Основач. Јовче Донев од СкопЈе. 
Друштвото е основано со ИзЈава за основање од 

01 11 1999 год 
Дејности' 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, 51.42/1, 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 бб, 51 70, 52 11, 52.12, 52.21, 52 22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52 42, 52.43, 
52 44/1,( 52 44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52 48, 52 50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22 , 60 23 , 60.24, 63.40, 74.84, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45 24, 45.25, 45.31, 45.32, 45 33, 45.34, 45.41, 
45 42, 45 43, 45.44, 45 45, 45.50, 20.10/1, 20 10/2, 20.30, 
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Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет, друштвото одговара со 
сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Димитар Анаста-
сов, управител без ограничување во внатрешен и на-
дворешен трговски промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13п61/99. (43957) 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13110/99. . (43960) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13471/99, на регистарска влошка бр. 
020212847-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето со ЗТД на Друштво за производство, трго-
вија и услуги, „ГРАФОХЕМИЈА ЛД" Драги ДООЕЛ 
увоз-извоз ул. „Јабланица" бр. 25, Скопје. 

Основач-содружник е Драги Лазаров од Скопје. 
Дејност: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 

01.24, 01.30, 01.41, 15.11, 151.2, 15.13, 15.51, 45.61, 
15.81, 15.91, 15.93, 15.98, 17.60, 18.10, 18.21, 20.10, 
20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.23, 21.25 , 22.22 , 22.23, 
22.25, 24.16, 24.30, 24.51, 24.52, 24.66, 25.22 , 25.23, 
252.4, 28.52, 29.40, 30.01, 30.02, 36.11, 36.12, 36.14, 
36.50, 36.63, 45.45, 50.30/3, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.45, 51.53, 51.5.\ 
51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.24, 52.27 , 52.33 , 52.41. 
52.44/1, 52.48, 52.51, 55.30, 60.22, 51.11, 511.2, 51.13, 
51.43, 51.44, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.40, 71.33, 71.34, 71.40, 72.50, 72.60 , 74.40, 
74.82, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, посредување во промет со сто-
ки rt услуги, консигнациона продажба, комисиона про-
дажба. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица друштвото одговара со це-
локупниот свој имот. 

Управител: Драги Лазаров, со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13471/99. (43958) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13393/99, на регистарска влошка бр. 
020224387-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговско друштво за производство, 
трговија и услуги „ Т Е Р М А К О С " Сашо увоз-извоз 
ДОО ул. „Ловченска" бр. 7/7, Скопје. 

Содружници: Сашо Јанковски од Скопје, Петар 
Христов Шумаров од с. Добриниште, Бугарија, со 
основачки влог во ствари 51% према 49% за дома-
шниот основач, вкупно влог: 158.800,00 денари или де-
нарска противвредност на 5.121 ДЕМ. 

Дејности: 15.32, 15.33, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 
15.95, 15.96, 15.97, 15:98, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 50.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 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, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55," 51.56, 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, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.21, 55.2141, 55.21/2, 55.22, 55.23, .55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 60.30, 61.10, 61.20, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.22, 63.23 , 63.30, 63.40, 71.34, 74.84, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување и 
посредување во прометот со стоки и услуги, консигна-
ција, реекспорт, комисиона продажба, меѓународна 
шпедиција, услуги во меѓународниот транспорт на сто-
ки и патници, туристички и угостителски услуги, аген-
циски услуги во областа на транспортот, малограни-
чен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југо-
славија. 

Управител со неограничени овластувања во внатре-
шниот и надворешно^ трговски промет е Сашо Јан-
ковски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13393/99. (43961) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1040/99, на регистарска влошка бр. 1-69873-0-
0-0, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Самостојна ординација по општа стоматологија „КРУ-
НАДЕНТ" ул. „Трета Македонска ударна бригада" 
бр. 33/2-5, Куманово. 

Дејност: 85.13. 
Ординација во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица ординација 
одговара со целокупниот свој имот. 

Горан Стсвчевски, директор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1040/ 

99 (43959) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1201/99, на регистарска влошка бр. 
020034977-8-09-000, го заниша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејност на Трговско радиодифузно 
друштво ТВ „БТР" Национал Зоран ДООЕЛ ул. „376" 
бр. 108, Скопје. 

Дејности: 92.31/1, 92.31/2. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1201/ 

99. (43961) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13110/99, на регистарска влошка бр. 
020208047-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Тезга за промет на мало со текстил и 
конфекција „ФИЛИС" ТП Беазе Рамадан Османова, 
ул „Славко Давчев" бр. 53, Велес. 

Дејност: 52.62, трговија на мало со стоки на тезги 
и пазари. 

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со 
сиот свој имот. 

Управител на ТП с Бсазе Османова, без ограничу-
вање 

Основниот СУД Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1140/99, на регистарска влошка бр. 1-69882-0-
0-0, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Приватната здравствена организација - ординација по 
општа медицина, социјалистичка ординација по ин-
терна медицина и биохемиска лабораторија „Д-Р РО-
МЕО МАТХ" ул. „Јанко Урдинов" бб, Скопје. 

Дејност: 85.12. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување на организацијата 

е д-р Патрик Матх, директор со ограничени овласту-
вања определени со општите и посебните акти на ор-
ганизацијата. а со парични средства ќе располага во 
висина до 50.000,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1140/ 
99. (43963) 



Стр. 490 - Бр. 11 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 февруари 2000 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3942/99, на регистарска влошка бр. 
020215767-6-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП Ѓорѓе Васил Мижоров за прои-
зводство на бурек и бели печива „МИЖОР" ул. „Мар-
шал Тито" бр. 82, Гевгелија. 

Основач е Ѓорѓе Васил Мижоров од Гевгелија. 
Дејност: 15.81/1. 
Во правниот промет со трети лица, трговецот пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските сторени во правниот промет со трети лица, 
трговецот поединец одговара лично со сиот свој имот. 

Лиле овластено за застапување на трговецот поеди-
нец е Ѓорѓе Васил Мижоров, управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3942/ 
99. (43964) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13709/99, на регистарска влошка бр. 
020210477-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија, ус-
луги и превоз „БОЕЛИ" Славица ДООЕЛ увоз-извоз 
ул. „Среќко Пужалка" 3-3/4, Куманово. 

Друштвото е основано со Изјава за основање од 
16.10.1999 год., а содружник е Славица Доневска од 
Куманово. 

Дејности: 01.11/1, 0.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/2, 01.23, 01.24, 01.30, 01.41/3, 01.42, 
15.11, 15.12, 151.3, 15 31, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 
15.81/2, 15.87, 21.23, 21 25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
28.40, 28.51, 28.52, 28.73, 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, 50.50/5, 51.11, 
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, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51,53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 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, 52.47, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30 , 63.40, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12 , 74.40, 
74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.04, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапништво и по-
средништво, реекспорт, консигнациона продажба, ме-
ѓународен транспорт на патници и стоки, малограни-
чен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југо-
славија, туристички работи во странство, меѓународна 
шпедиција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото, 
одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и на-
дворешен трговски промет е Славица Додевска, упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13709/99. (43965) 

51.37, 51.41, 51.42, 51.44, 51.46, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.66, 51.63, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 522.4, 522.5, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.50, 52.46, 52.62, 52.61, 55.12, 55.21/1, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23 , 60.24 , 63.12 , 70.31, 70.10, 71.31, 74.20, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.83, 74.12, 74.14, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворе-
шна трговија со непрехранбени производи, застапува-
ње на странски лица, посредување и реекспорт, мало-
граничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР 
Југославија, меѓународен превоз на стоки и патници, 
меѓународна шпедиција/ 

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

За управител на друштвото се именува Љубе Алек-
совски, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12019/98. (43966) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14217/99, на регистарска влошка бр. 
020224457-6-06-000, го заниша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП „ЧИК-МЕН" - Таксист Димоски 
Димко Игорче, ул. „Белградска" бр. 133, Велес. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува 

во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени 
во правниот промет ТП ќе одговара лично со целиот 
свој имот. 

Овластено лице за застапување е Димоски Игорче, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје Л - Скопје, Трег. бр. 
14217/99'. (43967) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13540/99, на регистарска влошка бр. 
020212457-8-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за услуги, ,трговија и прои-
зводство „МИЛ-ДАР" Гордана, ДООЕЛ, увоз-извоз, 
бул. „АВНОЈ" бр. 38/1-7, Скопје. 

Основач: Гордана Спасовска од Скопје. 
Дејности: 25.21, 28.51, 28.52, 29.12, 29.1^ 51.15, 

51.16, 51.17, 51.19, 51. i l , 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25 , 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52,44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.71, 52.74, 55.30/1, 55.30/ 
2, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 74.40, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување, реекспорт, консигнација, посредување. 

