
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. 

Четврток, 6 декември 2001 
Скопје 

Број 96 Год. LVII 

Претплатата за 2001 година изнесува 
8.000 денари. Овој број чини 200 
денари.Жиро сметка 300000000188798 

1676. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уста-

вот на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 52/91), согласно член 1, 2 и 
3 од Законот за помилување ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 20/93), Претседателот на Ре-
публика Македонија донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПОЕДИНЦИ - ЧЛЕНОВИ 
НА ТАКАНАРЕЧЕНАТА ОНА ЛИШЕНИ ОД СЛО-

БОДА, ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД КРИВИЧНО 
ГОНЕЊЕ 

I 
Се ослободуваат од кривично гонење осудените 

лица: 
1. Сами Амит Рама, 
2. Нухии Шерифе Али, 
3. Рамадан Вељул Муртезани, 
4. Риза Беџат Сејрани, 
5. Мухамер Фаредин Демири, 
6. Енвер Хасан Умер, 
7. Барди Нуреман Фери, 
8. Рами Нуриман Харуни, 
9. Наип Цавид Хаљимовиќ, 
10. Мевљедин Азис Бајрами, 
11. Зендели Сулејман Раметула. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 07-1711 
5 декември 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Бр. 23-5196/1 
13 ноември 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

1678. 
Врз основа на член 30 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 13/96), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 27 ноември 2001 годи-
на, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛ-

НА ИСТОРИЈА - СКОПЈЕ ЗА ИЗБОР НА 
ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на Јавната научна уста-
нова Институт за национална историја - Скопје број 
02-315/4 од 23 октомври 2001 година, со која за дирек-
тор на Институтот е избран д-р Тодор Чепреганов, на-
учен советник во Институтот. 

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

Бр. 17-6330/3 
27 ноември 2001 година 

Скопје 

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

1677. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 13.11.2001 
година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

И РАСПОЛАГАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО 
СРЕДСТВО 

1. Со оваа одлука без надоместок се пренесува пра-
вото на користење и располагање на апарат за изота-
хофореза, сериски број 362 со високонапонска едини-
ца за напојување, сериски број 141, производ на фир-
мата ЛКБ Виена од Министерството за одбрана - Цен-
тар за воено-здравствени установи на Медицински фа-
култет - Институт за патофизиологија и нуклеарна 
медицина - Скопје. 

2. Примопредавањето на материјалното средство 
од точка 1 на оваа одлука да го извршат Министерс-
твото за одбрана и Медицински факултет - Институт 
за патофизиологија и нуклеарна медицина - Скопје 
меѓусебно. 

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

1679. 
Врз основа на член 138 од Законот за водите 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/98 
и 19/2000), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 27 ноември 2001 година, донесе 

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

ТОР НА ЈВП "ВОДОСТОПАНСТВО НА 
МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 

1. Аце Денковски се разрешува од должноста ди-
ректор на Јавното водостопанско претпријатие "Во-
достопанство на Македонија" - Скопје. 

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

Бр. 17-6892/1 
27 ноември 2001 година 

Скопје 

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

1680. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 27 ноември 2001 година, до-

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

НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ - СКОПЈЕ 

1. Благоја Анастасиески се разрешува од должнос-
та директор на Јавното претпријатие за просторни и 
урбанистички планови - Скопје. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-6893/1 Претседател на Владата 
27 ноември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1681. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 27 ноември 2001 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕК-
ТОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ 

" МАКЕДОНСКИ ШУМИ" - СКОПЈЕ 

1. Симеончо Тодоров се разрешува од должноста 
директор на Јавното претпријатие за стопанисување 
со шуми "Македонски шуми" - Скопје. 

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

Бр. 17-6894/1 Претседател на Владата 
27 ноември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1682. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 27 
ноември 2001 година, донесе 

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

ВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА ОДБРАНА 

1. Се разрешува м-р Владимир Ѓорески од дол-
жноста државен секретар во Министерството за од-
брана. 

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

Бр. 17-6910/1 Претседател на Владата 
27 ноември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1683. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 27 
ноември 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖА-
ВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. Се разрешува Бранко Бојчевски од должноста 
државен секретар во Министерството за внатрешни 
работи. 

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

Бр. 17-6911/1 Претседател на Владата 
27 ноември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1684. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27 ноември 2001 година, донесе 

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

ТОР НА УПРАВАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И 
КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 

1. Се разрешува д-р Зоран Верушевски од дол-
жноста директор на Управата за безбедност и контра-
разузнавање, орган во состав на Министерството за 
внатрешни работи. 

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

Бр. 17-6912/1 Претседател на Владата 
27 ноември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1685. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на сре-

ќа и за забавните игри ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001), Владата на 
Република Македонија, издава 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 

ИГРА НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА 

1. Лиценцата за постојано приредување на посебни 
игри на среќа во играчница, се издава на Акционер-
ското друштво за приредување игри на среќа и забав-
ни игри "Лотарија на Македонија" - Скопје, за време 
од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
играчница, ќе се врши во играчницата што се наоѓа на 
ул. "Маршал Тито" бр. 11 А - Скопје. 

3. Во играчницата корисникот на лиценцата ќе ги 
приредува посебните игри на среќа и тоа: Блек-Џек, 
Карибиан Покер и Рулет. 

Уплатите и исплатите на добивките во играчница-
та ќе се врши во домашна или странска валута, со тоа 
што добивките се исплатуваат во странска валута са-
мо ако уплатата за учество во играта била извршена 
во странска валута. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 520.000 евра, во 
денарска противвредност по средниот курс на Народ-
на банка на Република Македонија што се применува 
на денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 260.000 евра, денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на ли-
ценцата; и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја го-
дина додека трае лиценцата, во денарска противвред-
ност по средниот курс на Народна банка на Република 
Македонија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од точка 4 алинеја 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка 
бр. 40100-840-033-62207. 

Потврдата за уплатениот износ од точка 4 алинеја 
1 и 2 корисникот на лиценцата ја доставува до Минис-
терството за финансии. 

Корисникот на лиценцата ги доставува до Минис-
терството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од точката 4 алинеја 1 и 2. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Секоја промена во врска со приредувањето на 

играта на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува 
во Министерството за финансии. 
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Корисникот на лиценцата должен е да го извести 
Министерството за финансии и за секоја промена на 
лицата сопственици на акциите односно уделите во ос-
новната главница на друштвото. 

7. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 
не биде платен надоместокот за плаќање на лиценца-
та од точка 4 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема. 

8. Корисникот на лиценцата со право на приредување 
на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стек-
нува по уплатата на првиот дел од надоместокот за пла-
ќање на лиценцата утврден во точка 4 алинеја 1. 

9. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 23-6630/1 Претседател на Владата 
20 ноември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1686. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00, 103/00 и 34/01), согласно Одлуката на Ко-
мисијата за хартии од вредност донесена, на седницата 
одржана на 21.11.2001 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На Охридска Банка АД Охрид се дава одобре-
ние за издавање на долгорочни хартии од вредност -
петта емисија на 15.000 акции во вредност од 
39.750.000 денари согласно Одлуката за издавање ак-
ции од петта емисија на Охридска Банка АД Охрид од 
09.04.2001 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Запишувањето и купувањето на акциите се вр-
ши врз основа на јавен повик на македонски и англи-
ски јазик и неговото кирилско писмо во еден од днев-
ните весници што излегуваат на територијата на Ре-
публика Македонија и на web страната на Берзата на 
македонски и англиски јазик. Запишувањето на акци-
ите започнува 14 дена по објавување на јавниот повик. 

4. Ова решение влегува во сила на денот на донесу-
вањето. 

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

Бр. 07-956/9 Комисија за хартии од вредност 
22 ноември 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

1687. 
Врз основа на член 78 став 3 и член 79 став 2 од За-

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

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

НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и пос-

тапката, како и образецот за оценување на државните 
службеници. 

Член 2 
За добивање на објективна оценка за индивидуал-

ната работа, придонесот, ефикасноста, квалитетот и 
стручноста на државниот службеник во извршување 
на службените задачи, за остварување на поставените 
цели на организациониот облик и функцијата на др-
жавниот орган, се врши оценување на државниот 
службеник. 

Член 3 
Оценувањето на раководниот државен службеник 

го врши министерот, односно функционерот кој рако-
води со органот, а на стручните и стручно-админис-
тративните државни службеници, непосредниот рако-
воден државен службеник (во натамошниот текст: 
оценувач). 

Член 4 
Оценувањето на државниот службеник се врши 

врз основа на податоците добиени со примена на кри-
териуми: стручно знаење и способност во работата, 
залагање, резултати од работата, креативност и со-
весност при извршување на службените задачи што се 
од значење за ефикасно извршување на работата во 
организациониот облик и на органот во целина. 

Член 5 
Под стручно знаење и способност во работата, ка-

ко критериум за оценување на државниот службеник 
се подразбира: познавање и примена на законските и 
други прописи, подзаконските акти од соодветната об-
ласт на која работи државниот службеник, умешноста 
и вештината за стручно и ефикасно извршување на 
работите, организаторските, раководните, комуника-
циските и други способности, како и способноста за 
тимско работење. 

Член 6 
Под залагање, како критериум за оценување на др-

жавниот службеник, се подразбира постојано ангажи-
рање на државниот службеник за квалитетно, стручно 
и доследно извршување на службените задачи, како и 
давање на квалитетни услуги, совети и комуникација 
со странките, државните органи и другите правни суб-
јекти со кои соработува. 

Член 7 
Под постигнати резултати, како критериум за оце-

нување на државниот службеник, се подразбира це-
лосно остварување на службените задачи по кванти-
тет и квалитет, во рамките на надлежностите на орга-
низациониот облик и на органот во целина. 

Член 8 
Под креативност, како критериум за оценување на 

државниот службеник, се подразбира способност за 
инвентивност, иницијативност, способност за самос-
тојно расудување и оценување на фактите и околнос-
тите при давање на препораки и донесување на одлу-
ки, кои државниот службеник ги покажува во извршу-
вање на службените задачи. 

Член 9 
Под совесност, како критериум за оценување на 

државниот службеник се подразбира навремено, пра-
вилно и доследно извршување на службените задачи. 

Член 10 
(1) Податоците добиени врз основа на критериу-

мите од членот 4 од овој правилник се внесуваат во 
образец за оценување на државниот службеник, кој го 
пропишува Агенцијата за државни службеници. 

(2) Образецот за оценување на државниот службе-
ник е составен дел на овој правилник. 

Член 11 
Образецот за оценување на државниот службеник 

содржи: штембил на органот во кој е вработен држав-
ниот службеник со архивски број и датум, општи по-
датоци за државниот службеник, критериумите за 
оценување на државниот службеник утврдени во член 
4 од овој правилник, податоци за извршените работи 
на државниот службеник за претходната година, оцен-
ка, потпис и печат на оценувачот. 

Член 12 
Државниот службеник се оценува со оценките: "се 

истакнува", "задоволува" и "не задоволува". 
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Член 13 
Државниот службеник се оценува со оценка "се ис-

такнува" кога службените задачи ги извршува квали-
тетно, ефикасно, стручно и постигнува натпросечни 
резултати во работењето. 

Член 14 
Државниот службеник се оценува со оценка "задо-

волува" кога службените задачи ги извршува со про-
сечни резултати. 

Член 15 
Државниот службеник се оценува со оценка "не 

задоволува" кога службените задачи ги извршува ог-
раничено, потпросечно, нецелосно и со пропусти. 

Член 16 
Оценувањето е постојан процес во текот на годи-

ната, кое опфаќа: постапка за следење на работењето 
на државниот службеник, давање инструкции и совети 
за подобрување на работењето, прибирање на подато-
ци за постигнатите резултати во работењето, попол-
нување на образецот за оценување, доставување на 
образецот до државниот службеник и разговор за да-
дената оценка со државниот службеник. 

Член 17 
Оценувањето треба да биде објективно и неприс-

трасно, без влијание и притисок од непосредно прет-
поставените раководни државни службеници врз оце-
нувачот. 

Член 18 
(1) Оценувачот, во текот на годината, постојано ја 

следи работата на државниот службеник и прибира 
податоци што се од суштествено влијание за оценува-
њето, имајќи го предвид карактерот на работното 
место, условите за работа, неговиот однос кон работа-
та и друго. 

(2) При следење на работата, оценувачот на др-
жавниот службеник му укажува на конкретни детали 
во работата, на постапки што водат кон успешно ра-
ботење и за недостатоците во неговото работење. 

Член 19 
За тековното работење на државниот службеник, 

оценувачот непосредно го запознава претпоставениот 
раководител на соодветниот организационен облик. 

Член 20 
(1) Оценувачот, по истекот на годината, го попол-

нува образецот за оценување врз основа на податоци-
те за постигнатите резултати во работењето на др-
жавниот службеник за претходната година. 

(2) Оценувачот дадената оценка, треба да ја образ-
ложи, односно да ја поткрепи со конкретни примери 
од извршената или неизвршената работа. 

Член 21 
(1) Оценувачот заради усогласување и изградува-

ње единствен став околу оценката на стручните и 
стручно-административните работници, пополнетиот 
образец го доставува непосредно до претпоставениот 
раководител, најдоцна до крајот на јануари во теков-
ната година. 

(2) Оценувачот образецот го доставува до држав-
ниот службеник најдоцна до 15 март. 

Член 22 
(1) Државниот службеник кој не е задоволен од 

оценувањето, може да побара интервју со оценувачот 
во однос на податоците за постигнатите резултати со-
држани во образецот. 

(2) Доколку според постигнатите резултати во ра-
ботењето, државниот службеник е оценет со оценка 
"не задоволува" интервјуто со државниот службеник е 
задолжително. 

Член 23 
За постигнување на еднаквост во постапката за 

оценување на државниот службеник, раководителот 
на организациониот облик за човечки ресурси, однос-
но на друг соодветен организационен облик во држав-
ниот орган, одржува состаноци со оценувачите на 
стручните и стручно-административните работници и 
дава инструкции во функција на остварување на флек-
сибилност и транспарентност на оценувањето. 

Член 24 
(1) Оценувањето е процес од доверлив карактер. 
(2) Образецот за оценување е достапен само за ли-

цето што се оценува, оценувачот и неговиот непосре-
ден раководител. 

Член 25 
По завршеното оценување, државните органи, дос-

тавуваат копија од образецот за оценување до Аген-
цијата за државни службеници. 

Член 26 
Оценката на државниот службеник се формира 

врз основа на податоците добиени со примена на кри-
териумите опфатени во членовите 6, 7, 8, 9 и 10 од овој 
правилник: 

- Државниот службеник се стекнува со оценката 
"се истакнува" доколку за податоците од критериуми-
те постигнал натпросечни резултати за најмалку три 
критериуми. 

- Државниот службеник се стекнува со оценката 
"задоволува" доколку за податоците од критериумите 
постигнал просечни резултати за најмалку три крите-
риуми. 

- Државниот службеник се стекнува со оценката 
"не задоволува" доколку за податоците од критериу-
мите постигнал потпросечни резултати за најмалку 
три критериуми. 

Член 27 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 08-1712 Агенција за државни службеници 
21 ноември 2001 година Директор, 

Скопје Рубин Двојаков, с.р. 
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К Р И Т Е Р И У М И ЗА О Ц Е Н У В А Њ Е НА ДРЖАВНИОТ СЛУЖБЕНИК 
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1688. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за држав-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА СО 
ВИСОК РИЗИК ПО ЖИВОТОТ И ЗДРАВЈЕТО 

НА ДРЖАВНИОТ СЛУЖБЕНИК 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат работните места 

со висок ризик, кои влијаат на животот и здравјето на 
државниот службеник. 

Член 2 
Во зависност од условите и времетраењето на кои 

е изложен државниот службеник при извршувањето 
на работите со висок ризик, а кои влијаат на животот 
и здравјето на државниот службеник, работните места 
се утврдуваат во работни места со висок ризик од I 
степен, висок ризик од II степен и висок ризик од III 
степен. 

Член 3 
Под работно место со висок ризик од I степен по 

животот и здравјето, се подразбира работно место на 
кое државниот службеник секојдневно и постојано во 
значителен дел од работното време при извршување 
на работите е изложен на: 

- сериозни инфективни заболувања кои претставу-
ваат закана за животот и може да предизвикаат дол-
готрајни последици по здравјето; 

- опасни природни услови: височини, екстремни 
температури (ниски и високи); 

- движење по нестабилен и нерамен терен, атмос-
ферски празнења, промена на атмосферски притисок, 
магла, промена на земјината гравитација, водена сти-
хија, ветер, надморска височина поголема од 2000 мет-
ри, користење на технолошка опрема, силна осветле-
ност, ризик со безбедноста во сообраќајот при корис-
тење на превозни средства; 

- опасни околности од орудија за работа (зголеме-
на бучава, вибрации, запрашеност, опасност од екс-
плозија и пожар), увид на градилиште, удар од предме-
ти, ударно дејство и хемиско дејство; 

- закани од вербални и физички насилства или си-
туации со можен екстремен конфликт, изложеност на 
закани на семејството; 

- опасност од каснување на животни (кучиња, диви 
животни, змии и друго); 

- траума која произлегува од потребата да се рабо-
ти во ситуација каде што има несреќни случаи, тешки 
повреди и смртни случаи, при работа или катастрофи 
или работа со крајно нестабилни луѓе; и 

- изложеност на разни опасни и штетни материи од 
нечисти технолошко, хемиско, биолошко или радио-
активно загадување, загадување од отпадоци од живо-
тинско и растително потекло (пестициди, инсектициди 
и друго). 

