
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Четврток, 3 октомври 2002 
Скопје 

Број 77                 Год.  LVIII 

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
1245. 
Врз основа на член 11, а во врска со член 12, од Одлу-

ката за организација и делокруг на работа на Кабинетот 
на Претседателот на Република Македонија, донесувам 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ПОМИЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
I 

За член на Комисијата за помилување на Претседа-
телот на Република Македонија се именува: 

-
 
 Доксим Тортевски - адвокат во пензија. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
    Бр. 07-1160                                Претседател 

2 октомври 2002 година         на Република Македонија, 
     Скопје                           Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
1246. 
Врз основа на член 43, став 3 од Законот за буџети 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 79/93, 
3/94, 71/96, 46/2000 и 11/2001), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24.09.2002 годи-
на, онесе д

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2002 година кај сметката 637 се вршат следните 
намалувања: 
Во Разделот 05001 - Министерство за одбрана, Про-

грама 12 - АРМ, потставката 464116 - Купување на дру-
ги моторни возила се намалува за 35.000.000 денари. 
Во Разделот 02001 - Собрание на Република Маке-

донија, Програма 11 - Администрација, потставката 
468111 - Реконструкција на градежни објекти се нама-
лува за 40.000.000 денари. 
Во Разделот на 09002 - Министерство за финансии - 

Функции на државата, Програма 14 - Трошоци за кон-
солидирање на безбедносната состојба, потставката 
424414 - Материјали за одбрана се намалува за 
95.000.000 денари, потставката 424416 - Материјали за 
полицијата се намалува за 91.000.000 денари, Програма 
12 - Функција, потставката 427113 - Расходи за попис 
се намалува за 100.000.000 денари, потставката 482112 
- Учество во капиталот во странски банки се намалува 
за 10.000.000 денари. 
Во Разделот 15010 - Општествена заштита на деца, 

Програма 11 - Администрација, потставка 443411 - 
Детски додаток се намалува за 43.000.000 денари. 
Во Разделот 09005 - Управа за јавни приходи, Про-

грама 11 - Администрација, потставката 401111 - Основ-
ни плати функционери се намалува за 10.253 денари, 
потставката 401112 - Основни плати работници се нама-
лува за 1.458.259 денари, потставката 401216 - надомест 

за превоз се намалува за 59.064  денари, потставката 
401217 - Надомест за храна се намалува за 219.273 дена-
ри, потставката 402111 - Основни придонеси за ПИО се 
намалува за 511.011 денари, потставката 402211 - Основ-
ни придонеси за здравство се намалува за 226.932 дена-
ри, потставката 402212 - Основни придонеси за профе-
сионално заболување се намалува за 12.327 денари, пот-
ставката 402311 - Основни придонеси за вработување се 
намалува за 39.466 денари, потставката 402411 - Осно-
вен придонес за водоснабдување се намалува за 4.920 
денари и потставката 402511 - Персонален данок од пла-
та се намалува за 208.495 денари. 
Во Разделот 04001 - Влада на Република Македони-

ја, Програма 12 - Европска интеграција, потставката 
401111 - Основни плати функционери се намалува за 
2.000.000 денари, 402111 - Основни придонеси за ПИО 
се намалува за 600.000 денари, потставката 402211 - 
Основни придонеси за здравство се намалува за 
300.000 денари, и потставката 402511 - Персонален да-
нок од плата се намалува за 100.000 денари. 

 
Член 2 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2002 година кај сметката 637 се вршат следните 
зголемувања: 
Во Разделот 13001 - Министерство за транспорт и 

врски, Програма 11 - Администрација, потставката 
472112 - Трансфери до ЕЛС за водоснабдување се зго-
лемува за 90.000.000 денари. 
Во Разделот на 09002 - Министерство за финансии - 

Функции на државата, Програма 12 - Функција, потста-
вката 471113 - Трансфери до Фондот за патишта се зго-
лемува за 39.000.000 денари, потставката 443421 - По-
мош за бегалци се зголемува за 43.000.000 денари. 
Во Разделот 12101 - Министерство за животна сре-

дина и просторно планирање, Програма 12 - Животна 
средина, потставка 471119 - Програма за заштита на 
Дојранско езеро се зголемува за 130.000.000 денари. 
Во Разделот 15020 - Социјална заштита, Програма 