За управител е именувана Гордана Спасовска, со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13540/99. (43968) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12019/98, на регистарска влошка бр. 
020216457-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговско друштво „ШАРТЕКС-Џ" Љу-
бе и др. ДОО увоз-извоз ул. „Маршал Тито" бб, Тето-
,во. 
^ Дејности: 25.21, 25.22, 252.3 , 252.4, 27.33 , 27.34, 

27.35 , 28.11, 28.62, 28.74, 45.21, 45.11, 45.22 , 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45 , 50.10. 50.30 . 50.30/1, 50.30/2 , 51.31, 51.32, 51.34, 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4139/99, на регистарска влошка бр. 
020190807-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на ТП Трговец поединец такси возач Иван 
Фрањо Мрвчиќ „ЦИКЛОН" ТП, ул. „Видое Смилев-
ски Бато" бр. 43/45, Скопје. 

Основач: Иван Мрвниќ од Скопје. 
Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските настанати во 
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правниот промет со трети лица ТП одговара со цело-
купниот личен имот. 

Иван Мрвчиќ, управител со неограничени овласту-
вања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4139/ 
99. (44007) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14055/99, на регистарска влошка бр. 
020212927-6-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП Трговија на мало во продавници 
со мешовита стока „3 БРАЌА" Јахији Раман Фатмир, 
ул. „Тоде Мендол" бр. 95, Куманово. 

Основач: Јахија Раман Фатмир од Куманово. 
Дејности: 52.11, 52.12. 
ТП во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица ТП одговара со сиот 
имот. 

Јахији Раман Фатмир, управител со неограничени 
овластувања, застапува во внатрешниот и надворе-
шниот трговски промет. 

Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе, Трег. бр. 
14055/99. (44009) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14257/99, на регистарска влошка бр. 
020224257-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги „КАМСАН" Седат, ДООЕЛ експорт-импорт, 
ул. „Серава" бр. 88, Скопје. 

Содружник: Седат Адем од Скопје. 
Дејности: 17:30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 

18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 19.30, 20.30, 36.11, 36.13, 
36.14, 36.15, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/ 
2, 50.50, 51.11, 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, 51.39, 51.41, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.64, 
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, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23 , 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 
70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 
74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени 
Производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународен транспорт на стоки и шпеди-
ција, продажба на стоки на консигаациони складшдта, 
реекспорт и консигнација, малограничен промет со 
Грција, Албанија, СР Југославија и Бугарија. 

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

Адем Седат, управител со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14257/99. (44010) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13613/99, на регистарска влошка бр. 
020224507-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговец-поединец со ЗТД ТП „ФЛОРИ-
ДА" продавница за прехранбени производи Мурат Мех-
мед Мемети, с. Грчец Сарај. 

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и за своја сметка и одговара 
со целиот свој имот, а основачот одговара со целиот 
свој имот. 

Трговецот поединец во внатрешниот промет го за-
стапува управителот без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1361/ 
99. (44011) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13432/99, на регистарска влошка бр. 
020214337-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, промет, по-
средување и услуги „КЛЕВЕР-МК" Голуба ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје ул. „Вуковарска" бр. 4/1-6. 

Назив на друштвото: Друштво за производство, про-
мет, посредување и услуги „КЈТЕВЕР-МК" Голуба ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Вуковарска" бр. 4/1-6. 

Скратен назив: КЛЕВЕР-МК" Голуба ДООЕЛ увоз-
извоз, Скопје. 

Фирма на латиница: Dfustvo za proizvodstvo, promet, 
posreduvanje i uslugi „KLEVER-MK" Goluba DOOEL 
uvoz-izvoz, Skopje. 

Назив за странство: „KLEVER-MK L.T.D. Skopje. 
Основач: ГОЛУБА ЈОВАНОВСКА Скопје, ул. 

„Вуковарска" бр. 4/1-6. 
Дејности во внатрешниот промет: 01.11/1, 01.11/2, 

01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 
01.25,02.01,02.02,15.3,15.4,15.5,15.6,15.8,15.9,15.11, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.81, 15.85, 
15.87, 15.88, 15.89, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/2, 
17.40/1, 17.40/2,17.54/2,18.10,18.21, 18.22, 18.23,18.24, 
19.20, 19.30, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 
21.22 , 22.11, 22.14 , 21.23, 21.25, 22.12, 22.13 , 22.15, 
22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.12, 25.13, 25.21, 
25.22, 25.23 , 25.24, 26.21, 26.25, 26.70, 28.21, 28.40, 
28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.12, 29.21, 29.22, 
29.23 , 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.53 , 29.54 , 29.55, 
29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 
31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 33.30, 
33.40 , 33.50, 35.42, 36.11, 36.12, 36.13 , 36.14 , 36.15, 
36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 51.53,51.54, 
51.55, 5.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25 , 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 
52.44/2, 52.44/3, 52.4 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.61, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.33 , 92.34, 
92.62, 92.71, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05. 

Надворешна трговија со прехранбени производи; 
надворешна трговија со непрехранбени производи; ме-
ѓународна шпедиција; Затапување на странски фирми; 
застапување и посредување во прометот со стоки и 
услуги; реекспорт; меѓународен транспорт на стоки и 
патници; комисиона продажба; продажба на странски 
стоки од консигиациони складови; изведување завршни 
и занаетчиски работи во странство; услуги во меѓуна-
родниот туризам; инженеринг. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со целокуиниот свој имот. 

Овластено лице за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет. 

Голуба Јовановска, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13432/ 

99. ' (44012) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2222/99, на регистарска влошка бр. 020143297-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишува" 



Стр. 492 - Бр. 11 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 февруари 2000 

њето на ТП Трговец поединец-превозник „КОАЛА" 
Панче Киро Павловски ТП Скопје, ул. ,,Лесновска" бр. 
15. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.21, 
63.30, 63.40. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друнггвото одговара со целокупниот свој имот. 

Па,нче Павловски, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2222/ 

99. (44013) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 928/99, на регистарска влошка бр. 020130597-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговското 
друштво за промет и услуги „ЈУНИОР-КУМИРИ" Сне-
жана ДООЕЛ Скопје, ул. „Мито Хаџи Василев" бр. 18, 
блок 7 локал 2 Скопје. 

Со изјавата за основање на друштво со ограничена 
одговорност основано со едно лице од 08.12.1998 година 
основано е трговско друштво како ДООЕЛ, а согласно 
Законот за трговските друштва. 

Називот на друштвото гласи: Трговско друштво за 
промет и услуги „ЈУНИОР-КУМИРИ" Снежана ДО-
ОЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Мито Хаци Василев" 
бр. 18 блок 7 локал 2 Скопје. 

. Основач на друштвото е Снежана Трајчевска од 
Охрид, ул. „Методи Патчев" бр. 1. 

Дејност во внатрешниот трговски промет: 50.10, 
50,?0, 50.30, 52.11, 52.12; 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.?5 , 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43 , 52.44, 52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.30, 70.32, 74.46. 

Основната главнина на- друштвото изнесува: 
315.900,00 ден. или 10.200 ДЕМ. 

Друштвото го представува и застапува управителот. 
За управител се именува Снежена Трајчевска од 

Охрид, ул. „Методи Патчев" бр. 1, кој го застапува 
друштвото во внатрешниот промет, без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 928/ 
99. (44014) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13886/99, на регистарска влошка бр. 
02020211987-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги „ДИЛЦКС" Весо Корпорација и др. ДОО увоз-
извоз Скопје, ул. „Кеј 13 Ноември" 2/9. 

, Дејноста на друштвото: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 
01.25 , 05.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.31, 
15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 
28.11, 28.22, 28.71, 28.72, 29.23, 29.24, 29.56, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 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, 52.21, 52.22,-52.24, 74.12, 74.14, 74.20, 74.20/3, и 
74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи; 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот пррмет со трети 
лира друштвото одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и над-
ворешен промет е: Величковски Миодраг кој е и упра-
вител на друштвото без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13886/ 
99. (44015) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14491/99, на регистарска чвлошка бр. 
020217177-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар' 
основањето на друштво со ограничена одговорност на 
Друштво за производство, трговија и услуги „ТИМ 
УСА" Денис, ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Партизански 
одреди" бр. 47, Скопје. 

Дејности: 01.21, 01.22, 01.23 , 01.25 , 01.30, 01.41, 
01.42, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.61, 15.71, 15.81, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.98, 
18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.30, 
24.16, 24.30, 24.51, 24.52, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 45.32, 45.33 , 45.34, 45.42, 45.43 , 45.44, 45.45, 
50.10, 50.30/1, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/3 , 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 5L32, 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, 51.70, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 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, 52.63, 55.11, 
55.12, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3 , 65.23, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 
72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/2, 74.20/5, 
74.40, 74.84, 92.71, 92.72, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, на-
дворешна трговија со нафтени деривати, посредување 
и застапување во надворешно-трговскиот промет, ус-
луги на меѓународен транспорт и шпедиција, меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, меѓународен промет на стоки и услуги, кон-
сигнационо работење, комисионо работење, реек-
спорт, малограничен промет со СР Југославија, Буга-
рија, Грција и Албанија, угостителски и туристички 
услуги, агенциски услуги во транспортот, меѓународни 
сообраќајно агенциски работи, туристички услуги во 
странство. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства до висината на вложе-
ните средства 

Ратомир Поповиќ, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

14491/99. (44016) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 14431/99, на регистарска влошка бр. 
020216367-8-09-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Трговско друштво со ЗТД на Трговско 
друштво за шпедиција и транспорт „ФРУКТУС 2000" 
Селим, ДООЕЛ, ул. „Васил Ѓоргов" бр. 32/1-20, Ско-
пје. 