Член 4 
Под работно место со висок ризик од II степен по 

животот и здравјето, се подразбира работно место на 
кое државниот службеник често пати, но не постоја-
но, во поголем дел од работното време при извршува-
ње на работите е изложен на: 

- сериозни инфективни заболувања кои можат да 
предизвикаат сериозни и долготрајни последици по 
здравјето; 

- опасни природни или работни услови кои можат 
да предизвикаат постојана непријатност или повреди 
што можат да се излекуваат; и 

- конфликтни ситуации, несогласувања или други 
стресни околности кои може да предизвикаат психо-
физички и здравствени проблеми. 

Член 5 
Под работно место со висок ризик од III степен по 

животот и здравјето, се подразбира работно место на 
кое државниот службеник повремено односно дел од 
работното време при извршување на работите е изло-
жен на: 

- инфективни заболувања кои не предизвикуваат 
сериозни последици по здравјето и 

- конфликтни ситуации, несогласувања и други 
стресни околности кои не предизвикуваат сериозни 
психофизички и здравствени проблеми. 

Член 6 
(1) Работните места со висок ризик од I, II и III сте-

пен, се утврдуваат со посебен список. 
(2) Списокот за утврдените работни места со висок 

ризик од I, II и III степен е составен дел на овој правил-
ник. 

Член 7 
(1) Агенцијата за државните службеници еднаш 

годишно доставува допис до сите државни органи за 
да доставуваат податоци за потврдување или промена 
на степенот на ризикот на постојните утврдени работ-
ни места, како и постоење на нови ризични работни 
места и нивно утврдување како работни места со ви-
сок ризик. 

(2) Податоците кои државните органи ги доставу-
ваат до Агенцијата треба да содржат: 

- назив на работното место; 
- организациониот облик во кој работи државниот 

службеник; 
- број на државни службеници кои работат на ри-

зични работни места; 
- детален опис на природата на ризикот (по здрав-

јето и животот) со наведување на примери за конкрет-
ните опасности на кои може да се наиде при извршу-
вање на работните задачи, како и инциденти кои се 
случиле во минатото; и 

- конкретни информации (докази) за зачестеноста 
на сите видови ризици и дали тие се постојано присут-
ни или се појавуваат повремено. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 08-1714 Агенција за државни службеници 
21 ноември 2001 година Директор, 

Скопје Рубин Двојаков, с.р. 

С П И С О К 
ЗА УТВРДЕНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА СО ВИСОК 

РИЗИК ОД I, II И III СТЕПЕН 

1) Работни места со висок ризик од I степен се: 
- советник - државен инспектор за животна средина, 

советник за хемиска анализа и технолошки испитувања -
мобилна лабораторија, самостоен референт - лаборант во 
мобилна лабораторија, советник - државен инспектор за 
геологија и рударство, советник - државен инспектор за 
парни котли и постројки под притисок, раководител на од-
деление за техничка инспекција, раководител на одделе-
ние за инспекција за труд, советник - државен инспектор 
за труд, раководител на одделение - државен ветеринарен 
инспектор, советник - државен ветеринарен инспектор, 
советник државен граничен ветеринарен инспектор, со-
ветник - државен инспектор за заштита на растенијата на 
граничен премин, раководител на одделение за оператив-
но извршување, виш соработник за оперативно извршува-
ње, советник - државен санитарен и здравствен инспектор, 
советник - даночен инспектор, самостоен референт - дано-
чен извршител, советник - електро енергетски инспектор, 
референт - урбан полицаец, самостоен референт - метео-
ролошка станица, советник за мрежа на хидролошки ста-
ници и хидролошки мерења, виш соработник за хидро-
лошки станици и хидролошки мерења. 
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2) Работни места со висок ризик од II степен се: 
- советник за хемиска анализа и технолошки испи-

тувања во стационирана лабораторија, советник за 
мерење и анализа за бучава и вибрации и термофизич-
ки мерења и анализа, советник за хемиска анализа и 
технички испитувања, раководител на одделение на 
централна лабораторија, самостоен референт - лабо-
рант, референт - нижи лаборант, советник - државен 
инспектор за градежништво и урбанизам, раководи-
тел на одделение - државен инспектор за градежниш-
тво и урбанизам, советник - државен комунален ин-
спектор, советник - државен инспектор за патишта, 
советник - државен инспектор за патен сообраќај, со-
ветник - државен инспектор за железнички сообраќај, 
советник - државен инспектор за сигнално телефон-
ски, телеграфски и електро-технички постројки, со-
ветник на државен инспектор за поштенски сообраќај, 
советник - државен пазарен инспектор, раководител 
на одделение - државен инспектор за шумарство, ра-
ководител на одделение - државен инспектор за лов-
ство, советник - државен инспектор за шумарство и 
ловство, советник - државен водостопански инспектор 
за режимот на водите и водостопански објекти, рако-
водител на одделение за извршување на санкции, со-
ветник - инспектор за извршување на санкции, рако-
водител на одделение за управно-надзорни работи во 
културата, советник - државен инспектор за култура, 
самостоен референт за теренски и лабораториски ис-
питувања на квалитетот на водите, воздухот и почвата 
и самостоен референт за мерење на емисијата на 
штетни и опасни материи во воздухот. 

3) Работни места со висок ризик од I I I степен се: 
- советник за анализа и валоризација на резултати-

те, виш соработник - конзерватор, советник - турко-
лог, самостоен референт за микро-филмови, советник 
за бонитирање и класирање на земјиштето, советник 
за основни геодетски работи, соработник за премер и 
одржување и виш соработник за премер и одржување. 

1689. 
Врз основа на член 61 став 3 од Законот за држав-

ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001 година), ди-
ректорот на Агенцијата за државни службеници доне-
се 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВА-

ЊЕ ПАРИЧНА НАГРАДА НА ДРЖАВНИТЕ 
СЛУЖБЕНИЦИ 

Член 1 
Со ова упатство се пропишуваат поблиските кри-

териуми, начинот и постапката за доделување парич-
на награда на државните службеници. 

Член 2 
(1) Право на поединечна парична награда имаат 

државните службеници од сите групи (звања), кои со 
посебно ангажирање и квалитет во извршувањето на 
работата позначително ќе придонесат во остварување 
на целите и задачите на организационите облици и 
функцијата на органот во целина. 

(2) Покрај поединечно, парична награда во смисла 
на претходниот став може да се додели и за извршена 
тимска работа. 

Член 3 
(1) За стекнување право на парична награда треба 

да бидат исполнети следните критериуми: 
1. Државниот службеник при последното оценува-

ње да е оценет со оценка "се истакнува", согласно 
критериумите од Правилникот за начинот и постапка-
та за оценување на државните службеници. 

2. Државниот службеник со вонредно залагање да 
постигнал исклучителни резултати со кои придонел за 
порационално, поефикасно и поквалитетно работење 
на органот. 

3. Државниот службеник да има зголемен обем на 
работа надвор од планираните работи и задачи. 

(2) По исклучок од став 1 на овој член, право на 
стекнување на поединечна парична награда може да 
се оствари и во услови кога државниот службеник ку-
мулативно ги исполнува условите од точка 2 и 3 на 
став 1 на овој член, ако има оценка "задоволува". 

Член 4 
(1) Во изборот за наградување, согласно став 1 

точка 1 од претходниот член, може да бидат опфатени 
само државни службеници кои при последното оцену-
вање биле оценети со оценка "се истакнува". 

(2) За наградување, согласно претходниот став, 
бројот на државните службеници не може да изнесува 
повеќе од 10% од вкупниот број на државни службе-
ници во органот. 

Член 5 
(1) Секој орган изготвува листа на државни служ-

беници кои се оценети со оценка "се истакнува". 
(2) Листата треба да содржи и прилог од образецот 

за оценување на секој државен службеник. 
(3) Генералниот односно државниот секретар и ра-

ководителите на организационите облици (непосред-
ни раководители), врз основа на оценките при послед-
ното оценување и работењето на државниот службе-
ник по оценувањето, се усогласуваат и изготвуваат 
единствен предлог, за тоа кој од државните службени-
ци ќе се стекне со право на парична награда по овој 
основ. 

(4) Непосредните раководители од претходниот 
став, изготвуваат единствен предлог за наградување и 
по критериумите од членот 4 став 1 точка 2 и 3 на ова 
упатство. 

(5) Во случај на несогласување помеѓу непосредни-
от раководител и повисокиот раководен државен 
службеник, конечна одлука донесува функционерот 
кој раководи со органот. 

Член 6 
(1) Предлогот за наградување врз основа на крите-

риумите од членот 4 треба да биде образложен и да 
содржи конкретни податоци за исклучителниот при-
донес и извршената работа на државниот службеник 
кој се наградува. 

(2) Предлогот го потпишува генералниот односно 
државниот секретар или раководителот на секторот 
на предложениот државен службеник кој е под негова 
директна или индиректна контрола. 

(3) По доставениот предлог функционерот кој ра-
ководи со органот донесува решение. 

Член 7 
(1) Висината на паричната награда се определува 

во зависност од значењето, обемот и квалитетот на 
извршената работа. Таа изнесува до една месечна пла-
та на државниот службеник, која опфаќа: основна 
плата, додаток за минат труд, додаток за звање и дода-
ток за кариера. 

(2) Во случај на наградување за тимски извршена 
работа, висината на наградата изнесува до една месеч-
на плата на државниот службеник со највисоко звање. 

(3) Висината на паричната награда ја утврдува 
функционерот кој раководи со органот. 

Член 8 
Доделувањето на паричната награда по критериу-

мот од членот 4 став 1 точка 1 од ова упатство треба 
да се изврши по првото тримесечје од тековната годи-
на (со априлската плата), а за наградените по крите-
риумите од точка 2 и 3 на истиот член, по извршување 
на работата. 

Член 9 
(1) Државниот службеник може да биде награден 

еднаш во текот на годината, само врз основа на крите-
риумот од членот 4 став 1 точка 1 и став 2. 
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(2) Наградувањето врз основа на членот 4 став 1 
точка 2 и 3 може да биде повеќе пати во годината, во 
зависност од извршените работи и постигнатите ре-
зултати, но не повеќе од една месечна плата на држав-
ниот службеник. 

Член 10 
Примерок од решението за парична награда на др-

жавниот службеник се доставува до Агенцијата за др-
жавни службеници. 

Член 11 
Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 08-1713 Агенција за државни службеници 
21 ноември 2001 година Директор, 

Скопје Рубин Двојаков, с.р. 

1690. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за држав-

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

Е Т И Ч К И К О Д Е К С 
ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

Член 1 
Општа одредба 

(1) Со овој кодекс се уредува начинот на однесува-
њето и работењето на државните службеници, со цел 
да се обезбеди почитување на принципите на закони-
тост, професионален интегритет, ефикасност и лојал-
ност при вршењето на нивните службени должности. 

(2) Државниот службеник се придржува кон одред-
бите на овој кодекс. 

Член 2 
Основни принципи 

(1) Државниот службеник ги извршува службените 
должности во согласност со Уставот и со закон. При 
вршењето на работите, државниот службеник го ос-
тварува исклучиво јавниот интерес. 

(2) Државниот службеник обезбедува еднаков 
третман на граѓаните и правните лица при вршењето 
на службените должности. 

(3) Државниот службеник ги извршува работите 
на високо професионално ниво, кое континуирано го 
надградува. 

(4) Државниот службеник работите ги врши на 
најсовесен, наједноставен, најефикасен, на уреден на-
чин и навремено, во интерес на граѓаните и другите 
субјекти при остварувањето на нивните права, дол-
жности и интереси. 

(5) Државниот службеник нема да се ангажира во 
какви било активности што се спротивни на корек-
тното вршење на неговите службени должности и тој 
ќе стори се за да ги избегне ситуациите и однесувања-
та што можат да му наштетат на интересот или угле-
дот на органот во кој е вработен или на државната ад-
министрација во целина. 

(6) При контактите со граѓаните и другите правни 
лица државниот службеник се однесува на начин кој 
овозможува да се воспостават односи на заемна довер-
ба и соработка меѓу овие субјекти и администрација-
та. Во односите со граѓаните и другите правни лица, 
државниот службеник ќе покаже разбирање, љубез-
ност, пристојност и најголема можна волја да помогне 
и нема да го попречува остварувањето на нивните пра-
ва и интереси. 

Член 3 
Непристрасност 

(1) Државниот службеник при извршувањето на 
службените задачи нема да се раководи од пристрас-
ност за остварување на определени резултати. 

(2) При донесувањето на конкретни одлуки и при 
решавањето за правата, должностите и интересите на 
граѓаните и правните лица, државниот службеник не-
ма да се раководи од погрешна, неоправдана или нера-
зумна оцена на фактичката ситуација заради предра-
суди, остварување на амбиции за напредување во ка-
риерата, конфликт на интереси, заплашеност или за-
кани од претпоставените државни службеници, фун-
кционерот кој раководи со органот во кој е вработен 
државниот службеник или лицата кои се засегнати со 
односната одлука или решение. 

(3) При вршењето на службените должности, др-
жавниот службеник обезбедува еднаков третман на 
граѓаните кои доаѓаат во контакт со органот во кој 
тој е вработен. За таа цел, тој нема да одбие да даде 
услуга на едно лице која редовно им се дава на други 
лица, ниту ќе му даде услуга на едно лице која редовно 
не им се дава на други лица. 

(4) Државниот службеник не предизвикува намер-
но штета на друго лице, група лица, орган или на 
правно лице. Напротив, тој го обезбедува остварува-
њето на правата и легитимните интереси на граѓаните 
и другите субјекти. 

Член 4 
Самостојност во одлучувањето 

(1) Државниот службеник самостојно ги донесува 
одлуките и ги совладува работите објективно врз ос-
нова на фактите на случајот, земајќи ги предвид само 
правно релевантните факти и дејствувајќи без непот-
ребно доцнење. 

(2) Државниот службеник се придржува до соод-
ветната постапка при вршењето на службените задачи 
што се во негова надлежност, при што особено ќе го 
одбие секој притисок, дури и да го вршат неговите 
претпоставени. 

Член 5 
Злоупотреба на овластувањата и статусот 

на државен службеник 
(1) Државниот службеник не користи предности 

што произлегуваат од неговиот статус на државен 
службеник, ниту информации со кои се здобил заради 
неговата положба за негова лична корист. Негова 
должност е да избегне каков било конфликт на инте-
реси, како и ситуации кои би можеле да доведат до 
сомневање за конфликт на интереси. 

(2) Освен на законски начин, државниот службе-
ник не нуди ниту обезбедува какви било предности 
кои на каков и да е начин би биле поврзани со негова-
та положба во државната администрација. 

(3) Државниот службеник свесно не ја доведува во 
заблуда јавноста или другите државни службеници во 
органот. 

(4) Државниот службеник одбива да дејствува 
спротивно на законските прописи или на начин кој 
претставува можност за злоупотреба на овластувања-
та кои произлегуваат од неговата положба, ако граѓа-
ните и правните лица за чии права и должности реша-
ва, побараат од него да го стори тоа. 

Член 6 
Транспарентност на информациите 

(1) Државниот службеник ја третира информација-
та што ја дознал заради неговата положба во држав-
ната администрација со целата неопходна тајност и и 
обезбедува соодветна заштита. 

(2) Државниот службеник ќе го олесни пристапот 
на граѓаните до информациите кои имаат право да ги 
добијат заради остварување на нивните права и инте-
реси. 

(3) Државниот службеник нема да одбие да даде и 
нема да даде неточни податоци или информации на 
државните органи, правните лица и граѓаните, докол-
ку давањето на податоците е пропишано со закон. 

Член 7 
Политичка активност 

(1) Државниот службеник ги извршува своите служ-
бени должности и зацртаната политика на органот во кој 
е вработен на политички неутрален начин, односно пра-
вилно и ефикасно, без да навлегува во вредносно преис-
питување на нивната политичка исправност. 
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(2) Државниот службеник нема да го застапува или 
изразува своето политичко уверување во вршењето на 
службените задачи. 

(3) Државниот службеник нема да врши политич-
ки активности кои можат да ја поткопаат довербата 
на граѓаните во неговата способност да ги извршува 
службените должности на непристрасен начин. 

(4) Државниот службеник во односите со граѓани-
те и правните лица, како и во односите со другите др-
жавни службеници, нема да ја спомнува, истакнува 
или посредно да ја стави до знаење својата припадност 
кон одредена политичка партија. 

(5) Државниот службеник нема да обврзува други 
државни службеници или лица без статус на државен 
службеник во органот во кој е тој вработен да се прид-
ружат кон одредена политичка партија, ниту ќе ги 
поттикне да го сторат тоа ветувајќи им напредок во 
кариерата. 

Член 8 
Конфликт на финансиски интереси 

(1) Државниот службеник нема да дозволи лични-
от финансиски интерес да дојде во конфликт со него-
вата положба и статус на државен службеник. 

(2) Финансискиот интерес вклучува каква било ко-
рист за државниот службеник, за неговото семејство, 
роднините, пријателите, за физички и правни лица со 
кои има или имал деловни врски. 

(3) Државниот службеник нема да прифати односи 
на соработка со лица или организации кои имаат или 
имале економски интерес од одлуките или активнос-
тите на органот во кој е вработен државниот службе-
ник во изминатите три години. 

Член 9 
Подароци и друг вид корист 

(1) Државниот службеник ниту бара, ниту прифа-
ќа, за себе или за други, подароци, услуги, помош или 
каква било друга корист која би можела да повлијае 
или да се чини дека ќе повлијае на неговите решенија 
во одредени работи или да го корумпира неговиот 
професионален пристап кон одредени работи. 

(2) Државниот службеник не прифаќа подароци 
или благодарност што би можеле да се сметаат за наг-
рада за работата чие извршување е негова должност. 