11 - Администрација, потставката 463218 - Купување 
на друга опрема се зголемува за 17.000.000 денари. 
Во Разделот 04002 - Служба за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија, Програма 11 - 
Администрација, потставката 468111 - Реконструкција на 
градежни објекти се зголемува за 10.000.000 денари. 
Во Разделот 09004 - Биро за стоковни резерви, Про-

грама 11 - Администрација, потставката 469111 - Купу-
вање на прехранбени производи се зголемува за 
41.000.000 денари. 
Во Разделот 09001 - Министерство за финансии, 

Програма 11 - Администрација, потставката 420111 - 
Патувања во земјата - хранарина се зголемува за 500.000 
денари, потставката 420122 - Патувања во странство - 
патни расходи се зголемува за 500.000 денари, потста-
вката 423111 - Пошта се зголемува за 1.000.000 денари, 
потставката 424114 - Други административни материја-
ли се зголемува за 4.000.000 денари, потставката 426711 
- Преведувачи се зголемува за 5.600.000 денари, потста-
вката 426211 - Канцелариски простор се зголемува за 
2.000.000 денари, потставката 426614 - Осигурување на 
недвижности и права се зголемува за 200.000 денари и 
потставката 426615 - Осигурување на моторни возила се 
зголемува за 200.000 денари. 
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Во Разделот 16101 - Агенција за млади и спорт, 

Програма 12 - Спорт, по потставката 442114 - Трансфе-
ри до спортски клубови се отвора нова ставка 467 - Из-
градба, реновирање и унапредување и нова потставка 
467121 - Изградба на друг објект со износ од 
20.000.000 денари. 
Во Разделот 04008 - Агенција за државни службе-

ници, Програма 11 - Администрација, по ставката 468 - 
Основно и специјално одржување се отвора нова пот-
ставка 468111 - Реконструкција на градежни објекти со 
износ од 4.000.000 денари. 
Во Разделот 09006 - Национална платежна картица, 

Програма 11 - Администрација, потставката 401111 - 
Основни плати функционери се зголемува за 81.000 де-
нари, потставката 401112 - Основни плати работници се 
зголемува за 2.940.334 денари, потставката 401216 - На-
домест за превоз се зголемува за 199.333 денари, потста-
вката 401217 - Надомест за храна се зголемува за 
509.000 денари, потставката 402111 - Основни придоне-
си за ПИО се зголемува за 1.060.000 денари, потставката 
402211 - Основни придонеси за здравство се зголемува 
за 460.000 денари, потставката 402212 - Основни придо-
неси за професионално заболување се зголемува за 
25.000 денари, потставката 402311 - Основни придонеси 
за вработување се зголемува за 80.000 денари, потста-
вката 402411 - Основен придонес за водоснабдување се 
зголемува за 10.000 денари и потставката 402511 - Пер-
сонален данок од плата се зголемува за 385.333 денари. 
Во Разделот 08001 - Министерство за надворешни 

работи, Програма 12 - ДКП, потставката 426211 - Кан-
целариски простор се зголемува за 6.000.000 денари. 

 
Член 3 

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

 
          Бр. 23-4977/1      Претседател на Владата 
24 септември 2002 година     на Република Македонија, 
               Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1247. 
Врз основа на член 43, став 3 од Законот за буџети 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 79/93, 
3/94, 71/96, 46/2000 и 11/2001), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 01.10.2002 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2002 година кај сметката 637 се вршат следните 
намалувања: 
Во Разделот 06001 - Министерство за внатрешни 

работи, Програма 12 - Безбедност, потставката 423113 - 
Државни врски се намалува за 6.000.000 денари, пот-
ставката 424114 - Други административни материјали 
се намалува за 1.000.000 денари, поставката 424211 - 
Униформи се намалува за 4.000.000 денари, потставка-
та 424416 - Осигурување на материјали за полицијата 
19.570.000 денари, потставката 426613 - Осигурување 
на вработени (несреќи-живот) се намалува за 2.000.000 
денари, потставката 426614 - Осигурување на недвиж-
ности и права се намалува за 2.000.000 денари и пот-
ставката 426615 - Осигурување на моторни возила се 
намалува за 5.000.000 денари. 