Содружник и управител е Селим Схабанај од За-
греб, Република Хрватска. 

Дејности: 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.50, 51.11, 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, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45 , 51.47, 60.23 , 60.24, 63.21, 63.21, 
63.40, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, застапување 
на странски и домашни правни и физички лица во 
правниот промет на стоки и услуги, реекспорт, мало-
граничен промет со СР Југославија, Република Буга-
рија, Република Грција и Република Албанија, меѓуна-
родна шпедиција и транспорт, складирање, агенциски 
услуги во транспортот, угостителски и туристички ус-
луги, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Основачки влог 5.200 ДЕМ во денарска против-
вредност 161.200,00 ден. 
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Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-
тапува во свое име' и за своја сметка. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14431/99. (44017) 

Основниот суд Скопје I - Ckonje, со решението 
Трег. бр. 13178/99, на регистарска влошка бр. 
020213077-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП Колонијална продавница Зоран Живко Белкоски 
„ЗОКИ" ТП, Бул. „Јане Сандански" бр. 59, локал 17, 
Скопје. -

Основан: Зоран Белкоски од Скопје. 
Основано со пријава бр. 02-01 од 28.09.1999 год. 
Дејности: 52.11, 52 21, 52.22, 52 23, 52.24, 52.25, 

52.2^, 52.33, 52.27. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара 
со целокупниот свој имот. 

Трговецот поединец „ЗОКИ" ТП се стекнува со 
правен субјективитет и може да започне да го обавува 
предметот на работењето во моментот на уписот во 
трговскиот регистер. 

Лице овластено за застапување е Зоран Белкоски, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13178/99. (44018) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12445/99, на регистарска влошка бр. 
020192257-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговско друштво на Друштво за прои-
зводство, трговија и услуги на големо и мало „РИЈАТ" 
Беџет, ДООЕЛ експорт-импорт, с. Отља, Липково. 

Основач: Беџет Џафери.од с. Отља, Куманово. 
Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20 20, 20.30, 20.40, 

20 51, 20.52, 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, 5.1.45, 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, 5L66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.43 , 52.44, 52.44/1, 52.44/2 , 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.12, 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, 74.12 , 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување и по-
средување во надворешниот промет, реекспорт, кон-
сигнација, услуги на Меѓународен транспорт на стоки 
и патници, туристички работи во странство, меѓуна-
родни сообраќајни агенциски работи и малограничен 
промет со Бугарија, Албанија, Србија и Грција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица друштво-
то одговара со целокупниот свој имот. 

Беџет Џафери, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

12445/99. (44019) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13472/99, на регистарска влошка бр. 
020213537-8-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за трговија на големо и мало 
„ТЕЛУАД-ТРЕЈД" Телуад Трејдинг, ДООЕЛ експорт-
импорт, ул. „Даме Груев" бр. 1-7/5, Скопје. 

Единствен содружник на Друштвото е Друштвото 
ТЕЛУАД ТРЕЈДИНГ од Канада. 

Дејности: 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23 , 52.24, 52.25 , 52.26„ 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
50.30, 50.10, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16,. 51.17, 51.18, 51.19, 50.20, 51.23, 51.25, 
51.57, 51.61, 51.66, 52.62, 52.74, 36.22, 36.61, 33.50, 
36.63, 15.89, 22.15, 22.22, 45.45, 52.74, 74.84, 55.30, 
55.40, 55.11, 60.24 , 63.12 , 63.30, 63.40, 65.12/3 , 70.31, 
71.34, 72.30, 74.14, 74.40, 93.05, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, надворешна трговија со 
прехранбени производи, посредување во прометот со 
стоки и услуги, застапување во прометот со стоки и 
услуги, консигнација, реекспорт, малограничен про-
мет, компензациони работи. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени према трети лица Друштвото одговара со сите 
свои средства. 

Теодора Давид, управител со неограничени овла-
стувања во внатрешниот и надворешниот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13472/99. , (44020) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11884/99, на регистарска влошка бр. 
020198087-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги „БРАТЕКС" Владанка, ДООЕЛ, ул. „Ангел 
Мицковски" бр. 1, Куманово. 

Усогласување согласно ЗТД од страна на содруж-
никот Владанка Стефановска од Куманово. 

Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.51, 
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, 52.45, 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, 51.43, 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, 
74.13, 74.40, 74.84, 93.05, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапување и посредување во 
прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба 
на странски стоки, комисиони работи, реекспорт, ма-
лограничен промет со соседиите земји. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени'во правниот пролет Друштвото одговара со 
сиот свој имот. у 

Лице овластено за застапување и претставување на 
друштвото во внатрешниот и во надворешниот промет 
е Владанка Стефановска, управител без ограничува-
ња. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11884/99. (44029) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4825/99, на регистарска влошка бр. 
020172117-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП на Такси превоз „САТОН" Тони 
Санде Лазов, ТП, ул. „Ѓорѓи Капчев" бр. 1/14, СкопЈе. 

Дејности: 60.22 , 60.23, 60.24. ' 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец настапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските трговецот поединец одговара лично со сиот 
СВОЈ ИМОТ. 
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Трговецот поединец го застапува Тони Лазов,упра-
вител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4825/ 
99; (44030) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13213/99, на регистарска влошка бр. 
020209237-8-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Трговско друштво за трговија, услуги 
и производство „ФУФО ТРЕЈД" Фуат, ДООЕЛ, екс-
порт-импорт, ул. ,,Јајце" бр. 55, СкопЈе. 

, Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52 2?, 52 32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52 44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 63.40, 74.84, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.13, 
51.15, .51.16, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 93.05, 17.40/1, 
17.40/2, 17.52/2, 18.24 , 65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 70.31, 63.30, 19 30, 18.10, 
15.81/1, 15.81/2,Л5.85, 15.,87, 15.86, 15.98/2, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување и по-
средувањево п р о м е т о т ^ стоки и услуги, консигнаци-
ја, реекспорт, туристички услуги, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
направени во правниот промет со трети лица друштво-
то одговара со сите сви средства. 
, Лице овластено за застапување и претставување на 
друштвото ^b внатрешниот и надворешниот трговски 
промет е Фуат Исмаили, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13213/99. (44031) 

Оснорниот суд, Скопје I - Скопје, со решението 
Трег., бр. 14107/99, на регистарска влошка бр. 
020214767-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија, превоз и услуги „ФЕКРЕТ ТРАНС" 
Шабани Фекрет, ДООЕЛ, експорт-импорт, с. Ориза-
ри, Липково. С ! 

Основач: Фекрет Шабани од с. Оризари, Липково. 
Дејности: 01.21, 01.22, 01/24, 15.11, 15.12, 15.51, 

15.61, 15.8(1, 15.98/2, 17.40, 17.54, ,18.10, 18.22, 18.23, 
19.20, 19^р, 20Л0/1, 20.40, 20.51, ,21.25, 25.13/'25.22, 
25.24, 28.72,4 28.73, 28.74, 36.11, 36.13, 36.14, 36.63, 
45.21/1, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45,45, 50.10, 
50.20, 50.30, 51.17, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52 22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 55.30, 
55.40, 60.21, 60.22 , 60.24 , 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.82, 
74.84. . 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за CBoja сметка, а за обврските во правниот про-
мет сб трети лица преземени во текот на работењето 
одговара со сите сви средства. 

За управител на Друштвото се одредува Фекрет 
Шабани. 

Од Основниот суд Скопје I - Скоше, Трег. бр. 
14107/99. г (44032) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14209/99, на регистарска влошка бр. 
020224437-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, промет и ус-
луги „ЛИКА-ПРОМЕТ" Светлана, ДООЕЛ, ул. ,,И-
ван Аговски" бр. 9/4-17, Скбпје. 

Основач, единствен содружник е Светлана Воино-
виќ од Скопје. 

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, 02.01, 02.02, 
15.13, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.61, 15.62, 15.71, 
15.72, 24.15, 24.20, 24.66, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 51.11, 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, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 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, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 63.12, 65.12/3, 70.31, 71.10 надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување на 
странско лице, посредување, реекспорт, продажба на 
стоки од консигнациони складови. 

Во правниот промет истапува во свое име и за своја 
сметка, а за обврските сторени во правниот промет со 
трети лица одговара со целокупниот свој имот. 

Управител на ДООЕЛ со неограничени овластува-
ња како во внатрешниот така и во надворешниот 
трговски промет е Милан Богуновиќ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14209/99. (44033) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12041/99, на регистарска влошка бр. 
020193137-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, тран-
спорт, трговија и услуги „ДРИАДА" Веџи ДООЕЛ 
експорт-импрот, ул. комплекс „Ловец" бр. 50, Тетово. 

Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 15.11, 15.14, 
15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 
19.10, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 
25.24, 26.61, 26.62, 26.66, 26.73 , 26.74, 36.10 , 36.11, 
36.12, 36.13, 36.15, 45.25/1, 25.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, ,52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 51.47, 51.48, 52.49, 52.62, 
52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.52,. 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30 , 63.40, 
65.12/3 , 70.31, 71.10, 74.20/1, 74.20/2, 74,20/3 , 74.40, 
74.84, 74.81, 26.63, 27.53 , 28.12, 51.51, 74Д2, 20.10/1, 
20.51, 36.14, 26.63, 26.64, 22.33, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја, консигнација, угостителски услуги, изведување на 
инвестициони работи во странство, малограничен про-
мет со соседните земји. 