(3) Државниот службеник нема да бара за себе или 
за други, ниту ќе прифати подароци или друг вид ко-
рист од друг државен службеник или негов роднина. 

Член 10 
Заштита и економично користење 

на државните средства 
(1) Државниот службеник ги вложува сите напори 

за да обезбеди максимално ефективно и економично 
управување и користење на материјалните средства, 
опремата и другите предмети што му се доверени и да 
го спречи нивното незаконито располагање. 

(2) Државниот службеник се грижи за преземање 
на соодветни мерки за осигурување на безбедноста на 
доверените предмети и за отстранување на можности-
те за предизвикување на материјална штета во орга-
нот во кој е вработен. 

Член 11 
Однесување во службата 

(1) Државниот службеник, освен од оправдани 
причини, нема да го одложи или да го довери на други 
државни службеници вршењето на активностите или 
донесувањето одлуки кои се негова одговорност. Тој 
нема да го одбие вршењето на службените задачи од 
работното место на кое е распореден, ниту ќе ги од-
бие наредбите на непосредно претпоставениот држа-
вен службеник, освен во случаи пропишани со закон. 

(2) Почитувајќи го работното време, државниот 
службеник ќе посвети соодветно време и енергија на 
извршувањето на службените должности. Тој ќе ги ог-
раничи отсуствата од своето работно место на оние 
што се стриктно неопходни. 

(3) Државниот службеник нема да ги користи за 
приватни цели предметите или опремата кои му се на 
располагање за службени цели. Освен во случаи на ит-
ност, тој нема да ги користи службените телефони 
или компјутерската опрема за лични потреби. Држав-
ниот службеник кој има на располагање службено во-
зило, возилото ќе го користи за вршење на службени-
те должности и нема да превезува лица кои не се во 
администрацијата. 

(4) Државниот службеник коректно се однесува 
кон другите државни службеници, како и вработените 
во другите државни органи. 

(5) Државниот службеник ќе посвети соодветно 
внимание на начинот на неговото облекување за да не 
предизвика впечаток на непристојност или нарушува-
ње на угледот на органот во кој е вработен. 

Член 12 
Однесување во приватниот живот 

(1) Државниот службеник избегнува активности и 
однесување во приватниот живот кои би можеле да ја 
намалат довербата на јавноста во државната админис-
трација. Тој избегнува дејства или активности кои се 
во конфликт со законските или етичките норми и кои 
би можеле да бидат причина за негова лична уцена во 
врска со вршењето на службените задачи. 

(2) Државниот службеник избегнува ситуации во 
кои, заради неговата положба во државната админис-
трација, тој е обврзан да изврши работа во корист на 
кое било друго лице или во кои тој е подложен на не-
соодветно влијание на други лица. 

Член 13 
Односи со јавноста 

(1) Државниот службеник кој е во директен кон-
такт со граѓаните и правните лица ќе му посвети соод-
ветно внимание на секое нивно прашање и ќе ги дос-
тави објаснувањата што од него се побарани во врска 
со неговото однесување и однесувањето на другите 
вработени во органот. 

(2) При решавањето на предметите, државниот 
службеник ќе го почитува нивниот хронолошки ред и 
нема да одбие да преземе дејства кои се во негова над-
лежност со тоа што ќе наведе причини, како што се 
обемот на работата која треба да ја заврши или недос-
тигот на време. 

(3) Без да се повлијае на неговото право јавно да 
го изрази мислењето, државниот службеник ќе се воз-
држи од давање јавни изјави што се штетни за угледот 
на органот во кој е вработен или на државната адми-
нистрација во целина. 

(4) Државниот службеник нема да преземе обвр-
ски или да даде ветувања во врска со неговите одлуки 
или дејства или одлуките и дејствата на другите др-
жавни службеници или функционерот кој раководи со 
органот во кој е вработен државниот службеник, до-
колку тоа би предизвикало или би ја потврдило недо-
вербата во администрацијата или во нејзината неза-
висност и непристрасност. 

(5) При подготовката на пишани материјали и во 
сета друга комуникација, државниот службеник ќе ко-
ристи јасен и разбирлив јазик. 

Член 14 
Завршна одредба 

Овој кодекс влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 08-1715 Агенција за државни службеници 
21 ноември 2001 година Директор, 

Скопје Рубин Двојаков, с.р. 
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1691. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 70/92), на седницата одржана на 21 ноември 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува Одлуката за депонирање на потпис 
на овластено лице на жиро сметките на општина Бис-
трица донесена од Советот на општината на 4 ноем-
ври 2000 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство со де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по 
сопствена иницијатива поведе постапка за оценување 
законитоста на одлуката означена во точката 1 од 
оваа одлука затоа што основано се постави прашање-
то за нејзината согласност со законот. 

4. Судот на седницата утврди дека во одлуката за 
депонирање на потпис на овластено лице на жиро 
сметки на општина Бистрица е предвидено дека со па-
ричните средства на жиро сметките на општина Бис-
трица 40300-630-63 буџет на општина Бистрица и 
40300-637-609 совет на општина Бистрица како овлас-
тени потписници се градоначалникот на општина Бис-
трица Марјан Геровски и претседавачот на советот 
Кире Гроздановски. 

Понатаму во одлуката е предвидено дека таа вле-
гува во сила осмиот ден од објавувањето во "Службен 
гласник на општина Бистрица". 

Според член 43 став 1 точка 1 од Законот за локал-
ната самоуправа градоначалникот на единицата на ло-
калната самоуправа ја претставува и застапува едини-
цата на локалната самоуправа, а според точката 8 од 
истиот член градоначалникот управува со имотот во 
согласност со статутот на единицата на локалната са-
моуправа. 

Имајќи ги предвид наведените одредби од Законот 
произлегува дека градоначалникот ја претставува и 
застапува единицата на локалната самоуправа и упра-
вува со имотот на единицата на локалната самоуправа 
и дека само тој, а не покрај него и член на совет да мо-
жат да се јават како потписници на жиро сметките на 
единиците на локалната самоуправа. 

Ова дотолку повеќе што според член 67 од Зако-
нот за локалната самоуправа, советот на единицата на 
локалната самоуправа должен е да формира надзорен 
одбор заради вршење надзор над материјално и фи-
нансиското работење на единицата на локалната са-
моуправа, а за резултатот од надзорот се информира 
советот на единицата на локалната самоуправа и Ми-
нистерството за финансии. 

5. Со оглед на тоа што во конкретниов случај со 
одлуката е предвидено дека, покрај градоначалникот 
како втор потписник на жиро сметките на единицата 
на локалната самоуправа е предвиден и претседава-
чот, Судот оцени дека со ваквиот начин на уредување 
на овие прашања се ограничува извршната власт на 
градоначалникот на единицата на локалната самоуп-
рава и одлучи како во точката 1 од оваа одлука. 

6. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласо-
ви во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Џу-
нов и судиите д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р 
Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован 
Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 

У.бр. 49/2001 Претседател 
21 ноември 2001 година на Уставниот суд на Република 

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

1692. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 70/92), на седницата одржана на 21 ноември 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува член 17 став 3 од Законот за платниот 
промет (" Службен весник на РМ" бр. 32/2001 и 50/2001). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство со де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива од Стамен Филипов од 
Скопје поведе постапка за оценување уставноста на 
член 17 став 3 од Законот означен во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што тој не бил во согласност со 
членовите 8 став 1 алинеја 3 и 4, 51 и 98 став 1 и 2 од 
Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 17 од 
Законот е предвидено дека решението за присилна 
наплата се доставува до носителот на платен промет 
назначен во решението за присилна наплата. 

Во случај на недостиг на средства за потполно из-
вршување на решението за присилна наплата, носите-
лот на платниот промет го извршува решението во ви-
сина на расположливите средства и преку единствени-
от регистар на иматели на сметки, ги известува банки-
те каде што учесникот во платниот промет има смет-
ки дека не смеат да вршат плаќање на налог на учес-
никот - должник до потполно извршување на решени-
ето, освен налози со кои се врши пренос на средствата 
на сметката кај носителот на платен промет, кој што 
треба да го изврши решението за присилна наплата. 

Во оспорениот став 3 е предвидено дека министе-
рот за финансии по потреба го пропишува начинот и 
постапката на извршување на присилната наплата од 
став 2 на овој член. 

5. Во член 8 став 1 алинеја 3 и 4 од Уставот на РМ 
покрај другите како темелни вредности на уставниот 
поредок на Република Македонија се и владеењето на 
правото и поделбата на државната власт на законо-
давна, извршна и судска. 

Според член 51 од Уставот на Република Македо-
нија во Република Македонија законите мораат да би-
дат во согласност со Уставот, а сите други прописи со 
Уставот и законот. 

Секој е должен да го почитува Уставот и законите. 
Во член 98 ставовите 1 и 2 од Уставот е предвиде-

но дека судската власт ја вршат судовите кои се самос-
тојни и независни. 

Според став 5 на член 98 од Уставот, видовите, 
надлежноста, основањето, организацијата и составот 
на судовите, како и постапката пред нив се уредуваат 
со закон што се донесува со двотретинско мнозинство 
гласови од вкупниот број. 

6. Тргнувајќи од наведените уставни одредби, а 
имајќи ја предвид содржината на оспорената одредба 
на член 17 став 3, според која министерот за финансии 
по потреба го пропишува начинот и постапката на из-
вршување на присилната наплата од став 2 на овој 
член, Судот оцени дека со наведеното законско овлас-
тување се засегнува во уредување на прашања од из-
вршната постапка што не е во согласност со член 98 
став 5 од Уставот, а според кој уредувањето и на из-
вршната постапка како една од видовите на судските 
постапки е резервирана да биде уредена со закон. Ис-
то така, ова овластување отстапува и од општиот 
принцип на поделба на власта на законодавна, изврш-
на и судска. 

Освен тоа, предвидувањето на можноста со акт на 
министерот по потреба да се пропишува начинот и 
постапката за извршување на присилната наплата, ко-
ја е регулирана со Законот за извршната постапка, 
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според мислењето на Судот би можело да значи ар-
битрерност и можност од нееднаков третман кон суб-
јектите во платниот промет. 

7. Од наведените причини Судот оцени дека член 
17 став 3 не е во согласност со Уставот и одлучи како 
во точката 1 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласо-
ви во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Џу-
нов и судиите д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р 
Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован 
Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 

У.бр. 117/2001 Претседател 
21 ноември 2001 година на Уставниот суд на Република 

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

1693. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 70/92), на седницата одржана на 21 ноември 
2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
1. Се укинува член 18 став 1 точките 1 и 2 од Зако-

нот за Агенцијата за разузнавање ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 19/95). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство со де-
нот на објавувањето во " Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива од Стамен Филипов од 
Скопје поведе постапка за оценување уставноста на 
член 18 став 1 точка 1 од Законот означен во точката 
1 од ова решение, затоа што со него се врши проти-
вуставно ограничување на правото на работа на граѓа-
ните како трајна последица од осуда, како и нееднак-
вост во вработувањето и во вршењето на јавни фун-
кции на граѓаните. Судот по сопствена иницијатива 
поведе постапка за согласноста на член 18 став 1 точ-
ка 2 од наведениот закон. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 18 од 
Законот е предвидено дека работен однос во Агенци-
јата може да заснова лице кое покрај општите услови, 
ги исполнува и следните посебни услови: 

1) да не е осудувано за кривично дело против ус-
тавното уредување и безбедноста на Република Маке-
донија, против слободите и правата на човекот и гра-
ѓанинот, стопанството, вооружените сили на Републи-
ка Македонија, службената должност, тешки дела 
против животот и телото, имотот или кривично дело 
извршено од користољубие и нечесни побуди. 

2) против него да не се води кривична постапка за 
кривичните дела од став 1 точка 1 на овој член. 

5. Според член 9 став 2 од Уставот граѓаните пред 
Уставот и законите се еднакви. 

Според член 13 став 1 од Уставот на Република 
Македонија лицето обвинето за казниво дело ќе се 
смета за невино се додека неговата вина не биде утвр-
дена со правосилна судска одлука. 

Според член 14 став 1, пак, никој не може да биде 
казнет за дело кое пред да биде сторено не било утвр-
дено со закон или со друг пропис како казниво дело и 
за кое не била предвидена казна. 

Имајќи ги предвид наведените уставни одредби, а 
посебно одредбите 13 и 14 од Уставот на Република 
Македонија произлегува дека со нив се утврдени два 
принципа на казнено правниот однос, а тоа се прво де-
ка за извршеното казниво дело на сторителот може да 
му се изрече казна што како такво е утврдено со за-
кон или со друг пропис и дека казната може да се из-
рече само со судска одлука. 

Според тоа казнено правниот однос се исцрпува на 
релацијата казниво дело и судски изречена казна и де-
ка натамошните последици од неговото извршување 
односно осуда за тоа не се допуштени. 

6. Со оглед на изнесеното, Судот оцени дека во кон-
кретниот случај со оспорената одредба на член 18 став 1 
точка 1 и 2 се врши ограничување на правото на граѓаните 
како последица од осуда или како последица на водење на 
кривична постапка, поради што таа не е во согласност со 
Уставот и одлучи како во точката 1 од оваа одлука. 

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

У.бр. 211/2001 Претседател 
21 ноември 2001 година на Уставниот суд на Република 

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

СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
ЗДРУЖЕНИЕ НА БАНКАРСТВО И ОСИГУРУВАЊЕ 

Потписничката листа на Договорот за регулирање на работењето со чекови по тековни сметки на граѓаните -
образ ец 19Ц, објавена во "Службен весник на РМ" бр. 95 од 4.12.2001 година се сторнира, а се објавува 
оригиналната Потписничка листа за истиот договор. 

Банки Потписнички 

Здружение на банкарство и осигурување 
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Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1868/01, од 01.08.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02023874?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришење на ТП БУЦЕ такси пре-
воз Ласте Јане Стојановски с. Петралица Општина 
Ранковце. 

Бришење - престанок на: ТП БУЦЕ такси превоз 
Ласте Јане Стојановски с. Петралица Општина Ран-
ковце. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1868/2001. (23148) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2263/2001, од 17.08.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02006999?-8-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејност на Тр-
говското друштво за услуги и промет ФЕРТРАНС ек-
спорт-импорт Маја ДООЕЛ Скопје, ул."Коце Мета-
лец" бр. 1-Г/1 лок. 8. 

Дејностите се прошируваат со: 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2263/2001. (23149) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2446/2001, од 11.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02035826?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив, истапување 
на содружник и промена на управител на Друштвото 
за трговија БАУМАРКЕТ ДОО Скопје, ул."Беласи-
ца"бб. 

Се менува називот на друштвото и во иднина ќе 
гласи: Друштво за трговија БАУМАРКЕТ - БП ДОО-
ЕЛ Скопје 

Од Друштвото истапува Братислав Антиќ од 
Скопје со одлука од 03.09.2001 година. Се брише Бра-
тислав Антиќ - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2446/2001. (23150) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2374/2001, од 05.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02016653?-6-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето на ТП на Трговија на 
мало со текстил и парфимерија АЛЕКСАНДАР ТП 
Александар Петко Мишевски ул."106-а" бр. 18, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2374/2001. (23151) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2168/2001, од 07.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 6-0200046?-000-09, го запиша во 
трговскиот регистар префрлувањето на фирма ТП на 
ТП за угостителски услуги - гостилница МАНДРА -
Поп Костова Перо Фани Гевгелија, ул."Маршал Ти-
то" бр. 92. 

Префрлување на фирма ТП на : ТП за угостител-
ски услуги - гостилница МАНДРА - Поп Костов Перо 
Костадин Гевгелија, ул."Маршал Тито" бр. 92. На ден 
26.07.2001 година пристапува основачот Поп Костов 
Перо Костадин од Гевгелија. На ден 26.07.2001 година 
истапува основачот Поп Костова Перо Фани Гевгели-
ја. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. Се брише: Поп Костова 
Перо Фани - управител без ограничување. Се запишу-
ва: Поп Костов Костадин - управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2168/2001. (23153) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2047/2001, од 24.08.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02040473?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на 
Друштвото за производство, транспорт и услуги и тр-
говија ИМД ТЕМКОВ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци 
ул."Блажо Алексов" бр. 13, Кавадарци. 

Се врши промена на управител и тоа: Се брише 
Темкова Мариче - управител. Се запишува: Темков 
Диме - управител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2047/2001. (23154) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2378/2001, од 10.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02029049?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма бришење на 
дејност и промена на управител на трговското радио-
дифузно друштво - Оператор за кабелска мрежа ГИВ 
Иван и др. ДОО бул."Браќа Гиноски" бр. 217, Гости-
вар. 

Седиште: Гостивар бул."Браќа Гиноски" бр. 217. 
Основачи: Иван Стојковски од Гостивар Бул."Бра-

ќа Гиноски" бр. 217. и Русомир Стојковски од Гости-
вар бул."Браќа Гиноски" бр. 217. 

Дејности: 64.20. Неограничени овластувања, пот-
полна одговорност Иван Стојковски управител со не-
ограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2378/2001. (23155) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2309/2001, од 04.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 3-2000113-000-03, го запиша во 
трговскиот регистар Друштвото со ограничена одго-
ворност Раде Кончар - Алатница - Скопје, бул."Ш - та 
Македонска бригада"бб, Скопје. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање Хамамџиев Славчо се разрешува од функцијата 
Управител на ДОО Раде Кончар - Алатница - Скопје. 

Велковски Цане се именува за Управител на ДОО 
Раде Кончар - Алатница - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2309/2001. (23152) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2380/2001, од 07.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02028998?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, бришење 
на дејност и бришење на лице овластено за застапува-
ње во надворешен трговски промет на Трговското ра-
диодифузно друштво-оператор за кабелска мрежа 
МУЛТИКОМ Гоце и др. ДОО Тетово Градски тргов-
ски центар Тетово. 