 
Член 2 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2002 година кај сметката 637 се вршат следните 
зголемувања: 

Во Разделот на 09002 - Министерство за финансии - 
Функции на државата, Програма 12 - Функција, потста-
вката 427122 - Други оперативни расходи се зголемува 
за 17.570.000 денари. 
Во Разделот 16001 - Министерство за образование и 

наука, Програма 14 - Високо образование, по потста-
вката 427117 - Репрезентација се отвора нова ставка 
442 - Трансфери до непрофитни организации и потста-
вка 442120 - Други непрофитни организации со износ 
од 22.000.000 денари.  

Член 3 
Средствата од член 2 во износ од 17.570.000, кои се 

распределуваат во Разделот на 09002 - Министерството 
за финансии - Функции на државата се наменети за 
подмирување на доспеаните обврски на �Алумина� 
А.Д. Скопје, согласно договорот за регулирање на на-
чинот и условите за плаќање на преземен долг бр. 01-
2837 од 20.06.2000 година. 
Средствата од член 2 во износ од 22.000.000 дена-

ри, кои се распределуваат во Разделот 16001 - Мини-
стерство за образование и наука, се наменети за врше-
ње високо образовна дејност за последипломски сту-
дии на Посдипломскиот факултет за јавни и меѓуна-
родни работи при Универзитетот во Питсбург. 

 
Член 4 

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

 
         Бр. 23-5150/1                   Претседател на Владата 
1 октомври 2002 година         на Република Македонија, 

       Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1248. 
Врз основа на член 43, став 3 од Законот за буџети 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 79/93, 
3/94, 71/96, 46/2000 и 11/2001), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1 октомври 2002 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

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

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2002 година кај сметката 637 се вршат следните 
намалувања: 
Во Разделот 04001-Влада на Република Македони-

ја, Програма 13-Центар за медиумска активност, поста-
вката 426716-Други стручни услуги се намалува за 
325.000,00 денари. 

 
Член 2 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2002 година кај сметката 637 се вршат следните 
зголемувања: 
Во Разделот на 04008-Агенција за државни службе-

ници, Програма 11-Администрација, поставката 
424114-Други административни материјали се зголему-
ва з  325.000,00 денари. а 

Член 3 
Средствата од член 2 во износ од 325.000,00 денари 

кои се распределуваат во Разделот на 04008-Агенција 
за државни службеници се наменети за подмирување 
на доспеаните обврски за изработен печатен материјал 
за потребите на целата јавна администрација. 

 
Член 4 

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

  Бр. 23-5133/2       Претседател на Владата 
1 октомври 2002година          на Република Македонија, 

      Скопје                     Љубчо Георгиевски, с. р.  



3 октомври 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 77 - Стр. 3 
 
1249. 
Врз основа на член 43, став 3 од Законот за буџети 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 79/93, 
3/94, 71/96, 46/2000 и 11/2001), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.10.2002 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2002 година кај сметката 637 се вршат следните 
измени: 
Во разделот 04001-Влада на Република Македонија, 

Програма 11-Администрација, потставката 427122Дру-
ги оперативни расходи се намалува за 1.200.000 дена-
ри. 
Во разделот 14001-Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, Програма 11-Администра-
ција, потставка 443719-Програма за здравствена заштита 
на животните се зголемува за 1.200.000 денари. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 23-5065/2       Претседател на Владата 

1 октомври 2002 година         на Република Македонија, 
               Скопје                     Љубчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
1250. 
Врз основа на член 43, став 3 од Законот за буџети 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 79/93, 
3/94, 71/96, 46/2000 и 11/2001), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.10.2002 годи-
на, онесе д

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2002 година кај сметката 637 се вршат следните 
намалувања: 
Во Разделот 04002-Служба за општи и заеднички 

работи на Владата на Република Македонија, Програма 
12-Основни стоки, поставка 401112-Основни плати на 
работниците се намалува за 2.549.000 денари, поста-
вката 401119-плата за работа во ноќна смена се нама-
лува за 43.921 денари, поставката 401216-Надомест за 
превоз се намалува за 319.000 денари, поставката 
401217-Надомест за храна се намалува за 965.000 дена-
ри, поставка 402111-Основни придонеси за ПИО се на-
малува за 939.000 денари, поставката 402113-Други 
придонеси за ПИО се намалува за 53.500 денари, по-
ставката 402211-Основни придонеси за здравство се 
намалува за 407.000 денари, поставката 402212-Осно-
вен придонес за професионално заболување се намалу-
ва за 21.500 денари, поставката 402311-Основни придо-
неси за вработување се намалува за 70.700 денари, по-
ставката 402411-Основен придонес за водоснабдување 
се намалува се намалува за 8.500 денари и поставката 
402511-Персонален данок од плата се намалува за 
387.000 денари. 
Во Разделот 05001-Министерство за одбрана, Про-

грама 12-АРМ, во поставката 426617-Осигурување на 
воздухоплови се намалува за 10.000.000 денари. 
Во Разделот 06001-Министерство за внатрешни рабо-

ти, Програма 12-Безбедност, поставка-424416-Материјали 
за полицијата се намалува за 27.235.879 денари. 