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

За управител на друштвото се определува Веџи 
Аљиљи од с. Церово - Желино како лице овластено 
за застапување во внатрешниот и надворшено-тргов-
ксиот промет, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12041/99. (44039) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12614/99, на регистарска влошка бр. 
02020057-8-09-000 го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за фотографски 
услуги и графика „ФОТО БУЦО" Љубиша ДООЕЛ 
ул. „Тошо Караџа" бр. 10, Скопје. 
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Дејности: 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 22.11, 22.12, 22.12, 
22.14, 22.15, 22.23, 22.24; 22 2 5 / 22.31, 22.32 , 22.33, 
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, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51Д1, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.34, 51 36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51 56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52,27, 52.32, 52.33, 52.4,1, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 51.47, 51;48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55 30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63 21, 63.40, 71 10 , 71 21, 71.22, 72.60 , 74.13 , 74.40, 
74.81, 74 82, 74 83, 74 84, 93 01, 93 04, посредување и 
застапување во прометот на стоки и услуги, застапува-
ње на странски физички и правни лица, консигнациона 
продажба, реекспрот. 

Друштвото во платниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските во платниот промет со трети г:ица, 
друштвото одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Љубиша Горневски, управи-
тел без ограничување 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Трег. бр. 
12614/99. „ ^ „ (44039-А) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Трег' бр 13748/99, на регистарска влошка бр. 
020214257-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, промет, 
посредување и услуги „АЛЧЕМАР" Петре ДООЕЛ, 
експорт-импорт, ул. „Кочо Рацин" бр 14, Велес 

Основач Петре Алчев, ул. „Кочо Рацин" бр. 14, 
Велес. 

Дејности: 01 11/1, 01 11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01 13/1, 
01.21, 01 22/1, 01.23, 01 24, 01.25, 02.01, 02.02, 15.3, 
15 4, 15 5, 15 6, 15.7, 15 8, 15.9, 15 11, 15.31, 15.32, 
15.33, 15 51, 15.52, 15.71, 15.81, 15.85, 15.86, 15.87, 
15 88, 15.89, 15.92, 15.93, 15 94, 15.95, 15 98/2, 17.40/1, 
17 40/2, 17 54/2, 18.10, 18 21, 18 22, 18 23, 18 24, 19.20, 
19 30, 20 10, 20 30, 20 40, 20.51, 20.52, 21.23, 21,25, 
22 12, 22.13, 22.21, 22 22, 22 23, 22.24, 22.25, 25.12, 
25 13, 25 21, 25 22, 25 23, 25 24, 26.21, 26.25, 26.70, 
28 21, 28 40, 28.52, 28 61, 28 62, 28.63, 28.75, 29.12, 
29 21, 29.22, 29.23, 29 31, 29 32, 29.40, 29.51, 29.53, 
29 54, 29 55, 29.56, 29 71, 29.72, 30 01, 31.10, 31.20, 
31 40, 31 61, 31.62, 32 10, 32.20, 32.30, 33 10, 33.10/1, 
33 10/2, 33 30, 33.40, 33.50, 35.42, 36.11, 36.12, 36.13, 
36 14, 36.14, 36.22, 36 50, 36 61, 36.62, 36.63, 37 10, 
37 20, 45 12, 45 21/1, 45 21/2, 45 22, 45 31, 45.32, 45.33, 
45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 50.40/2, 50 50, 51.21, 51.23, 
51 24, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51.36, 51.37, 
51 39,51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51 51, 51.53, 51 54, 51 55, 55 57, 51.70, 52.11, 52.12, 
52 21, 52 22, 52.23, 52 24, 52 25, 52.26, 52.41, 52.42, 
52 43, 52 44/1, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 72, 52 72/1, 
52 72/2,,52 74, 55.11, 55 12, 55 23, 55 30, 55.30/1, 55.30/ 
2, 55 40, 55 51, 55.52, 60 21, 60.22, 60 24, 63 12, 63.30, 
63-40, 70 11, 70 12, 70 20, 70 31, 70.32, 71.10, 72.10, 
72 20, 72 30, 72 40, 72 50, 72 60, 73 10/2, 74.12, 74.13, 
74 14, 74 20/2, 74 20/3, 74,30, 74 40, 74 81, 74 83, 74 84, 
92 33, 92 34, 92 62, 92 72, 93 01, 93 02, 93 04, 93 05, на-
дворешна трговија со прехранбени! производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, меѓуна-
родна шпедиција, застапување на странски фирми, за-
стапување и посредување во прометот со стоки и услу-
ги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, комисиона продажба, продажба на странски сто-
ки од консигнациони складови, изведување завршни и 
занаетчиски работи во странство, услуги во меѓуна-
родниот туризам, инженеринг. 

Во правниот пормет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

Бр. 11-Стр. 495 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Овластено лице за застанување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет е Петре Алчев, упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13748/99. - - . (44040) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10642/98,. на регистарска влошка бр. 
020207607-8-03-000, 'го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштво за производство, трговија 
и услуги НИКСИ" Тони Бучковски, ДООЕЛ увоз-из-
воз ул. „Ѓорче Петров" бр. 303, Куманово. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.13/1, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32,' 15.33, 
18.21, 18.22, 18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 25.22, 
26.61, 26.62, 26.63 , 26.64 , 26.65 , 26.66, 50.10, 50.30/1, 
50.30/2, 51.23, 51.24, 51.32, 51.33, 51.34, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52123, 52.24, 53.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.47, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24 , 63.12, 65.12/3 , 70.20, 
74.81, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за сврја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со вложени средства во друштвото. 

За управител без ограничување се именува Тони 
Бучковски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10842/98. (181) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3233/99, на регистарска влошка бр. 
020204227-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на претпријатие со ЗТД на Друштво за 
производство, промет и ' услуги на големо и мало 
„КЕОПС" Звонко, ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Со-
лунска" бр. 16, Куманово. 

/ Основач: Звонко Богдан. 
Дејности: 01.11, 02.02, 15.51,1 5.81, 15.85,-18,21, 

18.23, 26.11, 26.13/1, 26.14, 26.15, 29.71, 45.21/1, 45.21/ 
2, 45.24, 45.25 , 45.32, 45.42, 50.10, 50.30/2, 50^50, 51.21, 
51.23у 51.24, 51 31, 51.34, 51.35, 51.39, 5И41, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.25, 52.26, 52.41, 52^43 , 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.72/1, 55.40', 60.21,' 60.23, 60.24, 63!21, 74.12,: 
74.84, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, 20.40. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со вложените средства на друштвото. 

За управител на друштвото се именува Ивона Бог-
дан, како управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3233/ 
99. (183) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив:"Претиријатис 
за производство и трговија мКарат-92м д.ол), увоз-извоз 
- Скопје" ' (6349) 
Тркалезен печат и штембил под назив: "Трговско 

друштво за вршел,е услуги и пормет на стоки на 
ихлемо и мало "Ваш" ушн-извозДОЕЛ - Скоијс".(6350) 
Тркале Јен печат и штембил под назив "Претпријатие 

за сообраќај, тр! овиЈа и у1 осЈтителство "Акцм-Хај" ц.о. 
експорт-импорт - Скопје" ^ (6351) в 



Стр. 496-Бр И 

Тркалезен печат и штембил под назив "Претпријатие 
за промет на големо и мало "ИДО" ц о извоз-увоз -
Скопје" (6352) 
Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр 1186653/99,издаден од УВР - СкопЈе на име 

Рефид Тахировиќ ул "А Станиќ" бр 32,СкопЈе (5999) 
Пасош на име Бошковски Владо, с Радобор,Битола 
Пасош бр 399835 на име Селими Селиме, с Т Дол, 

Кичево (6024) 
Пасош бр 794038/95,издаден од ГУВР - Cxonje на име 

Донев Зоран, ул "Т Чангов"бр 26/2,н Лисиче,Скопје 
Пасош бр 045006 на име Мифтари Зуди, с Топлица, 

Гостивар (6040) 
Пасош бр 213324/94, издаден од ГУВР - СкопЈе на име 

Шерифи Суат, ул "Рифат Бурџевиќ"бр 87-б,СкопЈе 
Пасош бр 590710 на име Мислими РеџиЈа,Гостивар 
Пасош бр 764287/95,издаден од УВР - Qconje на име 
Хусеин Лимани, ул "Менделеева" бр 6 ,Скопје (6055) 
Пасош бр 326078/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Зоран Ангеловиќ, ул "Дурмиторска" бр 20 б,Скопје 
Пасош бр 542371/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Розета Лазарева, ул "В Ѓоргов" бр 23 а/4-2 ,Скопје 
Пасош бр 528531/95,на име Велиу Илбер,с Делогожда, 