Седиште: Тетово градски трговски центар Тетово. 
Основачи: Гоце Стојковски од Гостивар бул." Бра-

ќа Гиноски" бр. 217, и Радојко Тофилоски од Тетово 
ул."Д.Г.Кара" бр. 31/5. 
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Дејност: 64.20, а останатите дејности се бришат. 
неограничени овластувања, потполна одговорност. 
Гоце Стојковски управител со неограничени овласту-
вања - се брише за застапување во надворешен тргов-
ски промет.Се бришат и дејностите за надворешнотр-
говско работење. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2380/2001. (23156) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2367/01, од 10.09.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02013628?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за трговија и сервисирање на возила АВТОП-
РОГРЕС КАМИОНИ Автопрогрес извоз-увоз ДОО-
ЕЛ Тетово ул."Илинденска" бб, Тетово. 

Се брише Савески Ацо, се запишува Ацовски Бор-
че. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2367/2001. (23158) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1892/2001, од 09.07.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02004546?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на 
Друштвото за производство, промет и услуги ХЕРТИ 
Виктор и Трајче ДОО увоз-извоз Скопје бул."Јане 
Сандански" бр. 76/2. 

Се врши промена на управител и тоа: Се брише: 
Јовановски Виктор - управител. Се запишува: Јова-
новски Трајче - управител со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1892/2001. (23159) 

Се запишува бришење на ТП на: Бутик МИА ТП 
Димитар Атанас Божиновски Скопје бул."Јане Сан-
дански' бр. 79-2/24. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2225/2001. (23161) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2288/2001, од 07.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02017065?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма и седиште 
на БЕЛА ИМПЕКС трговија на големо и мало Стојан 
ДООЕЛ ул."Орце Николов"бр. 155, Скопје. 

Промена на фирма и седиште на Друштвото за 
производство, трговија, шпедиција, меѓународен тран-
спорт и услуги БЕЛА ИМПЕКС ДООЕЛ експорт-им-
порт Гевгелија, ул."Васо Карајаков" бр. 4. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2288/2001. (23157) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2348/2001, од 04.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02035741?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Друштвото за производство, трговија, градежништво 
и услуги ГРАФИХ-ТРАДЕ ДОО експорт-импорт, с. 
Градец, Неготино Полошко. 

Дејноста се проширува со; - Посредување и заста-
пување во прометот на стоки и услуги, - Изведување 
на инвестициони работи во странство со домашни ра-
ботници, - Вршење на стопанска дејност во странство, 
- Заклучување на договори за вршење на инвестицио-
ни работи во странство, - Купување на стоки во стран-
ство и нивна продажба во странство, - Купување на 
стоки и нивна продажба, - Малограничен промет со 
сите соседни земји. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2348/2001. (23162) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2276/01, од 20.08.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02032589?-3-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма и основач на 
Трговското друштво за трговија на големо и мало, 
градежништво и услуги ГОГА САН ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје ул."Христо Татарчев" бр. 5, Скопје. 

Истапува основачот Гоце Анѓелов, а пристапува 
Гана Анѓелова. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2276/2001. (23160) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2328/2001, од 04.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02004202?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејноста на 
друштвото на Производно, трговско, транспортно, 
угостителско и услужно друштво ШОУ КОМПАНИ 
Муарем експорт-импорт ДООЕЛ Гостивар ул."ЈНА" 
бр. 173. 

Дејноста се проширува со: 60.21 Превоз на патници 
во друг копнен сообраќај, линиски, 60.24 Превоз на 
стоки во друмскиот сообраќај, 63.11 Претовар на то-
вар, 63.12 Магацини и стоваришта, 63.30 Дејност на 
патничките агенции туроператори: дејности што се 
однесуваат на укажување помош на туристи и некла-
цифицирани на друго место, 63.40 Активности на дру-
ги посредници во сообраќајот, 74.84 Други деловни ак-
тивности неспоменати на друго место, 93.05 Други ус-
лужни активности неспоменати на друго место. 

Дејноста во надворешнотрговскиот промет се про-
ширува со следните дејности: застапување и посреду-
вање, консигнација, комисиона продажба, реекспорт, 
услуги на меѓународниот транспорт на стоки, услуги 
на меѓународниот транспорт на патници, услуги што 
се во врска со меѓународниот транспорт (меѓународна 
шпедиција, складирање, агенциски услуги во тран-
спортот и сл.) малограничен промет со: СР. Југослави-
ја, Бугарија, Грција и Албанија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2328/2001. (23163) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2225/2001, од 10.08.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02022916?-6-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето на ТП на Бутик 
МИА ТП Димитар Атанас Божиновски Скопје 
бул."Јане Сандански"бр. 79-2/24. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2401/2001, од 07.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02040631?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма на Друш-
твото за туристичко агенциски активности, трговија и 
услуги СТАТ ДОО експорт-импорт Скопје ул."Заг-
ребска" бр. 47, Скопје. 

Промена на фирма: Друштво за трговија на голе-
мо и мало и услуги ФЛОРАСТАТ ДОО експорт-им-
порт Скопје ул."Загребска" бр. 47, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2401/2001. (23165) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1872/2001, од 09.07.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02018865?-6-06-000, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето-престанок на ТП на 
Димитриовски Ѓорѓи Перо ПЕРО КОМ ТП автотакси 
ул."Коце Металец" бр. 1в/2, Скопје. 

Се запишува бришење - престанок на ТП на: Ди-
митриовски Ѓорѓи Перо ПЕРО КОМ ТП автотакси 
ул."Коце Металец" бр. 1в/2, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1872/2001. (23166) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1092/2001, од 01.06.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02005124?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, основач и 
проширување на дејноста на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги БОКА ПРОМ Зоран Трпков-
ски и др. ДОО увоз-извоз ул."Божин Николов"бр. 35, 
Скопје. 

Друштво за транспорт, производство, трговија и 
услуги БОКА ПРОМ Зоран Трпковски ДООЕЛ увоз-
извоз ул."Божин Николов"бр. 35, Скопје. Пристапува: 
Зоран Трпковски од Скопје на ден 14.09.2001 година. 
Истапува: ТДТТ САМШПЕД Самир ДООЕЛ на ден 
30.11.2000 година. 

Дејноста се проширува со: - комисиона продажба, -
консигнациони складови, - меѓународен превоз на сто-
ки и патници во друмскиот сообраќај. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1092/2001. (23167) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2392/2001, од 04.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02019094?-5-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејноста во 
внатрешен трговски промет на Друштвото за трговија 
и услуги СБ КОМПАНИ Самир и др. ДОО експорт-
импорт Скопје, ул."Антон Попов" бр. 163/3-10, Скоп-
је. 

Дејноста се проширува: 50.30/1, 50.30/2, 74.12, 74.13. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2392/2001. (23168) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2361/2001, од 06.09.2001 година, го запиша 
во трговскиот регистар престанокот на субјектот за 
упис на Друштвото за производство, услуги и трговија 
на големо и мало АНТИЛОП Јонуз и др. ДОО увоз-
извоз Скопје Т.Ц Живко Брајковски локал 15 и 16 Бу-
тел I. 

Престанок и бришење на: Друштво за производ-
ство, услуги и трговија на големо и мало АНТИЛОП 
Јонуз и др. ДОО увоз-извоз Скопје ТЦ Живко Брај-
ковски локал 15 и 16 Бутел I. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2361/2001. (23169) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3274/2001, од 01.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042481?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
твото за производство, промет и услуги САВ Сашко 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул."Благоја Паро-
виќ" бр. 40-а. 

Основач: Сашко Ангеловски од Велес, ул."Кузман 
Јосифовски" бр. 55. 
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Дејности: 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 
15.98, 15.98/1, 15.98/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.62, 51.64, 
51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.40, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, посредување и застапување во 
надворешнотрговскиот промет. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
настанати во правниот промет со трети лица друштво-
то одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено 
за застапување во внатрешниот и надворешнотргов-
скиот промет е лицето Сашко Ангеловски - управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3274/2001. (24951) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3210/01, од 25.09.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 02042417?-3-9-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на Трговско радиодифуз-
но друштво-оператор на Кабелска мрежа КАБЕЛ-
СКОП ДОО Скопје, ул."Видое Смилевски 90" бр. 21. 

Содружници на друштвото се Стефановски Ласте 
од Скопје, Славковски Горан од Скопје и Бајрактаров 
Ѓорги од Струмица. 

Дејност: 64.20- телекомуникации, дистрибуција на 
радио и телевизиска програма преку кабелска мрежа. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет одговара со сиот свој имот. Управи-
тел со неограничени овластувања е Васил Георгиев од 
Струмица. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3210/2001. (24952) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2951/2001, од 28.09.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042159?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за производство, трговија и услуги ГВ ДОО експорт-
импорт Скопје, ул."Румена Хаџипанзова" бр. 30-б. 

Дејности: 21.11, 21.12, 21.21, 21.23, 21.24, 21.25, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.43, 52.41, 52.42, 
52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 63.12, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.20, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет со соседните земји, 
застапување и посредување во прометот со стоки и ус-
луги, реекспорт, консигнациони и комисиони работи. 

Основачи: Друштво за производство, трговија и ус-
луги ЕУРОМАЧ Владимир Гечев ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје и Цветанка Гечева. 

Управител: Поп-Кочева Даниела со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2951/2001. (24953) 
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Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1094/2001, од 28.09.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 013524, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ВЕНЕТА увоз-извоз Битола ДООЕЛ 
Битола, ул. "И.Милутинович" бр. 21/2. 

Дејности на друштвото: 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 
50.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 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, 52.45, 
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, 63.11, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 72.60, 74.82, 92.33, 93.05, 52.72/1, 52.72/2, 72.50, 
02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 
15.86, 15.89, 15.98, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет, посредување и зас-
тапување во прометот на стоки и услуги, угостителски 
и туристички услуги, продажба на стоки од консигна-
циони складови на странски стоки, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, изведување на инвестицио-
ни работи во странство, отстапување на инвестициони 
работи на странски лица во Македонија, меѓународна 
шпедиција, реекспорт. 

Единствен содружник на друштвото е Петре Бош-
ков. Управител на друштвото е Петре Бошков без ог-
раничувања. Основна главница на фирмата изнесува 
2.556 ЕУР - влог во предмети по проценка од овластен 
судски проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1094/2001. (24997) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1035/01, од 10.09.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 013465, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за 
услуги и инженеринг ИДЕА ПЛУС увоз-извоз Битола 
ДООЕЛ Битола, ул. "ЈНА" бр. 6/17. 

Дејности: 30.01, 30.02, 31.62, 32.10, 45.21/1, 45.21/2, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.70, 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, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.21, 65.12/3, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.50, 72.60, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.70, 
74.84, 92.62, 93.01, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, малограничен промет, реекспорт, меѓународна 
шпедиција, застапување и посредување во прометот 
на стоки и патници, изведување на инвестициони ра-
боти во странство, продажба на стоки од консигнацио-
ни складови на странска роба. 

Во правниот промет со трети лица Трговското 
друштво за услуги и инженеринг ИДАЕ ПЛУС увоз-
извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "ЈНА" бр. 6/17, нас-
тапува во свое име и за своја сметка. Друштвото во 
правниот промет со трети лица истапува во свое име и 
за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во 
правниот промет со трети лица одговара со целиот 
свој имот. Управител: Зоран Илиоски од Австралија, 
Сиднеј, Бенкстаун, 8 Алум ст. Со неограничени овлас-
тувања во рамките на запишаните дејности. 
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Основната главница на друштвото изнесува 2.500 
ЕУР или 155.000,00 денари, во предмети према извеш-
тај на вешто лице проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1035/2001. (24998) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1036/01, од 10.09.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 013466, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Трговското, услужно и 
производно друштво ЦАЛЕ увоз-извоз Битола ДОО-
ЕЛ Битола, ул. "26-та" бр. 5/2/12. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 
15.87, 15.89, 30.01, 30.02, 31.62, 32.10, 45.21/1, 45.21/2, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.70, 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, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.21, 65.12/3, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.50, 72.60, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.70, 
74.84, 92.62, 93.01, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, малограничен промет, реекспорт, меѓународна 
шпедиција, застапување и посредување во прометот 
на стоки и патници, изведување на инвестициони ра-
боти во странство, посредување и застапување во про-
метот на стоки и услуги, продажба на стоки во слобод-
ни царински продавници, продажба на стоки од кон-
сигнациони складови на странска роба. 

Во правниот промет со трети лица Трговско ус-
лужно и производно друштво ЦАЛЕ увоз-извоз Бито-
ла ДООЕЛ Битола, ул. "26-та" бр. 5/2/12, настапува во 
свое име и за своја сметка. Друштвото во правниот 
промет со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот 
промет со трети лица одговара со целиот свој имот. 
Управител: Васко Цалевски од Битола, ул. "26-та" бр. 
5/2/12.Со неограничени овластувања во рамките на за-
пишаните дејности. 

Основната главница на друштвото изнесува 7.680 
ЕУР или 468.000,00 денари, во пари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1036/2001. (24999) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 994/2001, од 27.08.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 013424, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за трговија, превоз, 
угостителство и услуги ЛИ-СА ДООЕЛ увоз-извоз 
Битола, ул. "Јаинци" бр. 17 а. 

Основач: Новеска Лидија од Битола ул."Климент 
Охридски" бр. 13/25, Битола. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/2, 51.24, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 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, 52.45, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 63.30, 93.02, 93.05, 
продажба на стоки од консигнациони складови на 
странска стока, работи на посредување во надвореш-
ниот промет, туристичко посредување во странство, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народна шпедиција, малограничен промет, реекспорт. 
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Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка полни овластува-
ња, а одговара со целиот свој имот полна одговорност. 

Управител на друштвото во внатрешниот и надво-
решниот промет е лицето Новеска Лидија од Битола 
ул. "Климент Охридски" бр. 13/25, Битола. 

Основна главница во предмети врз основа на про-
ценка од овластен судски проценител во износ од 
2.580,00 ЕВРА, денарска противвредност од 157.270,00 
денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
994/2001. (25000) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1018/2001, од 03.09.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 013448, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ДАВИД Оливер ДООЕЛ увоз-извоз 
Битола, Битола ул. "15-ти Корпус" бр. 46. 

Фирма: Друштво за производство, трговија и услу-
ги ДАВИД Оливер ДООЕЛ увоз-извоз. Седиште: Би-
тола, ул. "15-ти Корпус" бр. 46. Основач: Оливер Ива-
новски, Битола, ул. "15-ти Корпус" бр. 46. 

Дејности: 15.81, 15.82, 15.83, 15.98, 17.40, 17.72, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 51.51, 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, 51.46, 51.47, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 74.12, 74.14, 74.83, 
74.84, 92.40, 93.02, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународна шпедиција, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од 
консигнациони складови на странски стоки, меѓугра-
ничен промет, реекспорт. 

Влог: 2.600 ЕУР или 158.600,00 денари. Управител: 
Алина Ивановска Букурешт, Романија. 

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

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1018/2001. (25001) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1024/2001, од 04.09.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 013454, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за про-
изводство, трговија, угостителство и услуги АВЕНА 
увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Партизанска" бр. 99/4, Бито-
ла. 

Дејности: 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 
15.13, 51.32, 51.23, 51.24, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 
51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 62.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 
93.05. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото за 
производство, трговија, угостителство и услуги АВЕ-
НА увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Партизанска" бр. 99/4, 
Битола ќе настапува во свое име и за своја сметка. Ли-
це овластено за застапување во внатрешниот и во над-
ворешниот промет-управител овластен за застапува-
ње без ограничување е Ристевски Јане. Влогот на 
друштвото изнесува 2.750,00 евра во предмети во де-
нарска противвредност од 167.630,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1024/2001. (25002) 
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Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1016/2001, од 03.09.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 012446, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги МИЛАГРО увоз-извоз Битола ДОО-
ЕЛ Битола, ул. "Игнат Атанасовски" бр. 27/19. 

Дејности: 50.10, 50.30, 50.50, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 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, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 
18.10, 18.22, 18.23, 18.24, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од 
консигнациони складови на странски стоки, продажба 
на стоки од слободни царински продавници, малогра-
ничен промет, меѓународна шпедиција, угостителски и 
туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и 
патници. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
настанати во правниот промет со трети лица друштво-
то одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Фаница Филиповска - управи-
тел без ограничување. Основачкиот влог е 5.000 гер-
мански марки во противвредност од 160.000,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1016/2001. (25003) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1055/2001, од 12.09.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 013485, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за тр-
говија, производство и услуги "18-ти ОКТОМВРИ" 
увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп ул. "Пецо Спир-
коски" бр. 16. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.21, 01.22, 
01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 17.40, 17.40/1, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
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, 52.32, 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, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 
60.24, 74.12. Откуп на земјоделски и сточарски произ-
води, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

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

Управител на друштвото е лицето Стеван Талески 
од Прилеп. Основачки влог на друштвото изнесува 
2.580,00 евра. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1055/2001. (25004) 
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Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1023/01, од 07.09.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 013453, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за 
производство, трговија, услуги и угостителски дејнос-
ти ВЕСЕЛА-ИМБ Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. "Сате-
ска" бр. 40-2/12. 

Содружник: Боев Иван - ВЕСЕЛА-ИБМ Охрид 
ДООЕЛ со изјава. 

Седиште: Охрид ул. "Сатеска" бр. 40-2/12. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 

50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 41.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.43, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 
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, 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, 60.23, 63.30, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.50, 74.12, 74.40, 74.82, 92.71, 92.72, откуп на 
земјоделски и сточарски производи, шумски плодови 
и лековити билки, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот 
на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнацио-
ни складови на странски стоки, изведување на инвес-
тициони работи во земјата и странство, угостителски 
и туристички услуги, превоз на стоки и патници во ме-
ѓународниот друмски сообраќај, малограничен про-
мет, меѓународна шпедиција, реекспорт. 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и за своја сметка - полни 
овластувања, а за преземените обврски одговара со 
целиот имот - полна одговорност. 

Лице овластено за застапување - управител е лице-
то Боев Иван од Охрид. 

Содружникот во друштвото вложува средства во 
износ од 2.700 ЕУР или 167.400,00 денари према при-
ложен извештај од овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1023/2001. (25005) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1033/2001, од 07.09.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 013463, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги на Марјан Мојсоски "АК-
ВАПЛАСТ" Охрид ДООЕЛ. Седиште, Охрид бул. 
"Туристичка" бр. 85-2/22. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 
01.12/1, 01.12/2, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.91, 15.92, 
15.93, 15.95, 15.81, 15.96, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 36.63, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 17.71, 19.30, 20.10, 
20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.24, 24.30, 24.41, 24.63, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 26.21, 26.52, 26.53, 26.82, 26.82/2, 31.62, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 
36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 
45.23, 45.24, 45.25, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.57, 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, 52.50, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 
55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 74.30, 74.70, 74.84, 
92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.04, 93.05, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 

со непрехранбени производи, малограничен промет, 
меѓународна шпедиција, посредување во сообраќај, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во 
меѓународниот транспорт на стоки и патници, деловни 
активности за странски партнери, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. Друштвото во правниот промет со трети лица 
одговара со сите свои средства - полна одговорност. 
Со друштвото управува управителот Марјан Мојсо-
ски со неограничени овластувања во рамките на запи-
шаните дејности. Содружниците како основачки влог 
обезбедија основачка главница, во висина од 4.864 
(ЕМУ) ЕВРА во основни средства по проценка на ов-
ластен проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1033/2001. (25008) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1052/2001, од 13.09.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 013482, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на "Индустрија за мле-
ко" Прилеп ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, н. Точила Ц -
12/15. 

Дејности на друштвото: 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 
50.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 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, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 72.60, 74.82, 92.33, 93.05, 52.72/1, 52.72/2, 
72.50, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 
15.85, 15.86, 15.89, 15.98, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, малограничен промет, посредува-
ње и застапување во прометот на стоки и услуги, угос-
тителски и туристички услуги, продажба на стоки од 
консигнациони складови на странски стоки, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, изведување на ин-
вестициони работи во странство, отстапување на ин-
вестициони работи на странски лица во Македонија, 
меѓународна шпедиција, реекспорт. 

Единствен содружник на друштвото е Дранговска 
Соња. Управител на друштвото е Мицевски Сашо без 
ограничувања. Основна главница на фирмата изнесу-
ва 2.556 ЕУР влог во предмети по проценка од овлас-
тен судски проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1052/2001. (25009) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1057/2001, од 13.09.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 013487, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДОО на Трговското друштво за 
производство, трговија, услуги и туризам Донеска Поп 
Катерина и Сашо "МЕРЦЕДЕС КХС" Охрид ДОО 
Охрид, ул. "Дебрца" бр. 1/2/3. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 22.33, 
22.32, 28.11, 28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.63, 28.72, 
28.73, 28.74, 28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 26.14, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.50, 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, 
51.41/1, 51.41/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 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, 
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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, 52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 65.12/4, 70.11, 
70.12, 70.31, 70.32, 70.20, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.84, 19.10, 
90.00, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05, 74.20/3, 74.30, 
74.40, 74.70, 52.74, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 18.10, 18.22, 
18.23, 18.24, 18.30, 15.11, 15.12, 15.81, 15.81/1, 15.82, 
15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, малог-
раничен промет, меѓународна шпедиција, посредување 
и застапување во прометот со стоки и услуги, продаж-
ба на стоки од консигнациони складови на странски 
стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, ус-
луги во меѓународниот транспорт со стоки и патници. 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, полни ов-
ластувања. Трговското друштво во правниот промет 
со трети лица одговара со сите свои средства, полни 
овластувања. 

Донеска Поп Катерина - управител со неограниче-
ни овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1057/2001. (25010) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1020/2001, од 05.09.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 013450, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за гра-
дежништво, транспорт, производство, услуги и трго-
вија СМАЈО увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Маршал Тито", 
Кичево. 

Единствен содружник во друштвото е лицето Ис-
маил Ибески од с. Преглово - М. Брод. Основните 
средства кои ги вложуваат содружниците во друштво-
то изнесуваат 2.500 ДЕМ или во денарска противвред-
ност од 152.378,00 денари во предмети по проценка на 
овластен судски проценител. 

Дејности со кои ќе работи друштвото: 01.21, 
01.22/1, 01.24, 01.25, 01.30, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81/1, 
15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.11, 50.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.22, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.30, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.40, 92.34, 
50.50, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.50, 26.63, 26.70, 26.81, 
26.82, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународна шпедиција, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, 
меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, 
меѓународен транспорт на патници во друмскиот со-
обраќај, малограничен промет со соседните земји, от-
стапување и изведување на инвестициони работи во 
странство. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за сторените 
обврски одговара со целиот свој имот. Лице овластено 
за застапување во внатрешниот и надворешнотргов-
скиот промет е Исмаил Ибески - управител без огра-
ничување во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1020/2001. (25011) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1054/01, од 12.09.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 013484?-6-01, го запиша во трговскиот 
регистар уписот на ТП - Трговец -поединец за тргови-
ја Димче Радомир Талевски ПИСАРО ТП с. Д. Чарли-
ја, Могила с. Д. Чарлија, Могила. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.62, 52.63, 01.30. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за пре-
земените обврски одговара со целиот свој имот. 

Овластен потписник е лицето: Димче Талевски од 
с. Чарлија, во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1054/2001. (25012) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1011/2001, од 06.09.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 013441, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за производство и 
трговија ЕМО Дуропластични маси - Крушево ДОО-
ЕЛ, со скратен назив на фирмата ДООЕЛ ЕМО-Ду-
ропластични маси-Крушево- с. Алданци. 

Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 
28.61, 28.62, 28.63, 29.11, 29.12, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 
29.55, 29.56, 31.10, 31.20, 31.50, 31.61, 33.10/1, 33.20, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.22, 45.24, 50.10, 
50.10/1, 50.20, 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, 51.15, 51.19, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.34, 51.38, 51.41, 
51.42/1, 51.54, 51.55, 51.57, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.46, 
52.47, 52.72, 55.11, 55.30, 60.27, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 
63.12, 63.30, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 
73.10/2, 74.20, 74.20/3, 74.40, 74.70, 80.42, 92.20, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, застапување 
на странски лица, реекспорт, посредување во надво-
решниот трговски промет. Управител: Стојановски 
Никола - Охрид. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1011/2001. (25013) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1051/2001, од 12.09.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 013481, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ВИАНА увоз-извоз Битола ДООЕЛ 
Битола, ул."Коста Абрашевиќ" бр. 57. 

Дејности: 50.10, 50.30, 50.50, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.26, 
51.27, 51.32, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 55.30, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 18.10, 
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18.22, 18.23, 18.24, 92.33, 92.34, 92.72, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапу-
вање во прометот на стоки и услуги, продажба на сто-
ки од консигнациони складови на странски стоки, про-
дажба на стоки од слободни царински продавници, ма-
лограничен промет, меѓународна шпедиција, угости-
телски и туристички услуги, меѓународен транспорт 
на стоки и патници. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
настанати во правниот промет со трети лица друштво-
то одговара со целиот свој имот. Лица овластени за 
застапување во внатрешниот и надворешниот промет 
се Зорица Талевска - управител без ограничување и 
Билјана Ивановска - управител без ограничување. Ос-
новачкиот влог е 2556 евра во противвредност од 
155.916 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1051/2001. (25014) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1013/2001, од 06.09.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 013447, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Трговското друштво за произ-
водство и трговија ЕМО МНС ДООЕЛ Охрид, с. Ко-
сел со скратен назив на фирмата ДООЕЛ ЕМО МНС 
Охрид. 

Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 
28.61, 28.62, 28.63, 29.11, 29.12, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 
29.55, 29.56, 31.10, 31.20, 31.50, 31.61, 33.10/1, 33.20, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.22, 45.24, 50.10, 
50.10/1, 50.20, 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, 51.15, 51.19, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.34, 51.38, 51.41, 
51.42/1, 51.54, 51.55, 51.57, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.46, 
52.47, 52.72, 55.11, 55.30, 60.27, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 
63.12, 63.30, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 
73.10/2, 74.20, 74.20/3, 74.40, 74.70, 80.42, 92.20, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, застапување 
на странски лица, реекспорт, посредување во надво-
решниот трговски промет. Управител: Крлески Бла-
гоја од Охрид. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1013/2001. (25015) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1049/2001, од 11.09.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 013479, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Трговското друштво за произ-
водство, транспорт, трговија и услуги Ајри Жута "СЕ-
НАД - ТОУРС" ДООЕЛ Велешта, бб. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 
52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 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, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 
21.21, 21.22, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.22, 36.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 51.19, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.11, 
55.12, 55.30/1, 55.30/2, 71.10, 71.31, 71.32, 74.11, 74.12, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 74.81, 74.83, 74.84, 93.01, 

93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет, посредување и застапува-
ње во прометот со стоки и услуги. 

Трговското друштво во правниот промет настапу-
ва во свое име и за своја сметка, управител Ајри Жута 
од Велешта бб, Струга. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот свој имот. Осно-
вач Ајри Жута од Велешта бб, со основачки влог од 
15.400 ДЕМ во предмети согласно извештај од овлас-
тен судски проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1049/2001. (25016) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 268/2001, од 20.08.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-19919, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Приватната здравствена орга-
низација-ординација по општа медицина "Д-Р ДОКО" 
с. Џепин, Делогожда. 

Фирма: Приватна здравствена организација-орди-
нација по општа медицина " Д-Р ДОКО". Скратен на-
зив: Ординација по општа медицина "Д-Р ДОКО" с. 
Џепин, Делогожда. 

Седиште: с. Џепин, Делогожда. 
Основач: Ментор Доко, од с. Корошишта Струга, 

на основа на акт за основање бр. 01/2001 од 30.07.2001 
година. 

Дејност: 85.12 Медицинска пракса (ординација по 
општа медицина). 

Во правниот промет со трети лица, Здравствената 
организација истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Здравствената организација одговара со целиот 
свој имот. Лице овластено за застапување е Ментор 
Доко, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 
268/2001. (25017) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 30/2001, од 10.09.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 012462, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија на големо и мало и услужни дејнос-
ти УНИВЕРЗАЛ - ГЕНОВА Весна Костовска увоз-
извоз ДООЕЛ Битола ул."Романија" бр. 51/7, Битола. 

Дејности: 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 50.21, 51.22, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/3, 52.45, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 65.12/3, 70.31, 72.60, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, малограничен промет со Грци-
ја, Албанија, Бугарија и СР Југославија, застапување 
на странски фирми, посредништво, консигнација и вр-
шење на комисиони работи и реекспорт. Во правниот 
промет и односите со трети лица друштвото истапува 
во свое име и за своја сметка. За обврските во правни-
от промет и односите со трети лица друштвото одго-
вара со целиот свој имот. Се запишува лице овластено 
за застапување: Весна Костовска - управител без огра-
ничување во рамките на запишаните дејности. 

Основачки влог во износ од 5000 ДЕМ или 2500 
ЕВРА по приложен извештај од овластен судски про-
ценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
30/2001. (25018) 
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Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1046/2001, од 10.09.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 013476, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Трговското радиодифузно 
друштво-оператор на кабелска мрежа КДС-КАБЕЛ 
НЕТ ДООЕЛ Прилеп, Прилеп кеј. "9-ти Септември" 
бр. 46. 

Дејности: 64.20- телекомуникации, дистрибуција на 
радио и телевизиски програми преку кабелска мрежа. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка-полни овластува-
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со целиот свој имот со 
кој располага-полни одговорности. 

Лице овластено за застапување е Ивановски Орде 
- управител со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности. Основната главница на друш-
твото изнесува 2.500 евра во противвредност согласно 
извештај за извршена проценка од судски овластен 
проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1046/2001. (25019) 

С T Е Ч A J Н И П О С T A П К И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I - Ст. бр. 393/01 од 19.11.2001 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот "САНЕКС" 
Акционерско друштво за производство, инженеринг 
и трговија - Скопје, ул. "Беласица" бб, со жиро сметка 
40110-601-155610 и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
"САНЕКС" Акционерско друштво за производство, 
инженеринг и трговија - Скопје, ул. "Беласица" бб и 
жиро сметка 40110-601-155610, се заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и 
на огласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30148) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I СТ. бр. 193/96 од 29.11.2001 годи-
на, над должникот "БАНКА ЗА НАДВОРЕШНА 
ТРГОВИЈА" АД - Скопје, со седиште Комплекс бан-
ки и жиро сметка 40100-690-6366, се заклучува. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од судскиот регистар кој го води овој 
суд. 

Извод од решението да се објави во "Службен 
весник на РМ" и на огласната табла во судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30082) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Ст. бр. 412/01 од 21.11.2001 годи-
на, отворена е стечајна постапка над должникот 
Друштво " ТВ МАРКЕТ" Кристина ДООЕЛ експорт -
импорт Скопје, бул. "Гоце Делчев" бр.11 локал/II/13 и 
жиро сметка 40100-601-356819 и истата не се спроведу-
ва. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво " ТВ МАРКЕТ" Кристина ДООЕЛ експорт -
импорт Скопје, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30095) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Ст. бр. 386/01 од 31.10.2001 годи-
на, отворена е стечајна постапка над должникот Ус-
лужно трговско претпријатие "РОЈАЛ - ТРЕНД" 
ДОО експорт - импорт Скопје, ул. "391" бр. 10 и жиро 
сметка 40100-601-364282, па истата не се спроведува и 
се заклучува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Услужно трговско претпријатие "РОЈАЛ ТРЕНД" 
ДОО Скопје, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30090) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Ст. бр. 364/01 од 31.10.2001 годи-
на, отворена е стечајна постапка над должникот Ус-
лужно трговско претпријатие "ЛАСА" увоз - извоз 
ДОО Скопје, ул. "20-ти Октомври" бр. 33 и жиро 
сметка 40100-601-92815 и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
УТП "ЛАСА" увоз - извоз ДОО Скопје, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30107) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 353/01 од 27.11.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско друшт-
во за производство, промет и услуги "ГИРО КО-
МЕРЦ" Гиро ДООЕЛ експорт - импорт Скопје, ул. 
"Бојмија" бр. 11/1-4/27, со жиро сметка 40100-601- 
152720 и регистарска влошка 020205057-8-03-000 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и иста-
та не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Трговско друштво за производство, промет и услуги 
"ГИРО КОМЕРЦ" Гиро ДООЕЛ од Скопје, се заклу-
чува. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30152) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 364/01 од 13.11.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за ус-
луги и трговија "КОНЕТА" Небојша ДООЕЛ увоз -
извоз со седиште на бул. "АСНОМ" бр. 64/3-1, со жи-
ро сметка 40100-601-96536 како и регистарска влошка 
0200112697-8-01-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за услуги и трговија "КОНЕТА" Небојша 
ДООЕЛ се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30045) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
154/01 од 15.11.2001 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Трговец поединец за трговија на ма-
ло Марулец Веле Орде "КАРО КАН" ТП, со седиште 
на ул. "Ило Попадинец" бр. 12, запишан во регистар-
ска влошка бр. 010080447-6-000, со решение на Основ-
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ниот суд во Битола, со предмет на работење трговија 
на мало со текстил и жиро сметка 41100-601-45863 при 
ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува. 