Струга ^ (6077) 
Пасош бр 662251/95,издаден од ОВР - Струга на име 

Тоска МираЈет, с Долно Татеши,Струга (6080) 
Пасош бр 1034089/97,издаден од УВР - Тетово на име 

Мурсели Мемет, ул "Кавкаска"бр 4,Тетово (6083) 
Пасош бр 588531/95,издаден од УВР - Тетово на име 

Исмаили Хакиќ, с ПороЈ ,Тетово ^ (6085) 
Пасош бр 736591/95,издаден од УВР - Тетово на име 

Јусуфи Насер, с Доброште,Тетово (6087) 
Пасош бр 129442/93,издаден од УВР - Скопје на име 

Имер Хоти,бул "Илинден" бр 79-19,Qconje (6089) 
Пасош бр 0246902, издаден од УВР - Тетово на име 

Алити Шукри с Гургурница,Тетово (6094) 
Пасош бр 469863,издаден од УВР - Велес на име 

Иванов Mapjan, ул "Славе Петков"бр 96,В елес (6108) 
Пасош на име Граороски Дејан,ул "П Здравески" 

бр 17,Прилеп ' (6234) 
Пасош бр 745532/95,издаден од УВР - Qconje на име 

Сефедин Демири, ул "Прохор Пчински" бб,Qconje 
Пасош на име Јован Поповски, с Мусинци,Битола 
Пасош бр 999073/97,издаден од ОВР - Струга на име 

Мена Шеријат, с Мислодежда,Струга (6299) 
Пасош на име Идризоски Џабир, с Могорче,Струга 
Пасош бр 0607683,издаден од ГУВР - Qconje на име 

Сали Али,с Сингелиќ,ул "А Понов" -3/1,Qconje (6334) 
Пасош бр 244315,издаден од УВР - Тетово на име 

Беџети Џемаледин, с Шемшево,Тетово (6380) 
Пасош бр 761230/95,издаден од УВР - Куманово на име 

Трајовска Јулијана,ул "АлијаАвдовиќ"бр 2/2-8,Скопје 
Пасош бр 888787/96,издаден од УВР - Скопје на име 

Ирфан Аети, ул "Серава" бр 50,Скопје (6386) 
Пасош бр 1137835/98,издаден од УВР - Куманово на 

име Рахими Лутфи, ул "В Главинов" бр 22,Куманово 
Пасош бр 0432095,издаден од УВР - Скопје на име 

Морина Неџмедин, ул "376" бр 53,СКОИЈС (6398) 
Пасош бр 1274488/99,издаден од УВР - Скопје на име 

ЧелсбиЈа Демирали, ул "Злетовска" бр 23,CKOIIJC 
Пасош бр 450293/94, издаден од УВР - CKOIIJC на име 

Касум Шабани, ул "Народни херои" бр 23/1-4,Скопје 
Пасош бр 555245/95,издаден од ГУВР - CKOIIJC на име 

Цоне Митовски, с Марино, ул "403" бр 2,СкоиЈе (6405) 
Пасош на име Тафоски Музафер, с Г Папрадник, 

Дебар (6406) 
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Пасош на име Велинов Доне, с Таринци,Штип (6408) 
Пасош на име Алиу Взи,Гостивар (6411) 
Пасош бр 1213707 на име СТОЈКОВ Бранко, ул "Блажо 

Тодоров" бр 6,Кавадарци (6414) 
Пасош на име Спиркоски Благоја,ул "11-ти Октом-

ври" бр 103,Прилеп (6416) 
Пасош бр 1151635 на име Крстев Трајко, ул "С Пин-

џур" бр 21 ,с Јосифово,Валандово (6417) 
Пасош бр 1092042 на име Кубури Сузана,Гостивар 
Пасош на име Маркова Загорка,с Тремник,Неготино 
Пасош бр 0935004 на име Максудоски Нури, Дебар 
Пасош бр 937582/97,издадеч од УВР - Тетово на име 

Адеми Имер, с Голема Речица,Тетово (6429) 
Пасош бр 1141179 на име Постолов Митко,ул "Карл 

Маркс"бр 89, Кочани ' (6430) 
Пасош бр 1247472/99,издаден од ОВР - Струга на име 

Беќири Џемаил, с Франгово,Струга (6434) 
Пасош бр 1082670, издаден од ОВР - Велес на име 

Емини Џеладин, с Бузалково,Велес (6444) 
Пасош бр 1314365/99,издаден од УВР - Qconje на име 

Костова Ана, ул "11 Октомври" бр 22/7,Qconje (6447) 
Пасош бр 0599121/95, издаден од УВР - Qconje на име 

Атанасовски Ацо, с Сопиште бр 184,Скопје (6448) 
Пасош бр 521840/95,издаден од УВР - Гостивар на име 

Дурмиши Мухамед, с Неготино,Гостивар. (6451) 
Пасош, бр 0495608 на име Чардакова ЛимбиЈа,ул "Коле 

Неделковски'^ 14/17,Гевгелија (6507) 
Пасош бр 0319273,издаден од УВР - Струмица на име 

Јанев Јован, с Градошорци бр 144,Струмица (6508) 
Пасош бр 198625/94,издаден од УВР - Тетово на име 
Екрем Абдуљи, с Боговиње,Тетово (6473) 
Пасош бр 484749/94, издаден од УВР - СкопЈе на име 

Трајковски Зоран, ул "И Мажовски"бр 24/3-18,Скопје 
Пасош бр 1136721,издаден од УВР - Тетово на име 

Алими Митат, с Теново,Тетово (6493) 
Пасош бр 0948671/96,издаден ,од УВР - Велес на име 

Зејнелов Орхан, ул "Б Каракостев" бр 189,Велес (6510) 
Пасош бр 1088056/98,издаден од УВР - Qconje на име 

Исуф Хелшани, ул "Ц Димов"бр 16/1-8,Скопје (6511) 
Пасош бр 090763,издаден од УВР - Гдстивар на име 

Илмија Јонузи, с Велебрдо,Гостивар (6515) 
Пасош бр 162432/94, на име Даути Фикмет, с Жиров-

ница,Гостивар (6517) 
Пасош бр 1038295/97,издаден од ГУВР - Qconje на име 

Стефановски Влатко, ул "Карл Либкнехт" бр 4-2/14, 
Qconje . (6528) 
Пасош бр 0509123,издаден од УВР - Кочани на име 

Николова Нада,Кочани . (6533) 
Пасош бр 1193399/99,издаден од ГУВР - СкопЈе на име 

Селвер Ајваз,с Арачиново,ул "М Тито"бб,Скопје (6535) 
Пасош бр 554211/95,издаден од ГУВР - Qconje на име 

Неџати Јетиши, с Буковиќ,Скопје , (6543) 
Пасош бр 360117/94, издаден од ГУВР - Qconje на име 

Ивановски Никол а,ул "Па л Тољати"бр 205, СкопЈе 
Пасош бр 1346729/2000,издаден од ГУВР - Qconje на 

име Спасовска Љиљана, ул "Владимир Комаров" 14-3/5, 
СкопЈе , (6545) 
Пасош бр 1293698/99,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Шинаси Рлмерн, с Рашче,Скопје (6546) 
Пасош бр 1026299,издаден од УВР - Qconje на име 

Анифе Јусуфи,ул "100" бр 4,с Арачиново,Скопје (6563) 
Пасош бр 1093827/98, издаден од УВР - Qconje на име 

Несретула Аљими, с Студеничани, Qconje (6564) 
Пасош бр 1088910/98,издаден од УВР - Скопје на име 

Неџмедин Рустеми, ул "ЈаЈце" бр 152,Скопје (6567) 
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Пасош бр.767772,издаден од ОВР - Кичево на име 
Османи Шефик, с. Зајас,Кичево (6580) 
Пасош бр 1165101,издаден од УВР - Струмица на име 

Чепилова Билјана, с Ново Коњарево бр 198,Струмица 
Пасош бр 848597/96, издаден од ОВР - Струга на име 

Ајро Леонард, с Радолишта,Струга (6582) 
Пасош бр.862588/96 на име Мамуди Небије, уЛ."Глобо-

чицамбр.ЗЗ,Струга. (6583) 
Пасош бр 371812/94 на име Мамуди Агим,ул.'Глобо-

чица" бр.ЗЗ,Струга (6584) 
Пасош бр 628178,издаден од УВР - Струмица на име 

Коцев Блажо, с Едрениково бр 4,Струмица (6585) 
Пасош бр 0201226/94, издаден од ОВР - Виница на име 

Јован Јордан Арсов, с. Црн Камен, Виница (6604) 
Пасош бр 628178, издаден од УВР - Струмица на име 
Коцев Блажо, с Едрениково бр 4, Струмица (6606) 
Чекови од бр 00500004921415 до 00500004921424, од 

тековна сметка бр.63470-13,издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Миле Блажевски ,Скопје. 
Чекови од бр 1730400-1730406 од тековна сметка 

бр 6226/99, издадени од Стопанска банка а д. - Скопје -
Филијала-Кочани и лична карта бр 97004 - Кочани на 
име Олга Апостолова,ул "С.Тасева"бр 46,Кочани (6452) 
Работна книшка,издадена од С К О П Ј С на име Милоше-

виќ Марија,Скопје (6395) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Соња 