Стечајната постапка се отвора поради престојната 
неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (30223) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
225/01 од 29.11.2001 година, над ТП Автоелектричар-
ски и акумулаторски сервис Горанчо Мрчески 
"ЗЛЕТОВО" од Ресен, ул."1-ва" бр. 12, со дејност ус-
лужна и жиро сметка 40300-601-103519 при ЗПП - Би-
тола, отвори стечајна постапка , не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (30224) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
243/01 од 29.11.2001 година, над ТП за мало Јусуф Ам-
ди Алиевски "ДУШИ" од Битола, ул. "Методи Тан-
чев" бр. 3-а, со дејност трговија и жиро сметка 40300- 
601-101187 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постап-
ка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (30225) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
265/01 од 27.11.2001 година, над Друштвото за произ-
водство, трговија, услуги, угостителство и шпедиција 
"СТЕРНА - 12" Славица и Емил од Битола ул. 
"Младински Бригади" бр. 9/4, со дејност трговија и 
жиро сметка 40300-601-93277 при ЗПП - Битола, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (30227) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
224/01 од 29.11.2001 година, над ТП за угостителство 
туристичка дејност Митревски Симо Тони "АМОР" с. 
Претор Ресен, со дејност туризам и жиро сметка 
40300-601-92035 при ЗПП - Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (30228) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст. бр. 154/01 од 29.11.2001 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот 
ДПУТ "ЈОВЧЕ - ПРОМЕТ" Јованка Тасева и други 
увоз - извоз ЈТД. од с. Просениково, општина Струми-
ца, со жиро сметка 41300-601-50293 што се води при 
ЗПП Филијала Струмица, но поради немање имот на 
должникот, отворената стечајна постапка се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-
то решение со жалба преку овој суд до Апелациониот 
суд во Штип, во рок од 15 дена од објавувањето на ис-
тото во "Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (30229) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, е отворена стечајна постапка над 
должникот Трговец поединец Роска Миле Ангова ТП 
Струмица, со жиро сметка 41300-601-62847 што се во-
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ди при ЗПП Филијала Струмица, но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање имот на должни-
кот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник на РМ" 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на горенаведеното решение, 
претпријатието ќе се брише од судскиот регистар на 
претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (30230) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
223/01 од 29.11.2001 година, над Трговското друштво 
за производство, трговија и услуги Благојче Котевски 
и други "КАМШИК" од Ресен, ул. "Иво Лола Рибар" 
бр. 38, со дејност услужна и жиро сметка 40310-601- 
54315 при ЗПП- Битола, отвори стечајна постапка, не 
ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (30231) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
241/01 од 14.11.2001 година, над Трговец поединец 
"КАМЕЛЕОН" Демир Хисар, ул. "Маршал Тито" бр. 
29 дејност угостителство, со жиро сметка 40301-601- 
95843 при ЗПП - Филијала Битола, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (30232) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст. бр. 167/01 од 30.11.2001 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот ДТТ 
"ЈАНА" експорт - импорт ДООЕЛ од Струмица, со 
жиро сметка 41300-601-11966 што се води при ЗПП 
Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник на РМ" 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (30233) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 344/01 од 15.11.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство и трговија на големо и мало "ВЕМИ" Том-
че ДООЕЛ увоз - извоз Скопје, с. Мралино општина 
Илинден, со жиро сметка 40110-601-223829 и регистар-
ска влошка 02027570?-8-03-000 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведу-
ва. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво "ВЕМИ" Томче од Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30284) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 260/01 
од 30.11.2001 година, над ДООЕЛ "МРЕНОГА" с. 
Крклино општина Битола, дејност превоз на стоки, со 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
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жиро сметка 40300-601-48699 при ЗПП - Филијала Би-
тола, отвори стечајна постапка, но не ја споведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (30329) 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 50/01 
од 05.10.2001 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Друштво за производство, услуги и трго-
ви-ја "ОРИОН" увоз - извоз ДООЕЛ Кичево, со жиро 
сметка 40320-601-109799 при ЗПП Експозитура Киче-
во. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник Друштво за производство, услуги и трговија 
"ОРИОН" увоз - извоз ДООЕЛ Кичево, поради нема-
ње средства согласно член 64 став 1 од Законот за сте-ч а ј . 

Од Основниот суд во Кичево. (30331) 

Л И К В И Д A Ц И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 279/2001 од 20.09.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за сообраќај, трговија и услуги "Бото 
транс" експорт-импорт - ДОО -Скопје, ул."Дурмитор-
ска" бр. 31. 

За ликвидатор се определува лицето Тихомир Ки-
тановски од Скопје со стан на ул. "Симче Настевски" 
бр. 35-б. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29262) 

Со решение Л.бр. 190/2000 од 09.11.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над Друштвото за 
трговија и угостителство "Уплаш" ДООЕЛ Св. Нико-
ле, но истата не се спроведува бидејќи должникот не 
располага со имот за покривање на трошоците во пос-
тапката. 

Ликвидационата постапка над Друштво за трговија 
и угостителство "Уплаш" ДООЕЛ Св. Николе, се 
заклучува. 

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

Од Основниот суд Штип. (29727) 

Со решение Л.бр. 112/2001 од 22.11.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над Друштвото за 
производство, трговија и услуги Фриго Лед јтд-Вини-
ца, но истата не се спроведува бидејќи должникот не 
располага со имот за покривање на трошоците во пос-
тапката. 

Ликвидационата постапка над Друштво за произ-
водство, трговија и услуги Фриго Лед јтд-Виница, се 
заклучува. 

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

Од Основниот суд Штип. (29729) 
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Со решение Л.бр. 136/2001 од 09.11.2001 година е от-
ворена ликвидациона постапка над Друштвото за произ-
водство, услуги и трговија Гал ДОО Штип, но истата не 
се спроведува бидејќи должникот не располага со имот 
за покривање на трошоците во постапката. 

Ликвидационата постапка над Друштво за производ-
ство, услуги и трговија Гал ДОО Штип, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Штип. (29730) 

Со решение Л.бр. 126/2001 од 22.10.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над Производно тр-
говско претпријатие Боромео п.о. увоз-извоз с. Старо 
Коњарево, Струмица, но истата не се спроведува би-
дејќи должникот не располага со имот за покривање 
на трошоците во постапката. 

Ликвидационата постапка над Производно тргов-
ско претпријатие Боромео п.о. увоз-извоз с. Старо Ко-
њарево, Струмица, се заклучува. 

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

Ова решение да се објави во "Службен весник на 
РМ". 

Од Основниот суд Штип. (29732) 

Со решение Л.бр. 128/2001 од 22.10.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над Претпријатие за 
транспорт и трговија "Мајк-транс" п.о. експорт-им-
порт Струмица, но истата не се спроведува бидејќи 
должникот не располага со имот за покривање на тро-
шоците во постапката. 

Ликвидационата постапка над Претпријатие за 
транспорт и трговија "Мајк-транс" п.о. експорт-им-
порт Струмица, се заклучува. 

Имотот на Претпријатие за транспорт и трговија 
"Мајк-транс" п.о. експорт-импорт Струмица што се 
состои од основно средство камион влекач, марка 
Мерцедес бенз тип - 1994 С, бр. на шасија VDB 
64519215309660, број на моторот 44295110011656, годи-
на на производство 1990, сила на моторот во KW 320, 
раб. зафатнина 2500, боја на каросерија бела 01 и со 
сообраќајна дозвола издадена од УВР Струмица, се 
доделува на сопственикот Никола Костов од Струми-
ца. 

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

Од Основниот суд Штип. (29740) 

Ликвидаторот Ристески Илија од Скопје, ул. "Вол-
гоградска" бр. 4-3/4, запишан во Судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, како регистар-
ски суд со решение П.Трег. бр. 2716/2001, објавува де-
ка Друштвото за превоз, шпедиција, промет и услуги 
"Елди Спиро" ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. 
"АВНОЈ" бр. 112/29 и со број на жиро - сметка 40100- 
601-194294 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во 
ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 (триесет) де-
на по објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната 
објава. 

Од ликвидаторот. (29536) 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 



6 декември 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 96 - Стр. 5189 

Ликвидаторот Буклевски Томо од Скопје, ул. 
"Вич" бр. 4/24, запишан во Судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. 
бр. 2699/2001, објавува дека Друштвото за инжене-
ринг и проектирање БИНЕТ Елена и Томо ДОО увоз-
извоз и со број на жиро - сметка 40120-601-40323 отво-
рена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 15 (петнаесет) дена од последната 
објава. 

Од ликвидаторот. (29640) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3136/2001 од 07.11.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02005639?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на Друштвото за производство, 
трговија и услуги АРЕКИПА Билјана ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје ул."Шекспирова"бр. 1/1-5, Скопје. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Друштво за производство, трговија и услуги АРЕ-
КИПА Билјана ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
ул."Шекспирова"бр.1/1-5,Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29169) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3118/2001 од 09.11.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02024862?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на Друштвото за производство, 
трговија и услуги БРУДЕР ХЕНН Роберт ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, ул. "Никола Парапунов" бр. 3а-
35/8. 

Се запишува престанок со работа на Друштвото. 
Се запишува ликвидационен управник Драган Велич-
коски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29189) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2764/2001 од 17.10.2001 година во регистар-
ската влошка бр. 02019113?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената-запишување на ликвида-
тор на Друштвото за производство, трговија, посреду-
вање и услуги ЕЛА-МАК Вера ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје ул."Теодосие Синаитски" бр. 22-а. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Друштво за производство, трговија, посредување и 
услуги ЕЛА-МАК Вера ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје ул."Теодосие Синаитски" бр. 22-а, Крстевски 
Љубомир. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29190) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2881/2001 од 05.11.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02007917?-3-11-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за инженеринг, информатика и издавачка 
дејност МЕДИЈАНА Слободанка и Јасмина ДОО 
Скопје, ул."Орце Николов" бр. 155/5-2. 

За ликвидатор на друштвото се запишува лицето 
Татјана Михајлова. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29191) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2805/2001 од 25.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02036210?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ДН 
ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје ул."Васил Главинов" бр. 10-2/6. 

За ликвидатор на друштвото се именува лицето 
Анита Наков. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29192) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2711/2001 од 22.10.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02029526?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ДМВ 
Душан ДООЕЛ Скопје ул."Ѓоре Ѓоревски" бр. 71-а. 

За ликвидатор се именува Анита Наков. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29193) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3204/2001 од 08.11.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 020012473?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ЗЛА-
ТОМИР Златко ДООЕЛ Чучер Сандево ул."1" бр. 26. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Друштво за производство, трговија и услуги ЗЛА-
ТОМИР Златко ДООЕЛ Чучер Сандево ул."1" бр. 26. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29194) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3081/2001 од 01.11.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02020316?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на ДООЕЛ на Трговското друш-
тво за промет и услуги ДОРИС Ѓорѓи ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, ул."Димитрија Чуповски" бр. 8-б. 

За ликвидатор се запишува Донев Ѓорѓи и се запи-
шува престанок со работа на ДООЕЛ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29195) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2038/2001 од 10.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02021933?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на Трговското друштво за про-
мет и услуги ГРЕМИ Мирјана ДООЕЛ увоз-извоз 
ул."Славка Димкова" бр. 47, Скопје. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Трговско друштво за промет и услуги ГРЕМИ 
Мирјана ДООЕЛ увоз-извоз ул."Славка Димкова" бр. 
47, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29197) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3212/2001 од 09.11.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02008030?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за производство, промет и услуги АБА-
КУС Александар и др. ДОО увоз-извоз ул."Ленин-
градска" бр. 61 а, Скопје. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Друштво за производство, промет и услуги АБА-
КУС Александар и др. ДОО увоз-извоз ул."Ленин-
градска" бр. 61 а, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29201) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3050/2001 од 08.11.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02024065?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за производство, промет и услуги "УНИ-
ДАСТ" Лидија ДООЕЛ Скопје бул."Јане Сандански" 
бр. 68/7-1. 

Се запишува ликвидаторот Драган Величкоски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29204) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2410/2001 од 12.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02008013?-8-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на Друштвото за инженеринг, 
промет и производство ЈАЦА ДИЗАЈН Дарко Тофо-
ски ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул."Васил Глави-
нов" бр. 10-2/6. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на: Друштво за инженеринг, промет и производство 
ЈАЦА ДИЗАЈН Дарко Тофоски ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, ул."Васил Главинов" бр. 10-2/6. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29207) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2663/2001 од 12.11.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 8-02001678-000-11, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на Трговското друштво за но-
винско издавачка дејност и трговија на големо и мало 
со увоз-извоз и услуги во прометот М ЕКСПРЕС ЕМ 
ДООЕЛ - Скопје бул. "Иво Лола Рибар" бр. 59 кат 6, 
стан 16. 

За ликвидатор се запишува Љупчо Михајловски и 
се запишува престанок со работа на ДООЕЛ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29208) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3022/2001 од 30.10.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02035922?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на Друштвото за трговија и услу-
ги ИНТЕРТЕХНА ДООЕЛ Скопје ул."Владимир Ко-
маров" бр. 6/2-16. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Друштво за трговија и услуги ИНТЕРТЕХНА ДО-
ОЕЛ Скопје ул."Владимир Комаров" бр. 6/2-16. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29209) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд II Л. бр.356/01 од 05.11.2001 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за софтвер, автоматска обработка, зас-
тапување и промет "ВЕСТ" извоз - увоз ДОО Скопје, 
ул."Радика" бр. 5-4/3, со жиро сметка 40120-601-39656. 

За ликвидатор се определува лицето Стевчевски 
Благоја, ул."Владимир Комаров" бр. 23/26. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во " Службен весник на Републи-
ка Македонија" до ликвидаторот со пријава во два 
примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30109) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд I Л. бр. 357/01 од 14.11.2001 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Здравствена организација Аптека "М - МЕДИКА" -
Скопје, ул. "Фредерик Шопен"бр. 2 од Скопје, со жи-
ро сметка 40100-603-30762. 

За ликвидатор се определува лицето Благоја Стеф-
чевски од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 23/26 и 
тел. 461-210. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30108) 

Ликвидаторот Шопов Ангел од Велес, запишан во 
Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, со решение П. Трег. бр. 2277/01, објавува дека 
Друштвото КОКИ - ГОКИ Ангел и други ДОО, од с. 
Башино Село, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (30119) 

Ликвидаторот Севда Ѓорѓиева од Скопје, ул. "Црве-
на Општина" бб, запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. 
3212/01 од 09.11.2001 година, објавува дека Друштвото 
за производство, промет и услуги АБАКУС Алексан-
дар и други ДОО увоз - извоз ул. "Ленинградска" бр. 
61-а, Скопје со жиро сметка 40100-601-205143, отворе-
на при ЗПП - Филијала, Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (30048) 

Ликвидаторот Георги Божиновски од Скопје, ул. 
"Ленинова" бр. 63-2-7 запишан во Судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 2831/01 објавува дека Друштвото за трговија 
"АТЛАС" Бејтула ДООЕЛ експорт - импорт Скопје, 
ул. "Битпазарска" бр. 46, со жиро сметка 40100-601- 
156790 отворена при ЗПП Филијала Скопје, е во лик-
видација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 90 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (30155) 

Ликвидаторот Симјановска Тања дипломиран прав-
ник од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 21/7 тел. 044/27- 
913 запишан во трговскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. 2565/01 од 
27.09.2001 година, објавува дека Трговското друштво 
за производство, трговија, угостителство и услуги ДИ-
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А КОМЕРЦ Ванчо ДООЕЛ увоз - извоз с. Челопек 
општина Брвеница, со жиро сметка 41500-601-46257 
отворена при ЗПП - Филијала Тетово, е во ликви-
дација. 

Се повикуваат доверителите на должникот во рок 
од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два при-
мерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30185) 

M A Л И О Г Л A С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1580827 на име Ѓорѓиев Николчо, ул. 

"Партизански одреди" бр. 155-1/50, Скопје. 
Пасош бр. 1364082 на име Љупчо Костадинов, с. 

Блатец, издаден од ОВР Виница. (30412) 
Пасош бр. 1623218 на име Маљановска Ратка, ул. 

"Ленинова" 71, Битола (28790) 
Пасош бр. 458726 на име Мехмед Мехмеди, с. Гај-

ре, Тетово. (30293) 
Пасош бр. 1134661 на име Кацакова Македонка, 

Карбинци, Штип. (30298) 
Пасош бр. 1573158 издаден од УВР - Струмица на 

име Ѓорѓиева Лика, с. Просениково бр. 147, Струмица. 
(30303) 

Пасош бр. 1441713 издаден од УВР - Куманово на 
име Насуфи Мевљан с. Лојане, Куманово. (30315) 

Пасош бр.876811/96 издаден од УВР - Скопје на 
име Славица Божиноска - Станојковска ул. Мавров-
ска бр. 5, Скопје. (30322) 

Пасош бр. 1374555 издаден од УВР - Куманово на 
име Зекири Зејадин с. Ваксинце, Куманово. (30323) 

Пасош бр. 101093/93 издаден од УВР - Скопје на 
име Иван Николовски ул. М. Хаџивас. Јасмин 36/4-3, 
Скопје. (30347) 

Пасош бр. 1455209/00 издаден од УВР - Скопје на 
име Личина Фунда ул. Црногорска бр.2/10, Скопје. 

(30367) 
Пасош бр. 1360616 на име Дервиши Расим с. Лива-

да, Струга. (30382) 
Пасош бр. 275708 на име Коцев Никола ул. "1-ви 

Мај" бр. 1, Кочани. (30384) 
Пасош бр. 355679/94 издаден од ГУВР - Скопје на 

име Козаревски Бојан ул."11 Октомври" бр. 125-1/47, 
Скопје. (30396) 

Пасош бр. 1347428/00 издаден од ГУВР - Скопје на 
име Филиповски Аце ул. "Марко Крале" бр. 37, Скоп-
је. (30397) 

Пасош бр. 811218 огласот објавен под бр. 24743 
во "Службен весник на РМ" бр.82/2001 година се стор-
нира издаден од УВР - Валандово на име Карамучев 
Мирчо Културен центар 25 мај, Валандово. (30399) 

Пасош бр. 1345614 издаден од УВР - Велес на име 
Јајов Имер, с. Г. Јаболчиште, Велес. (30158) 

Пасош бр. 1051222 издаден од УВР-Струмица на име 
Зуцовиќ Љубица, ул. "Младинска"бр. 100/1, Струмица. 

(30169) 
Пасош бр. 1285567 издаден од УВР - Тетово на име 

Исени Јетмир, с. Г. Речица, Тетово. (30170) 
Пасош бр. 0206649 издаден од УВР - Скопје на име 

Доневска Слободанка, бул. "Илинден" бр. 97/8,Скопје. 
(30172) 

Пасош бр. 961753/96 издаден од УВР - Куманово на 
име Ѓоревска Светлана, ул. "Романовска" бр. 4, Кума-
ново. (30176) 

Пасош бр. 1091634/98 издаден од УВР-Тетово на име 
Селими Меджит, с. Седларево, Тетово. (30202) 

Бр. 96 - Стр. 5191 

Пасош бр. 1121769 издаден од УВР - Скопје на име 
Балевски Милчо, бул. "Ј.Сандански" бр. 16/13, Скопје. 