Мицевска,Скопје (6397) -
Работна книшка ,издадена од Скопје на име Весна Бој-

ковска,Скопје (6401) 
Работна книшка на име Бабамова Струма, Струмица 
Работна книшка на име Јованов Сашко, ул "Н МихаЈ-

лова" бр 13,Пробиштип (6409) 
Работна книшка на име Илјази Инран, с Селце, Те-

тово (6410) 
Работна книшка на име Рецепи Ферати, Гостивар. (6423) 
Работна книшка,издадена од во Скопје на име Свет-

лана Кметовска, с Радишани,Скопје (6433) 
Работна книшка на име Бахтијар Мендерим, ул."Же-

лезничка"бр.230,Охрид (6435) 
Работна книшка на име Луцо Бисер,Струга. (6436) 
Работна книшка на име Гунајдин Заферодски, 

ул "Дабнички Завој".бр 88,Прилеп (6440) 
Работна книшка на име Демиров Сеиди, ул "Благој 

Страчков" бр 57,Велес (6442) 
Работна книшка на име Станоев Ацо, ул "Р,Јанев", 

Гевгелија (6443) 
Работна книшка ,издадена од Скопје на име Сиваков 

Јури,Скопје (6450) 
Чековна картичка бр.2537/85 и чекови на име Илиев 

СтоЈан, ул "Скоевска"бр 17,Штип (6420) 
Свидетелство за 8 одделение на име Коцев Зоран, 

бр "А Македонски",Радовиш (6418) 
Свидетелство на име Ангеловски Бобан, ул."Цвет-

коТонев" бр 10,Кратово. (6425) 

Свидетелство за 8 одделение на име Идризоски 
Менсур, с. Лабуништа,Струга (6438) 
Свидетелство за 8 одделение на име Равманоски Ав-

мед, с Подгорци,Струга (6439) 
Свидетелство за 8 одделение на име Муртезани Зи-

рафет, с Лешница,Тетово (6441) 
Индекс на име Драган Јовановски, ул."И Алексов" 

бр 121,Радовиш (6419) 
Диплома на име Јованова Даница,ул "К Јосифовски" 

бр 30,Велес ( 6 4 1 2 ) 

Диплома за средно образование на име Даниел Сто-
јановски, ул.мМ.Горки"бр 41А ,Велес. (6413) 
Диплома на име Зиба Мириба,Струга. (6437) 
Уверение на име 'Ка лифи Сенер,Гостивар. (6421) 
Даночна картичка бр 5030988107349,издадена од Упра 

ва за приходи на градСкопје на име Фурна - Два брата, 
Скопје. 4 (6402) 
Даночна картичка бр 5027991103124 на име Тоде Трај-

ков, с. Рич,Струмица. (6509) 
Чекови бр 0020002472733,0020003600009,0030004521745, 

0040004480804, 0140000292163, 0140000292165 и 
0140000292166, издадени од Комерцијална банка а д. ^ 
Скопје на име Диковски Ѓорѓи,Скопје (6432) 
Решение бр.25-42, издадено од Министерство за сто-

панство - Скопје на име Стоје Станоевски,ул. "М.Ми-
тевски"бр. 10/8-8,Скопје (6415) . 
Чекови бр. 0020004090114 и од бр 0040004591113 до 

040004591126 (15 чек.), од тековна сметка бр. 13311056 
издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Назми Кадрију,Скопје. (6042) 
Чекови бр. 1561253,1561254 и 1561261 од тековна смет-

ка бр. 84753И,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Цветановиќ Ружа,Скопје. (6064) 
Чекови од бр 4935316 до 4935319, од тековна смеѓка 

бр.3846555,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Ѓорѓиева Јорданка,Скопје . (606?) 
Чекови од бр. 2844567 до 2844571, од тековна сметка 

бр. 13455617, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Бошковски Александар,Скопје. (6388) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Хириша 

Зеќири,Скопје (6000) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Чупоски 

Ванчо,Скопје (6001) 
Работна книшка на име Михаил ова Сашка,ул. "Охрид-

ска" бр.3/9,Кичево (6004) 
Работна книшка на име Адхан Имери, ул "Ј.Поповиќ", 

Куманово (6006) 
Работна книшка на име Трајковска Лидија,ул "Г Ми-

лановачка" бр.З,Куманово. (6007) 
Работна книшка,издадена од во Скопје на име Муја-

метали Рамадани, ул "Сараевска" бр.38,Скопје. (6016) 
Работна книшка на име Влатко Владевски, с. Орао-

вица, Радовиш. (6018) 
Работна книшка на име Стамкова Марица,Гевгелија. 
Работна книшка на име Доко Рецеп ул."Б Алириза" 

бр.2,Охрид. (6026) 
Работна книшка на име Лога Меаил,Струга. (6027) 
Работна книшка на име Селмани Селим,Струга (6028) 
Работна книшка на име Хусеиноски Ибраим, Маке-

донски Брод. (6031) 
Работна книшка,издаден од во Скопје на име Вера 

Костадинова, ул "К Фетак 1" бр 21,Скопје. (6035) 
Работна книшка на име Мукадије Елези,Гостивар. 
Работна книшка на име Идризи Меваедин,Гостивар. 
Работна книшка на име Софија Трајкова,ул "К.Недел-
ковски"бр 14/2,Гевгелија (6054) 

Работна книшка на име Дана Петровска, с Слепче, 
Демир Хисар . (6058) 
Работна книшка на име Воденичар Славе, ул."Прес-

панска'^? 62,Ресен (6059) 
Работна книшка на име Јордан Манасиев, с.Градец, 

Виница. (6060) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Анчевски 

Владо,Скопје. (6062) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Горан 

Радиновиќ, Скопје. (6063) 
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Работна книшка на име Огненоски Марин,Гостивар 
Работна книшка на име Тони Спиров,Струмица.(6159) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Јонче Ива-

новски,Скопје (6214) 
Работна книшка на име Горанчо Николовски, ул "До-

мачки Дол" бр 67,Крива Паланка. (6225) 
Работна книшка на име Исан Османи,с Желино, 

Тетово (6239) 
Работна книшка на име Сплјаноска Снежана, ул "Т 

Н,алески" бр 11 ,Кичево (6293) 
Работна книшка на име Дивна Петрова, ул "Ѓ Димит-

р о в ' ^ 2,Виница (6295) 
Работна книшка на име Горан Тасовски,Скопје. (6382) 
Чековна картичка бр 23585/25,издадена од Комерци-

јална банка АД Скопје на име Љиљана Ивановска Не-
законска, СКОПЈЕ (5996) 
Чековна картичка бр 23585/25,издадена од Комерци-

јална банка АД Скопје на име Бојана Недановска, 
Скопје (5997) 
Чековна картичка бр 1795942 и чековите од бр 

3902523 до 3902532,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на,име Трајческа Билјана, Скопје (5998) 
Чековна картичка бр 09648359 и чек бр 0050004914152, 

издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име 
Јовановска Милјана, с Трубарево,СкопЈе (6010) 
Свидетелство на име Азирик Јусур,с Габер,Скопје 
Свидетелство за 8 одделение на име Јангеловска Ве-
села,Берово (6005) 
Свидетелство на име Стане Ангеловски, с Лозаново, 

Крива Паланка (6008) 
Свидетелство за 7 одделеие на име Демишоски Едип, 

с Лабуништа,Струга (6009) 
Свидетелство За 8 одделение на име Шулоска Лирме, 

с Лабуништа,Струга (6011) 
Свидетелство на име Бекироска Нафије,с Лабуништа, 

Струга. (6012) 
Свидетелство на име Рамчески Садат, с Пласница,Ма-

ке донски Б род (6014) 
Свидетелство на име Рамчески Риза, с Пласница,Ма-

кедонски Брод.. (6017) 
Свидетелство на име Ценевска Даниела,ул. "Г Делчев" 

бр 84/9,Кратово (6025) 
Свидетелство на име Пупаловиќ Нермина, с Десово, 

Прилеп (6029) 
Свидетелство на име Пашкоски Кире, с Обршани, 

Прилеп (6030) 

Свидетелство на име Ајдири Мемаил,Гостивар (6041) 
Свидетелство за 8 одделение на име Давчев Трајче, 

ул "Илија Климкаров"бр 8,Велес (6052) 
Свидетелство на име Имери Зибе,В елес (6053) 
Свидетелство на име Васил ева Јасмина,ул "Д Мирчев" 

бр 62,Неготино (6056) 
Свидетелство на име Јакупи Сузаф, с Урвич,Тетово 
Свидетелство за 8 одделение на име Оручи Илбер, с 

Скудриње,Гостивар (6143) 
Свидетелство на име СтоЈменова Стојна,с Конопница, 

Крива Паланка (6223) 

Свидетелство на име Сулкасновиќ Сафет, с Пешта-
лево,Прилеп (6231) 
Свидетелство на име -Зорниќ Мујо, с Житоше, При-

леп (6237) 
Свидетелство на име Донева Тодорка, ул "29-ти Ноем-

ври" бр 18/6,Кочани (6294) 
Свидетелство за 8 одделени,издадено од ОУ "Лирија" -

Скопје на име Бедри Таири,Скопје (6343) 

Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Бошко 
Буха", с Глумово - Скопје на име Амет Исмани, с. 
Глумово,Скопје. (6389) 
Ученичка книшка, издадена од ДЕТУЦ "Михајло Лу-

пин" Скопје на име Симоновски В ладимир,Скопје. 
Индекс бр 7594,издаден од Градежен Факултет-

Скопје на име Стојаноска Исидора,В елес (6199) 
Диплома на име Топа л оски, Џелал, с. Дебреште, 

Прилеп (6013) 
Легитимација на нме Ѓорѓиевски Борче,ул."Вардар-

ска" бр 32,Штип (6019) 
Здравствена легитимација на име Гаврилов Игор 

Пробиштип. (6021) 
Книшка на име Авдовиќ Алија, с Оризари,В елес. 
Книшка на име Цивкаровска Даница,ул "Осма"бр.54, 
Битола (6290) 
Книшка на име Јовановски Војо,Куманово (6296) 
Решение Трег бр 2042/99 за престанува со работа на 

трговец поединец на ден 10.02 2000 година,издадено од 
Основен суд Скопје 1 - Скопје на име Колонијал ТП 
"Кристи-87"-Валентина В Димишковска,ул."Коцер Ме-
талец'^,Скопје . (6308) 

Решение Срег.бр.31о5/97 за престанува со работа 
трговец поединец на 30 01 2000 год ина,издадено од Ос-
новен суд Скопје 1- Скопје на име Авто такси "Шабан"-
Шабан Ибиш Ибиши "ТП", ул." 153" бр 111,Скопје (6310) 
Лична карта на име Николов Војчо, с Караорман, 

Штип (6020) 
Лична карта бр 846711 на име Ѓорѓиев Игор, бул 
"ЈНА"бр 22/15,Штип. (6032) 
Лична карта бр 1168317 на име Селими Мејат, Гос-

тивар (6038) 
Лична карта бр 1072032 на име Беќири Фадил, Гос-

тивар (6039) 
Уверение на име Крстевска Наташа,ул "М Тито" бр 
154,Битола (6179) 

, Чекови,на име Артан Скендери ул "Охридска"бр 19, 
Тетово (6120) 
Чекови бр 0002291346 чекови од бр 0100002824170 до 

0100002824179,издадени од Комерцијална банка а д -
Скопје на име Арсовски Мирослав, Скопје (6356) 
Решение на име Лимани Исмаил, с. Балин Дол,Тетово. 

Пасош бр. Ш9Ј9/96 на име Бајрами Рефет, с, Пет-
ралица, Гостивар. 

О Б Ј А В А 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен канитал Јавното 
претпријатие за земјоделски услуги за сточарство „Ве-
теринарна станица Кичево" - Кичево. 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 26.01.2000 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито" бр. 
2, во време од 7,00 до 14,00 часот. 
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Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за Јавните . 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на 15.02.2000 година објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДБА НА 
ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНОЗАНАЕТЧИСКИ РА-
БОТИ НА ОБЈЕКТ „СТАНИЦА ЗА СРЕДСТВО ЗА 
ОДМРЗНУВАЊЕ И ПРОТИВЗАМРЗНУВАЊЕ НА 
ВОЗДУХОПЛОВИ, ТЕХНИЧКИ СЛУЖБИ НА 
АВИОКОМПАНИИ И ГЕНЕРАЛНА АВИЈАЦИЈА 

НА АЕРОДРОМ СКОПЈЕ" - СКОПЈЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
I.1. Набавувач на јавниот повик бр. 08/2000, е Јавното 
претпријатие за аеродромски услуги „Македонија" 
Скопје со седиште на ул. „Даме Груев" бр. 1 - Скопје. 
2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
изведба на градежни и градежнозанаетчиски работи на 
објект Станица за средство за одмрзнување и против^ 
замрзнување на воздухоплови, Технички служби на 
Авикомпанин и Генерална Авијација на Аеродром 
„Скопје" - Скопје. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 
16. од Законот за Јавните набавки на Република Маке-
донија. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Тендерската документација со која располага набаву-
вачот се однесува за количествата и обемот на работа -
Предмер пресметка. 
2. Тендерската документација понудувачот на јавниот 
повик може да ја подигне во просториите на архивата 
на ЈПАУ „Македонија "Скопје на ул. „Даме Груев" бр. 
1, Скопје и за неа претходно треба да изврши уплата во 
вредност од 5.000 денари на ж-сметка бр. 40110-601-
54698, ДБ 4030991244221 со назнака Материјал по Отво-
рен повик бр. 08/2000. 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-
диштето на понудувачот. 
2. Цена на набавката и валута на набавката како и 
начинот на плаќање. 
3. Рок на завршување на работите. 
4. Гаранција. 
5. Рок и важност на понудата. 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ската способност на понудувачот (преку документ за 
бонитет кој го издава институцијата за платен промет) 
согласно член 22 и 23 од Законот за Јавните набавки на 
РМ како и извод од судска регистрација, изјава дека 
понудувачот не е под стечај како и доказ дека не с 
изречена мерка за забрана вршење на дејност. 
2. Критериуми за избор на најповолен понудувач, со-
гласно член 25 од Законот за јавните набавки на РМ и 
тоа: 
- цена на набавката - 25 бода; 
- рок на завршување на работите - 25 бода; 
- начин на плаќање - 25 бода; 
- референтна листа - 25 бода. 

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавните набавки и истата се доставува во 

еден оригинален примерок што треба да биде потпишан 
од страна на одговорно лице на понудувачот. 
2. Понудата и придружната документација се доставува 
во затворен коверт. На предната страна од ковертот, во 
горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај" 
како и бројот на јавниот повик. Во средината на ковер-
тот да биде назначена адресата на набавувачот. Ковер-
тот не смее да содржи никаква ознака со која би можел 
да се идентификува испраќачот - понудувачот. Во ко-
вертот треба да има уште два затворени коверти од кој 
едниот ја содржи финансиската документација заедно 
со понудата и на неа стои ознака „Понуда" а додека 
другиот внатрешен коверт ја содржи техничката доку-
ментација и носи назив „документација" и точна адреса 
на испраќачот - понудувачот. 
3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
VI. РОКОВИ 
1. Отворениот повик (поради забрзаната постапка) 
трае 15 дена од денот на објавувањето во јавните гла-
сила сметајќи го и денот на објавување. 
2. Отворањето на понудите ќе се изврши 18-от ден 
сметајќи од денот на објавувањето во јавни гласила, а 
доколку тој ден падне во неработен ден отворањето ќе 
се изврши во следниот работен ден Bt) 09.00 часот во 
просториите на ЈПАУ „Македонија" - Скопје - сала за 
состаноци. 
3. Понудите што нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според тендер-
ската документација, како и оние кои немаат доказ за 
финансискиот бонитет нема да се разгледуваат. 

Комисија1 за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Јавното претпријатие „Електросто-
панство на Македонија", Подружница „Електродистри-
буција" Крива Паланка, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 36-01/2000 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 36 - 01/00 е 
ЈП „Електростопанство на Македонија" Подружница 
„Електродистрибуција" Крива Паланка со седиште во 
Крива Паланка на ул. „Партизанска" бб. 
1.2. Предмет на набавката е: 

1. Реконструкција на 10 kV инсталација во ТС 35/10 
KV „Крива Паланка" (набавка на опрема и монтажа). 

2. Набавка на опрема и монтажа на 20 KV изводни 
ќелии за ТС 110/35/10 KV „Крива Паланка" (4 пар-
чиња). 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавните набавки. 
2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА - ИЗВЕДБАТА 
2.1. Обемот на работите за набавката под точка 1. и под 
точка 2. е дадена со техничката документација (специ-
фикација). 
2.2. Дозволено с понудувачите да дадат и парцијални 
понуди. 
2.3. Комплетната техничка документација (специфика-
ција), може да се подигне во подружницата со уплата на 
1.000,00 денари на каса или на ж-ро сметка 40910-833-79 
со назнака за тендерска документација. Дополнителни 
појаснувања заинтересираните понудувачи можат да 
добијат во ЈП „ЕСМ" Подружница „Електродистрибу-
ција" Крива Паланка ул. „Партизанска" бб. од 10 до 14 
часот. 
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3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот и евентуалните подизведу-
вачи. 
3.2. Понудата треба да го опфати целиот обем на набав-
ката, а во согласност со техничката документација (спе-
цификација). 
3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни цени и 
вкупна цена на чинење за секоја позиција, а во соглас-
ност со техничката документација (спецификација). 
3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.5. Понудата треба да има рок на завршување на рабо-
тите. 
3.6. Понудувачот треба да даде гаранција за квалитет 
на завршените работи и вградените материјали и 
опрема. 
3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што истите треба да 
се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со 
меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Маке-
донија. 
3.8. Понудата од странските понудувачи (документаци-
јата која се бара и комерцијалната понуда), треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ската и економската способност согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки. Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет кој го издава 
институцијата за платен промет, а странските понуду-
вачи согласно член 22 став З од Законот за јавните 
набавки. Документот за бонитет треба да биде ориги-
нал или заверена коција верна на оригиналот. 
4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки, 
(оригинални документи или заверени к о т ш верни со 
оригиналот). 
4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност согласно член 23 од Законот за јавните на-
бавки: 
4.3.1. Понудувачот треба да достави референтна листа 
за досегашни работи од ваков вид, 
4.3.2. Понудувачот треба да достави доказ за кадровска 
опременост за изведување на работи од ваков вид. 
4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на Отворениот повик 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од законот за јавните 
набавки) 