(30204) 
Пасош бр. 553821/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Велјаноски Пецо, ул."Ѓ.Камчев"бр.10/19, Скопје.30208 
Пасош бр. 995976 издаден од УВР - Скопје на име 

Александра Стефановска, ул. "В.Назор" бр. 15 а, Ско-
пје. (30242) 

Пасош бр. 1378034/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Трајковски Димитар, ул. "Н.Н.Борче" бр.87/1-10, Ско-
пје. (30244) 

Пасош бр. 1452504/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Арслани Руфат, ул. "520" бр. 15, Скопје. (30273) 

Пасош бр. 1554136 на име Умеровски Ферди, ул. 
"Трајче Магловски" бр. 2/15, Битола. (29009) 

Чекови од тековна сметка бр. 1112034, чековите 
од бр. 234841 до 234851 од бр. 264667 до 264676, 178173, 
234839 и 234839, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Гркова Цвета, Скопје. (30349) 

Чекови од тековна сметка бр. 00539955 бр. 
0011004657959,4657960 и од 4714017 до 4714019, од 

4714022 до 4714025 и од 0017000429191 до чек бр. 
429197, издадени од Комерцијална банка на име 
Гигова Славица ,Скопје. (30403) 
Чекови од тековна сметка бр. 3870193 од бр. 5533536 

до 5533547 издадени од Комерцијална банка АД Ско-
пје на име Кусиников Димитар, Скопје. (30205) 

Чекови од тековна сметка бр. 17801-07 од бр. 
27716321 до 27716333 издадени од Стопанска банка АД 
Скопје на име Елица Кусеникова, Скопје. (30206) 

Работна книшка на име Раиф Салији с. Ропалце, 
Куманово. (30248) 

Работна книшка на име Ајредни Бујомин с. Ропал-
це, Куманово. (30249) 

Работна книшка на име Адеми Ељали с. Никуш-
так, Куманово. (30250) 

Работна книшка на име Рушити Музафер, Кумано-
во. (30251) 

Работна книшка на име Тарабакоска Светлана, 
Охрид. (30267) 

Работна книшка на име Гошевска Јордана Богдан-
ци, Гевгелија. (30268) 

Работна книшка на име Адамоски Видоја, Гости-
вар. (30269) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Гор-
чевска Олга, Скопје. (30286) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Џавид 
Бекири, с. Арачиново, Скопје. (30308) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Пет-
ковски Чедомир, с. Бујковци, Скопје. (30316) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Мина 
Исмани, с. Рашче ,Скопје. (30317) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Слобо-
данка Арсова, Скопје. (30318) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Анто-
нијо Поповиќ, Скопје. (30346) 

Работна книшка на име Ариоб Адеми с. Никуш-
так, Куманово. (30351) 

Работна книшка на име Рунди Нуледини, с. Лопа-
те, Куманово. (30353) 

Работна книшка на име Николовски Ордан, Скоп-
је. (30364) 

Работна книшка на име Каранфилова Милица, ул. 
"М.Бригада" бб, Кочани. (30375) 

Работна книшка на име Таироски Зија, Мак. Брод 
(30376) 

Работна книшка на име Хелена Роза, Скопје. 
(30201) 
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Работна книшка на име Мурат Ајдини, с. Арачино-
во, Скопје. (30203) 

Работна книшка на име Чингаров Петре, Скопје. 
(30245) 

Работна книшка на име Тодороски Роберт, Скопје. 
(30246) 

Работна книшка на име Јусуф Рамадани, Скопје. 
(30278) 

Работна книшка на име Кенан Џафер, с. Студенича-
ни, Скопје. (30279) 

Работна книшка на име Милан Велинов, Скопје. 
(30280) 

Работна книшка на име Борче Додевски, Скопје. 
(30281) 

Работна книшка на име Младеновска Славица, Ско-
пје. (30282) 

Воена книшка на име Бељуроски Мустафа, с. Мел-
ница, Велес. (30260) 

Воена книшка на име Нанев Зоран, Пробиштип. 
(30271) 

Воена книшка на име Лазаров Зоран, Кавадарци. 
(30285) 

Воена книшка на име Славчо Ангелов, ул. "Пајак 
Планина" бр. 21, Велес. (30363) 

Воена книшка на име Игнатов Зоран, ул. "Вера 
Циривири" бр. 250, Велес. (30365) 

Воена книшка на име Димитриевски Бобан, Скоп-
је. (30402) 

Воена книшка на име Демиров Качман, Скопје.30193 
Воена книшка на име Благој Петров, Велес. (30197) 
Воена книшка на име Митревски Зоран,Скопје.30207 
Воена книшка на име Перо Гроздановски, Скопје. 

(30210) 
Воена книшка на име Перовски Томислав, Скопје. 

(30283) 
Диплома издадена од МУ "Гоце Делчев" Скопје на 

име Василковски Даниел, Скопје. (30182) 
Чековна картичка бр. 13383790, Чековите бр. 

402171 и 402172, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Полику Абдулјаким, Скопје. (30309) 

Чековна картичка бр. 4423886, Чековите бр. 
5089369 и 5089370, издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Тримчески Трајан, Скопје. (30310) 

Даночна картичка бр. 4023999115423 на име П З О 
Др Благоја Парталоски, Струга. (30288) 

Даночна картичка бр. 4030994124693, издадена од 
Управа за приходи Скопје на име ППУ Шан комерц, 
Скопје. (30289) 

Даночна картичка бр. 5006995100173, на име Итова 
Слаѓана, Гевгелија. (30292) 

Даночна картичка на име Борис Банески, Кумано-
во. (30295) 

Даночна картичка на име "СОЛИДАРНОСТ" ху-
манитарно здружение на граѓани, Кочани. (30300) 

Даночна картичка бр. 4030992261880, издадена од 
Управа за приходи Скопје, на име МИ жак Компани 
Миле ДООЕЛ, Скопје. (30304) 

Даночна картичка бр. 5030989126975 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Цвеќара - Мартин-
ка, Скопје. (30305) 

Даночна картичка бр. 5006001105805, на име "БО-
ГО" киоск Гевгелија, Ѓеоргиева Васка, Гевгелија. 

(30306) 
Даночна картичка бр. 4030992128268, издадена од 

Управа за приходи Скопје, на име Карингтон Адам 
ДООЕЛ, Скопје. (30312) 

Даночна картичка бр. 4030996312047, издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Батинци комерц, 
Скопје. (30313) 
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Даночна картичка бр. 5030990114140, издадена од 
Управа за приходи Скопје на име ТП Бутик Бонд, 
Скопје. (30321) 

Даночна картичка бр. 4030999371508, издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Сигма 2000, Скопје. 

(30348) 
Даночна картичка бр. 4030993106500, издадена од 

Управа за приходи Скопје на име Пријатели на шуми-
те, Скопје. (30350) 

Даночна картичка на име Трајче Теов ул. "Коле 
Дрнков" бр. 35, Велес. (30389) 

Даночна картичка на име "ДИГИТАЛ" РТВ сер-
вис , Кичево. (30392) 

Даночна картичка бр. 5026995100751, на име ТП 
"БАДИ", Струга. (30393) 

Даночна картичка на име Тупачев Драги ул. "К. 
Мисирков" бр. 54, Струмица. (30394) 

Даночна картичка бр. 4018997100260, на име Бил-
гаип Латифоски Пласница, Мак. Брод. (30395) 

Даночна картичка бр. 4030000403939, издадена од 
Управа за приходи на име "БАНА",Скопје. (30398) 

Даночна картичка бр. 4030995124603, издадена од 
Управа за приходи на име "АКСИОС - ИГ", Скопје. 

(30400) 
Даночна картичка на име "ОЗОН" Ристо Вучков, 

Струмица. (30160) 
Даночна картичка на име Ѓуро Илашев, Струмица. 
Даночна картичка на име ОК Македонија,Струмица. 
Даночна картичка бр. 4026995112357 на име ДООЕЛ 

"ДОДНА", Струга. (30163) 
Даночна картичка бр. 5030991150735 издадена од Уп-

рава за приходи Скопје на име Стом. ордин. "Др.Сто-
јан Маркоски", Скопје. (30171) 

Даночна картичка бр. 4030001417089 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Флеш арт ДОО,Скопје. 

(30178) 
Даночна картичка бр. 4030994156099 издадена од Уп-

рава за приходи Скопје на име Чопо комерц, Скопје. 
(30179) 

Даночна картичка бр. 4030993117685 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Дафи голд,Скопје.30181 

Даночна картичка бр. 5004994103583 на име Сузана 
Колевска, Велес. (30195) 

Даночна картичка бр. 4030996323987 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име ДПТУ Акуила компа-
ни, Скопје. (30211) 

Даночна картичка бр. 4030994106806 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Зо - Ас - Трејд, Скопје. 

(30213) 
Даночна картичка бр. 4030994182936 издадена од Уп-

рава за приходи Скопје на име Компани Р.Цветков-
ски, Скопје. (30241) 

Даночна картичка бр. 4030994183258 издадена од Уп-
рава за приходи на име "РОВАКО", Скопје. (30274) 

Даночна картичка бр. 5030993144724 издадена од Уп-
рава за приходи на име ТП "ВИН", Скопје. (30275) 

Даночна картичка на име "КАСТОРО" Звонко 
ДООЕЛ, Скопје. (30276) 

Даночна картичка бр. 4030998338809 издадена од Уп-
рава за приходи на име "МЕС - МОМЕ",Скопје. 30277 

Свидетелство за 2-ра година, општа гимназија на 
име Крстевска Тања, ул. "Крушевска" бр. 48, Крива 
Паланка. (30252) 

Свидетелство за 8-мо одделение на име Димитрова 
Лозана, Виница. (30253) 

Свидетелство на име Стефанов Александар, Радо-
виш. (30254) 

Свидетелство на име Цветковски Зоран, с. Луке, 
Крива Паланка. (30265) 
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Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ 
Тодор Јанев на име Петровска Светозар Валентина, 
Велес. (30359) 

Свидетелство на име Даутовиќ Милахет, Прилеп. 
(30368) 

Свидетелство на име Јованов Ангелчо, Кочани. 
(30379) 

Индекс бр. 16512 издаден од Машински факултет-
Скопје на име Јанев Влатко, Скопје. (30401) 

Диплома на име Филкоска Наташа, Струга. 
(30247) 

Диплома издадена од УСО Гимназија - Кочо Ра-
цин, Велес на име Јаневска Соња, Велес. (30263) 

Диплома на име Милошовски Гоце, Пехчево. 
(30355) 

Диплома на име Петров Мики, Штип. (30361) 
Диплома на име Артон Арифи, с. Лојане, Кумано-

во. (30362) 
Диплома за средно образование на име Петрит 

Мифтаревиќ, Струга. (30371) 
Диплома на име Рефик Адеми, с. Опае, Куманово. 

(30372) 
Диплома на име Јаковлески Иво, Кичево. 

(30374) 
Здравствена книшка на име Кирил Тасевски, ул. 

"Партизанска" бр. 90-1/30, Битола. (30255) 
Здравствена книшка на име Митре Јовковски, Би-

тола. (30256) 
Здравствена книшка на име Алиевски Рамадан, 

Битола. (30257) 
Здравствена книшка на име Славко Јовчевски, Би-

тола. (30258) 
Здравствена книшка на име Ангелевски Љупчо, 

Битола. (30270) 
Здравствена книшка на име Ивановски Драган, 

Пробиштип. (30272) 
Здравствена книшка на име Билали Адем, Тетово. 

(30354) 
Здравствена книшка на име Мусова Арза, с. Мел-

ница, Велес. (30360) 
Здравствена книшка на име Лефкова Сања, ул. 

"29-ти Ноември" бр. 14, Велес. (30378) 
Одобрение бр. 11-3 издадено од СО Чаир - Скопје 

на име Стојановски Лазар, Скопје. (30297) 
Штедна книшка бр. 11-50-46850-6, издадена од Ма-

кедонска банка АД Скопје, на име Билјана Стефано-
ска - Сековска, Скопје. (30319) 

Лична карта на име Југова Борка ул. "Загребска" 
бр. 3, Велес. (30259) 

Решение на име Зија Имери, Тетово. (30301) 
Решение бр. 11-700 на име Деспотоски Драго, Те-

тово. (30302) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 10, член 13 став 1 алинеја 1, 

член 14 став 1 и член 16 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки во Службата за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ВРШЕЊЕ НА УС-

ЛУГИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик е Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Републи-
ка Македонија, ул."Железничка" бб - Скопје. 

Бр. 96 - Стр. 5193 

1.2. Предмет на набавката е осигурување на имот 
на Владата на Република Македонија за деловната 
2002 година, и тоа: 

- Градежни објекти и целокупната опрема во об-
јектите, на цела територија на Република Македонија, 
од опасности од пожар и некои други опасности; 

- Моторни возила со потполно каско осигурување, 
со франшиза од 1.000 ГМ во секоја штета, со вклучен 
ризик кражба, противправно одземање на возилото и 
разбојништво; 

- Компјутерска опрема од кршење и од некои дру-
ги опасности; и 

- Пари и вредносни бонови во метална каса и тран-
спорт на пари, од провална кражба и разбојништво. 

1.3. Тендерската документација понудувачите мо-
жат да ја подигнат од Службата секој работен ден од 
8-15 часот, без надомест. 

Набавката е делива - услугата може да се подели 
на повеќе понудувачи во зависност од предметот на 
осигурувањето. 

Со најповолниот понудувач ќе се склучи годишен 
Договор. 

1.4. Осигурувањето треба да се изврши согласно 
Законот за осигурување и други прописи кои ја регу-
лираат оваа материја во Република Македонија и со 
меѓународните прописи кои се прифатени во Републи-
ка Македонија. 

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни лица, 
регистрирани за вршење на осигурителна дејност. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи обемот на покри-

тие на осигурувањето, со наброени ризици, (за возила-
та да се наведе која територија ја покрива осигурува-
њето, висината на доплатокот за територии кои не се 
покриени, и процентот на сопственото учество во слу-
чај на кражба и др.). 

2.3. Понудата треба да ги содржи висината на стап-
ките за осигурување на објектите, на компјутерската 
опрема и на возила (со и без вклучен ризик кражба), 
изразена во проценти. 

2.4. Бонификации - попусти по разни основи, по 
предметот на осигурување. 

2.5. Понудата треба да го содржи рокот и начинот 
на плаќање на премијата. 

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на исплата 
на штетите. 

2.7. Понудата треба да има рок на важност. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиската и економската способност, согласно член 
22 од Законот за јавни набавки. 

3.2. Понудувачот треба да го достави актот за ос-
новање на Друштвото и Решение за упис во трговски-
от регистар. 

3.3. Понудувачот треба да достави дозвола за осно-
вање и работа на Друштвото за осигурување, согласно 
член 13 од Законот за осигурување. 

3.4. Понудувачот треба да достави Решение за 
ДДВ. 

3.5. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
него не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
член 24 став 1 од Законот за јавни набавки. 

3.6. Понудувачот треба да достави референца на 
Компанијата. 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
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3.7. Со понудата понудувачите треба да достават 
валидна банкарска гаранција на износ од 15.000 ГМ, во 
смисла на член 55 од Законот за јавни набавки. 

3.8. Понудувачот треба да достави писмено овлас-
тување за претставникот на понудувачот за учество на 
јавното отворање. 

3.9. Сите документи треба да се оригинал или заве-
рени кај нотар. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- Висина на премиска стапка 30 поени; 
- Бонификација-попусти по разни основи...25 поени; 
- Обем на покритие на осигурувањето 15 поени; 
- Рок и начин на плаќање на премијата...15 поени; и 
- Рок на исплата на штетите 15 поени. 
Бројот на поените ќе се дели сразмерно на бројот 

на понудувачите, при што наведените поени се макси-
мални за освоеното прво место по секој критериум. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДАТА 

5.1. Понудата се доставува во согласност со член 
52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки. 

5.2. Секој понудувач може да достави само една по-
нуда. 

5.3. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето во весникот "Дневник" и 
"Службен весник на РМ", но најдоцна до денот и ча-
сот на јавното отворање на понудите. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: Служба за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија, ул."Же-
лезничка" бб, Скопје - Комисија за јавни набавки. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
21.12.2001 година, во 11 часот во просториите на 
Службата, ул. "Железничка" бб, барака бр. 4, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата од овој повик и Законот за јавни набавки, како и 
оние кои ја немаат целокупната документација која се 
бара во овој повик нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки. 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во АД "Електростопанство на Македо-
нија" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-17/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА БАГЕР ES 6/45 
И ES10/70 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-17/2002 е 

АД "Електростопанство на Македонија", со седиште 
на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на резервни делови за булдозер ES 6/45 i 
ES10/70 за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј 
во се според тендер документација. Тендер документа-
цијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во прос-
ториите на АД "ЕСМ" ул. "11 Октомври" бр. 9, Скоп-
је (стара зграда), 9 спрат соба бр. 1, секој работен ден 
од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно да се упла-
ти износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 

200000002447884 АД"ЕСМ" Скопје, (даночен број 
4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје), 
со назнака за кој повик е уплатата. Понудувачот тре-
ба да презентира доказ за извршена уплата при поди-
гање на тендер документацијата. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавните набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на стоката. 
2.3. Понудувачот треба да ги пополни во целост та-

белите кои се доставуваат како тендер документација 
со фиксни единечни и вкупни цени како и вкупна цена 
на целокупниот обем на понудената набавка на паритет 
ДДП РЕК Битола и РЕК Осломеј, сите цени треба да се 
изразени во МКД, со посебно искажани царина и ДДВ. 

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 
странска валута. При одлучувањето, договарањето и 
реализацијата на услугата ќе се применува продажен 
курс на Народна банка на Македонија. 

2.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели 
(дозволена е делумна понуда-делива понуда но не е 
дозволена делумна понуда во рамките на една табела). 

2.5. Понудувачот треба во понудата да го наведе га-
рантниот рок на резервните делови. 

2.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
ње. 

2.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија (член 19 од Законот за јавни 
набавки). 

2.8. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на стоката. 

2.9. Понудата треба да има рок на важност. 
2.10. Понудите од странските понудувачи со пропрат-

ната документација освен техничката треба да бидат 
преведени на македонски јазик, од овластен преведувач. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет од единствениот регистар, кој треба 
да биде во согласност со Правилникот за содржината 
на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32 
од 10.07.1998 година), а странските понудувачи соглас-
но член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведе-
ни во член 24 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Понудувачот треба да достави решение за 
ДДВ. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Понудувачот треба да достави банкарска га-
ранција во висина од 5% од вкупната вредност на по-
нудата. 
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3.6. Сите документи треба да се оригинали или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци. 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки): 

4.1. Цена -50 поени. 
4.2. Начин на плаќање -30 поени. 
4.3. Рок на испорака -20 поени. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавни набавки. 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: АД "Електростопанство на 
Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 
Октомври" бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
26.12.2001, во 13 часот, во просториите на АД "Елек-
тростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 
9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски 
простории во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик, оние кои немаат целокупна до-
кументација која се бара во отворениот повик и оние 
кои нема да ги пополнат прегледите кои се дадени како 
тендер документација, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во АД "Електростопанство на Македо-
нија" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-18/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА ОГНООТПОРНИ МАТЕРИЈАЛИ, 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-18/2002 е 

АД "Електростопанство на Македонија", со седиште 
на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на огноотпорни материјали за потребите 
на РЕК Битола и РЕК Осломеј во се според тендер до-
кументација. Тендер документацијата понудувачите 
ќе можат да ја подигнат во просториите на АД "ЕСМ" 
ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат 
соба бр. 1, секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за 
истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари 
на жиро сметка бр. 200000002447884 АД"ЕСМ" Скоп-
је, (даночен број 4030989128346; депонент на Стопан-
ска банка Скопје), со назнака за кој повик е уплатата. 
Понудувачот треба да презентира доказ за извршена 
уплата при подигање на тендер документацијата. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавните набавки. 

Бр. 96 - Стр. 5195 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на стоката. 
2.3. Понудувачот треба да ги пополни во целост та-

белите кои се доставуваат како тендер документација 
со единечни цени и фиксна вкупна цена на понудената 
набавка на паритет ДДП РЕК Битола и РЕК Осломеј, 
сите цени треба да се изразени во МКД, со посебно ис-
кажан ДДВ. 

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 
странска валута. При одлучувањето, договарањето и 
реализацијата на услугата ќе се применува продажен 
курс на Народна банка на Македонија. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија. 

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 
на стоката. 

2.7. Понудата не мора да ги опфати сите табели 
(дозволена е делумна понуда-делива понуда но не е 
дозволена делумна понуда во рамките на една табела). 

2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудите со пропратната документација од 

странските понудувачи треба да бидат преведени на ма-
кедонски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет од единствениот регистар, кој треба 
да биде во согласност со Правилникот за содржината 
на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32 
од 10.07.1998 година), а странските понудувачи соглас-
но член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки: 

3.2.1. Понудувачот треба да достави список на испо-
раки на ваков вид стоки во последните 3 години со ко-
личини, датуми и примачи. 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведе-
ни во член 24 од Законот за јавни набавки. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Понудувачот треба да достави решение за 
ДДВ. 

3.6. Сите документи треба да се оригинали или за-
верени копии, верни на оригиналот (освен списокот на 
испораки) и не постари од 6 месеци. 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки): 

4.1. Цена -50 поени. 
4.2. Начин на плаќање -30 поени. 
4.3. Рок на испорака -20 поени. 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
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5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавни набавки. 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: АД "Електростопанство на 
Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 
Октомври" бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
26.12.2001, во 11 часот, во просториите на АД "Елек-
тростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 
9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски 
простории во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Согласно член 14 и член 15 од Законот за јавни на-
бавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јав-
ни набавки во ЈП "Македонијапат" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 39/2001 
ЗА НАБАВКА НА ДИЗЕЛ ГОРИВО И МОТОРЕН 

БЕНЗИН 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 39/2001 е 

ЈП "Македонијапат" - Скопје со седиште на ул. "Даме 
Груев" бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: 
а) дизел гориво Д1 500.000 Л 
б) дизел гориво Д2 800.000 Л 
в) екстра лесно гориво 1.200.000 Л 
г) моторен бензин МБ-98 100.000 Л 
1.3. Материјалите што се предмет на овој отворен 

повик треба да ги задоволуваат следните стандарди: 
а) дизел гориво Д1 да го задоволува стандардот 

ЈУС Б.Х2.410, 
б) дизел гориво Д2 да го задоволува стандардот 

ЈУС Б.Х2.410, 
в) екстра лесно гориво кое во поглед на квалите-

тот треба да ги задоволува критериумите пропишани 
со Правилникот за квалитет на маслата за горење 
("Сл. весник на РМ" бр. 49/83), 

г) моторен бензин МБ-98 кој го задоволува стан-
дардот ЈУС Б.Х2.220. 

1.4. Материјалите да бидат испорачани со следната 
динамика: 

2002 Д1 (Л) Д2 (Л) Екстра лес-
но (Л) 

Моторен 
бен. 

МБ-98 
јануари 100.000 - - 8.000 
февруари 100.000 - - 8.000 
март 100.000 - - 8.000 
април - 100.000 - 8.000 
м а ј 

- 125.000 200.000 8.000 
јуни 

- 125.000 200.000 8.000 
јули 

- 125.000 200.000 8.000 
август - 125.000 200.000 8.000 
септември - 100.000 200.000 8.000 
октомври - 100.000 200.000 8.000 
ноември 100.000 - - 10.000 
декември 100.000 - - 10.000 

1.5. Согласно член 17 од Законот за јавни набавки, 
набавката може да се подели на делови. 

1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.7. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно член 16 од Законот за јавни набав-
ки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени 

за позициите од овој повик и вкупната цена на набав-
ката. 

2.3. Понудата треба да биде изразена во единечна 
мерка "Л" (литри) испорачан материјал до подружни-
ците во ЈП "Македонијапат" - Скопје, а спрема диспо-
зицијата која ќе биде составен дел од договорот. 

2.4. Вкупната единечна цена да биде изразена во 
денарска вредност. 

2.5. Во вкупната единечна понудена цена треба да 
бидат вкалкулирани сите трошоци на понудувачот од 
набавка до испорака на материјалот вклучувајќи го 
чинењето за набавка, транспорт до подружници, цари-
на, даноци, давачки за патишта, осигурување, ДДВ и 
сите останати давачки кои би ја теретеле цената. 

2.6. Понудувачот може да даде понуда која ќе го 
опфати целокупниот обем на набавката или одредени 
делови од истата. 

2.7. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

3. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
3.1. Понудувачот треба да понуди начин на плаќа-

ње одложено не помалку од 30 дена од денот на испо-
раката на предметот на набавката. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да достави докази за фи-

нансиската и економската способност согласно член 
22 од Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи документ спрема 
став 3, член 22 од Законот за јавни набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија верна на оригиналот. 

4.2. Со понудата треба да се достави банкова га-
ранција во износ од 5% од вкупната вредност на пону-
дата. 

4.3. Гаранција за квалитет на производот. 
4.4. Понудувачот да достави доказ дека на понуду-

вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 и 2 од член 24 од Законот за јавни набавки. 

4.5. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество во јавниот повик, сог-
ласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

5.1. Критериумите за избор на најповолен понуду-
вач се во согласност со член 25 од Законот за јавни на-
бавки и тоа: 

- цена 40 поени, 
- квалитет на производот 30 поени , 
- начин на плаќање 30 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДАТА 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" 
бр. 26/98). 
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6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

6.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
24.12.2001 год. во 12,00 часот во просториите на ЈП 
"Македонијапат", ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје во 
салата на VI кат. 

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата од Отворениот повик, како и оние кои не се из-
работени согласно Законот за јавни набавки ("Сл. 
весник на РМ" бр. 26/98) нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

NOTICE FOR PROLONGATION OF TENDERING 
FOR ELIGIBLE CONTRACTORS 

PROJECT: Lake Ohrid Environmental Protection - Up-
grading and Rehabilitation of Vranista WWTP 

- CONTRACT 1 -

Financed by: KfW 
Client: M.J.P. Proaqua - Struga 
Revised submission date: January 16th 2002 

The Financer (KfW) and the Client (M.J.P. Proaqua) he-
reby give notice that the Tender Period for Eligible Contrac-
tors for the "Lake Ohrid Environmental Protection Project" -
Contract 1 - Upgrading and Rehabilitation of Vranista WWTP 
has been extended from its original submission date of the 18 
of December until 16th January 2002 - 12:00 pm. 

Any companies who have already purchased the document 
should note the revised date of submission while companies 
interested in purchasing the Prequalification and Tender Docu-
ment should read and follow the details and instructions given 
below. 

The Scope of Work for Contract 1 includes but is not ne-
cessarily limited to the following works: 

- The project will be in the area of the Macedonian side of 
Lake Ohrid, and the main location for the works will be the 
Vranista WWTP site. 

- The scope of works will include the rehabilitation of the 
civil works and electro-mechanical installations, including the 
installation of complementary control and measurement equip-
ment. This scope of work mainly covers the stripping out of 
much of the existing equipment and for the provision and in-
stallation of new and replacement mechanical, electrical, ins-
trumentation and control equipment at the existing WWTP. 
Associated contract but is not expected to exceed 20% of the 
value of the contract. 

- The Municipal Wastewater Treatment Plant at Vranista 
was constructed from 1985 to 1987 and had been designed for 
household wastewater conveyed via the East and West collec-
tors around the Ohrid Lake. The design capacities are as fol-
lows: 

120,000 p.e. 
1,670 I/sec. 
6,000,000 m3/a 
up to 20 mg BOD/I & up to 30 

- Maximum Capacity: 
- Maximum Flow: 
- Annual Capacity: 
- Effect of Treatment: 

mg SS/I 
- Installed Power: 

Prequalification and tendering for the contracts to be fi-
nanced with the proceeds of a financial assistance from the 
Bank is open to firms and joint ventures of firms from any of 
the following countries: Member Countries of the EU, Alba-
nia, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Re-
public of Macedonia (FYROM), Poland, Romania, Slovak Re-
public, Slovenia. 

Prequalification and Tendering documents may be obtai-
ned from the address below upon payment of a non-refundable 
fee of 2,350.00 DM on the GKW Consult GmbH, Manheim 
nonresident account with Ohridska Banka A.D. Ohrid; BLZ 
41000-620-16 (Swift Bic: Ohrid MK 22) - Account Numb. 
708000-280-178. 

Interested firms may obtain further information from and 
inspect acquire the prequalification and tendering documents 
as the following office: Mr. H. Grozdev / Mr. R. Sampson 
GKW CONSULT GmbH on behalf of Proaqua KEJ "8m No-
emvri" bb 6300 Struga, Macedonia, Tel: 00 389 46 784 320; 
Fax: 00 389 46 784 322; e-mail: gkw_ohrid@yahoo.com. 

The closing date for submission of prequalification and 
tendering documentation will be January 16, 2002, 12:00 pm. 

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
З А ПРИВАТИЗАЦИЈА 

П О К А Н А З А КУПУВАЊЕ А К Ц И И 

Агенцијата на Република Македонија за привати-
зација (АП), во име на Владата на Република Македо-
нија и останатите акционери кои го претставуваат др-
жавниот капитал, објавува јавен тендер за продажба 
на 60,72% капитално учество, односно 180.751 обични 
акции во 

РУДНИЦИ САСА АД - МАКЕДОНСКА 
К А М Е Н И Ц А 

Рудници за олово и цинк 

Во рамки на програмата за преструктуирање на 
претпријатијата кои искажуваат загуби во работење-
то, која ја спроведува во соработка со Светската бан-
ка, Владата на Република Македонија е подготвена да 
го продаде под поволни услови Друштвото, кое е ак-
тивно и има 1.120 вработени. Квалификуваните потен-
цијални инвеститори ќе имаат можност да извршат 
сопствена длабинска анализа на Друштвото. 

1.8 MW 

The duration of the contract for the works specified is anti-
cipated to be up to 18 calendar months. The contract is antici-
pated to commence in February 2002. 

Полно име на Друштвото: 

Седиште: 

Основна главница на 
Друштвото: 
Номинална вредност на 
една акција: 
Број на акции: 
Краен рок за доставување 
на понудата: 

Понудувачите може да ја подигнат тендерската до-
кументација во канцелариите на АП во работни дено-
ви од 09:00 до 15:00 часот. Тендерската документација 
ќе биде предадена по извршена уплата на 1.000 ДЕМ 
(511 евра) во денарска противвредност (според сред-

АД Рудници за олово и 
цинк "САСА" 
"Маршал Тито" бб, 
Македонска Каменица 
29.770.412 ДЕМ 
(15.221.370 евра) 

100 ДЕМ (51,13 евра) 
297.704 обични акции 

5 февруари 2002 

mailto:gkw_ohrid@yahoo.com
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ниот курс на Народна банка на Република Македонија 
на денот на уплатата), на жиро-сметката на АП во 
Балканска банка - Скопје број 240-0100000340-27 -
единствен даночен број 4030993262472. 

Контакт информации: Агенција на Република Ма-
кедонија за приватизација, ул. "Никола Вапцаров" бр. 
7, 1000 Скопје, Република Македонија, тел. +389 2 117 
564, факс: +389 2 126 022, e-mail: agencu@mpa.org.mk. 

Агенцијата на Република Македонија за привати-
зација (АП), во име на Владата на Република Македо-
нија и останатите акционери кои го претставуваат др-
жавниот капитал, објавува јавен тендер за продажба 
на 88,68% капитално учество, односно 163.936 обични 
акции во 

РУДНИЦИ ЗЛЕТОВО АД - ПРОБИШТИП 

Рудници за олово, цинк и преработка 

Во рамки на програмата за преструктуирање на 
претпријатијата кои искажуваат загуби во работење-
то, која ја спроведува во соработка со Светската бан-
ка, Владата на Република Македонија е подготвена да 
го продаде под поволни услови Друштвото, кое е ак-
тивно и има 1.593 вработени. Квалификуваните потен-
цијални инвеститори ќе имаат можност да извршат 
сопствена длабинска анализа на Друштвото. 

Полно име на Друштвото: 

Седиште: 

Основна главница на 
Друштвото: 
Номинална вредност на 
една акција: 
Број на акции: 
Краен рок за доставување 
на понудата: 

АД Рудници за олово, 
цинк и преработка 
"ЗЛЕТОВО" 
"Јаким Стојковски" 2, 
Пробиштип 
18.486.142 ДЕМ 
(9.451.814 евра) 

100 ДЕМ (51,13 евра) 
184.862 обични акции 

5 февруари 2002 

Понудувачите може да ја подигнат тендерската до-
кументација во канцелариите на АП во работни дено-
ви од 09:00 до 15:00 часот. Тендерската документација 
ќе биде предадена по извршена уплата на 1.000 ДЕМ 
(511 евра) во денарска противвредност (според сред-
ниот курс на Народна банка на Република Македонија 
на денот на уплатата), на жиро-сметката на АП во 
Балканска банка - Скопје број 240-0100000340-27 -
единствен даночен број 4030993262472. 

Контакт информации: Агенција на Република Ма-
кедонија за приватизација, ул. "Никола Вапцаров" бр. 
7, 1000 Скопје, Република Македонија, тел. +389 2 117 
564, факс: +389 2 126 022, e-mail: agencu@mpa.org.mk. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страница 

1676. Одлука за помилување на поединци-чле-
нови на таканаречената ОНА лишени од 
слобода, за ослободување од кривично 
гонење 5167 

1677. Одлука за пренесување на правото на ко-
ристење и располагање на материјално 
средство 5167 

1678. Решение за давање согласност на Одлу-
ката на Советот на ЈНУ Институт за на-
ционална историја - Скопје за избор на 
директор на Институтот 5167 

1679. Решение за разрешување од должноста 
директор на ЈВП "Водостопанство на 
Македонија" - Скопје 5167 

1680. Решение за разрешување од должноста 
директор на ЈП за просторни и урбанис-
тички планови - Скопје 5167 

1681. Решение за разрешување од должноста 
директор на ЈП за стопанисување со шу-
ми "Македонски шуми" - Скопје 5168 

1682. Решение за разрешување од должноста 
државен секретар во Министерството за 
одбрана 5168 

1683. Решение за разрешување од должноста 
државен секретар во Министерството за 
внатрешни работи 5168 

1684. Решение за разрешување од должноста 
директор на Управата за безбедност и 
контраразузнавање 5168 

1685. Лиценца за постојано приредување на 
посебна игра на среќа во играчница 5168 

1686. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност 5169 

1687. Правилник за начинот и постапката за 
оценување на државните службеници 5169 

1688. Правилник за утврдување на работните 
места со висок ризик по животот и здрав-
јето на државниот службеник 5172 

1689. Упатство за поблиски критериуми за до-
делување парична награда на државните 
службеници 5173 

1690. Етички кодекс за државните службеници 5174 
1691. Одлука на Уставниот суд на Република 

Македонија, У.бр.49/2001 од 21 ноември 
2001 година 5176 

1692. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У.бр. 117/2001 од 21 ноември 
2001 година 5176 

1693. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У.бр. 211/2000 од 21 ноември 
2001 година 5177 

Стопанска комора на Македонијa 
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Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. 
Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје. 

mailto:agencu@mpa.org.mk
mailto:agencu@mpa.org.mk