5.1. Цена на чинење. 
5.2. Рок на завршување на работите, квалитет и гаран-
ција. 
5.3. Начин на плаќање. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат согласно член 52, 53 и 54 
од Законот за јавните набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6.3. Рокот за доставување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македо-
нија" Подружница: „Електродистрибуција" Крива Па-

ланка (Комисија за јавни набавки), ул. „Партизанска" 
бб., Крива Паланка. 
6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
28.02.2000 година во 10 часот во просториите на ЈП 
„Електростопанство на Македонија" Подружница 
„Електродистрибуција" Крива Паланка. 
6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени согласно Отворе-
ниот повик, како и оние кои ја немаат целокупната 
документација која се бара во Отворениот повик, нема 
да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-41/2000 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПО-

НУДИ ЗА НАБАВКА НА ГУМЕНИ КАБЛИ 

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 производи-
телот на каблите. 
2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, 
како и вкупната цена на целата набавка, со сите да-
вачки согласно член 54, став 3 од Законот за јавните 
набавки-ако набавката е од странство, на паритет (на-
гласено во понудата) ДДП магацин, во ДЕМ, со по-
себно искажан данок на вкупната вредност на стоката. 
2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање и 
тоа само еден начин на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на 
опремата, при тоа треба да се води сметка за бараната 
динамика, која е дадена во спецификацијата. 
2.6 Карактеристиките на каблите што понудувачот ги 
нуди во понудата треба да се во согласност со стандар-
дите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди 
кои се прифатени во Р.Македонија. 
2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 
обем на набавката. 
2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудата и придружната документација од стран-
скиот понудувач мора да биде преведена на македонски 
јазик, да биде оригинална или заверена копија, верна на 
оригиналот. 

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавните на-
бавки („Службен весник на РМ" бр.26/98), Комисијата 
за јавни набавки на Јавното претпријатие „Електросто-
панство на Македонија" - Скопје, објавува 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1 Набавувач на Отворениот повик е ЈП „Електросто-
панство на Македонија" со седиште во Скопје на ул. „11 
Октомври" бр. 9, за потребите на „РЕК Битола" и 
„РЕК Осломеј". 
1.2. Предмет на набавката се гумени кабли, чија специ-
фикација заинтересираните понудувачи може да ја по-
дигаат секој работен ден од 12 до 14 часот во соба бр. 3 
на 9-ти кат во административната зград на ЈП „ЕСМ" 
на ул. „11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

Услов за подигање на документацијата е уплата во 
износ од 500 денари на жиро сметка 40100-601-5012, во 
корист на „ЈП ЕСМ", даночен број: 4030989128346 де-
понент: Стопанска баика. 
1.3. Повикот е јавен отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик, согласно Законот за јавните набавки, односно со 
отворање на понудите на лице месѓо. 
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3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да достави доказ за финансиска 
и економска способност, согласно член 22 од Законот 
за јавните набавки. Домашните понудувачи треба да 
достават документ за бонитет,. кој го издава институци-
јата за платен промет, а странските понудувачи, со-
гласно член 22, став 3 од Законот за јавните набавки. 
Документот за бонитет треба да е оригинален или заве-
рена копија верна на оригиналот. 
3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки 
(двете потврди треба да се оригинални или заверени 
конии). 
3.3. Претставниците на понудувачот треба да достават 
писмено овластување за учество на отворениот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 
3.4. Понудата треба да содржи референтна листа на 
производителот. 

4. КРИТЕРИУМИ З А ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
4; 1 Цена на чинење 60, 
4". 2. Квалитет 20, 
4.3. Начин на плаќање 20. 
Бројот на поените ќе се делат на бројот на понудува-
чите, при што наведените поени се максимални за осво-
ено прво место по секој критериум. 

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавните набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоциа до денот 
и часот на отворање на понудите. 
5.4. Понудувачите своите понуди може да ги достават 
на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македо-
нија" (Комисија за јавни набавки) ул. „11 Октомври" 
бр. 9, 91000 Скопје или на лице место. 
5.5 Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
03.03.2000 година во 11 часот, во салата за состаноци во 
подрумот на административната зграда на ЈП „ЕСМ" на 
ул. „11 Октомври" бр. 9, Скопје. 
5.6 Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, оние кои немаат целокупна документација, 
како и оние кои не се изработени според барањата на 
овој отворен повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски 
Телекомуникации" објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 11/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЕСНА 

МРЕЖА ВО НЕГОТИНО - ФАЗА 2 ГОСТИВАР 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации „Македонски Телекомуника-
цни" - Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце 
Николов", бб. 

1.2. Предмет на набавката: 
Изведување на градежно-земјани работи за полагање 
на телефонска кабелска месна мрежа во Неготино -
фаза 2 - Гостивар. 

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата 
(техничка спецификација). 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 
следното квантифицирање: 

- цена на набавката ,до 60% 
- начин на плаќање до 5 % 
- рок на извршување на работите до 5 % 
- техничка способност - референци до 10% 
- кадровска структура до 10% 
- техничка опременост до 10 % 

1.5. Рок за доставување на понудите е: до 03-03-2000 
година до 12 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање 
на понудите. 

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Тендерската документација односно техничката 
спецификација на работите може да се подигне во АД 
„Македонски Телекомуникации" - Дирекција, Скопје 
Сектор за Инвестицин, соба број 216, секој работен ден 
од 10 до 13 часот. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска баика - Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-
тацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки), како гаранција за 
квалитетно работење: 

- референци - снисок на извршени работи (објекти) 
во последните три години, 

- техничка опременост - опис на техничките по-
стројки и машини со кои располага и 

- кадровска структура - посочувана на технички 
лица задолжени за водење и контрола на работите. 
3.3. Понудувачите задолжително да ја достават след-
ната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавните набавки и 
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- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана на вршење на дејност, издадена од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните 
набавки. 
Горе наведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, 
во валута на понудата. 
3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од спецификацијата, единечни и вкуина цена. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ Н А ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај" како и број на отворениот 
повик. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот треба да биде назначена адресата на набаву-
вачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната до-
кументација и јц носи ознаката „документација". Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката „понуда". 
4.3. Понудата се Доставува по пошта или со предавање 
во архивата на АД „Македонски Телекомуникации" -
Дирекција, најдоцна до 03-03-2000 година до 12 часот, со 
задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на Отворениот повик и Законот за јавните набавки, 
нема да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
03.03.2000 година, во 12 часот во просториите на Дирек-
цијата на АД „Македонски Телекомуникации" 
Скопје, во салата на IV кат. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
предадат п и с м е н о овластување за застапување на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. , 
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат на тел. 112003 или 070200332. 

Комисија за јавни набавки 
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241. Одлука за давање согласност на Сгатутар-
ната одлука за изменување на Статутот на 
Јавната здравствена организација Здрав-
ствен дом-,,Гоце Делчев" - Делчево 447 

242. Одлука за избор на заменик на главниот 
државен ревизор на Државниот завод за ре-
визија 447 

243. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Завод за нефрологија-Струга 447 

244. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Медицински центар-Тетово 447 

245. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Завод за здравствена заштита-Куманово . . 448 

246. Одлука за именување на Републички совет-
ник на Собранието на Република Македо-
н к а 448 

247. Одлука за основање пратеничка група на 
Собранието на Република Македонка за со-
работка со Парламентот на Кралството Ја-
понија 448 

248. Програма за одбележување годишнини на 
значајни настани и истакнати личности во 
2000 година 448 

249. Одлука за откуп на станови од градежни 
претпријатија 450 

250. Одлука за утврдување на субјекти на кои без 
надомест им се доставуваат публикациони 
материјали од Заводот за статистика на Ре-
публика Македонија 450 

251. Решение за разрешување од должноста заме-
ник на директорот на Агенцијата за обнова и 
развој 452 

252. Решение за определување на повереник на 
Владата на Република Македонија за спрове-
дување на активностите за остварување на 
препораките за воспоставување на „едно-
шалтерски систем", содржани во „Програ-
мата за 'поттикнување на инвестициите, со 
посебен осврт на принлекувањето на стран-
ски директни инвестиции" 452 

253. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 452 

254. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 453 

255. Програма за изменување и дополнување на 
Програмата за статистички истражувања за 
периодот 1998-2002 година 453 

256. Правилник за пополнување на постојаниот 
состав на Армијата на Република Македо-
нија со војници по договор 481 
Исправка на Законот за изменување и до-

полнување на Законот за данокот на дода-
дена вредност 481 

Меѓународни договори 
9. Закон за ратификација на Спогодбата за кул-

турна соработка меѓу Владата на Република 
Македонија и Владата на Арапската Репу-
блика Егинет 1-8 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЦЕЛОСНА О Д Г О В О Р Н О С Т 
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