Член 2 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2002 година, кај сметката 637 се вршат следни-
те зголемувања: 
Во Разделот на 04002-Служба за општи и заеднички 

работи на Владата на Република Македонија, Програма 
12-Основни стоки, поставката 426716-Други стручни 
услуги се зголемува за 43.000.000 денари. 

 
Член 3 

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

 
   Бр. 23-5144/2       Претседател на Владата 

1 октомври 2002 година         на Република Македонија, 
             Скопје                      Љубчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
1251. 
Врз основа на член 29 од Законот за девизно рабо-

тење (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
32/2001, 49/2001, 107/2001 и 54/2002), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на  01.10.2002 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ И ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА 
ЕФЕКТИВНИ ДОМАШНИ И СТРАНСКИ ПАРИ, ЧЕ-
КОВИ И МОНЕТАРНО ЗЛАТО КОИ МОЖЕ ДА СЕ 
ВНЕСУВААТ ИЛИ ИЗНЕСУВААТ ОД РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Резидентите и нерезидентите можат слободно да 

внесуваат или изнесуваат во и од Република Македони-
ја ефективни странски пари и чекови во износ од 
10.000 ЕВРА. 

2. Нерезидентите се должни при влегувањето во Ре-
публика Македонија да го пријават на царинските ор-
гани износот на ефективни странски пари над 10.000 
ЕВРА кој го внесуваат. Износот кој го изнесуваат нере-
зидентите не може да биде поголем од пријавениот из-
нос при влегувањето во Република Македонија. 
При влегувањето во Република Македонија, нерези-

дентите од царинските органи задолжително добиваат 
писмена потврда за износот на ефективни странски па-
ри кои ги внесуваат во Република Македонија, која се 
должни да ја дадат на увид на царинските органи при 
излегувањето од Република Македонија. 

3. Резидентите и нерезидентите можат во патнички-
от промет со странство да внесуваат или изнесуваат во 
и од Република Македонија, ефективни денари во из-
нос до 20.000,00 денари по лице. 
Во пограничниот промет (двосопственички и мало-

граничен), двосопствениците можат секојдневно да вне-
суваат, односно изнесуваат од Република Македонија 
ефективни денари во износ до 2.500,00 денари, а корис-
ниците на исправите во малограничниот промет можат 
да внесуваат, односно изнесуваат од Република Македо-
нија ефективни денари во износ од 5.000,00 денари. 
Работниците кои работат во вагон-ресторани и би-

фиња во возови на македонската железница во меѓуна-
родниот сообраќај, можат да изнесуваат и внесуваат во 
Република Македонија ефективни денари наплатени од 
домашни и странски лица на територијата на Република 
Македонија за продадена домашна стока (животни про-
дукти, освежителни алкохолни и безалкохолни пијала-
ци, десерти, цигари и др.) во тие ресторани и бифиња. 

4. Монетарно злато во Република Македонија може 
да внесува и изнесува само Народна банка на Република 
Македонија, врз основа на потврда издадена од овласте-
но лице на Народна банка на Република Македонија. 

5. Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-
ва да важи Одлуката за внесување или изнесување на 
ефективни странски пари во и од Република Македони-
ја (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
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70/02) и Одлуката за изнесување и внесување на ефе-
ктивни денари во патничкиот промет со странство 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 40/93). 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�, а ќе почне да се применува од 15 
октомври 2002 година. 

 
         Бр. 23-5128/1       Претседател на Владата 
1 октомври 2002 година         на Република Македонија, 

        Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1252. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000) и точка 6 од Одлуката за 
прибирање, користење и управување на средствата од 
економската помош од странство на Република Македо-
нија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
19/94 и 42/95), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на  1 октомври 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАМЕНИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ И РЕПЛАСИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ОД ПОМОШТА ОД НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА 
ДОДЕЛЕНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1. Средствата што Владата на НР Кина и ги додели 

на Република Македонија како неповратна помош со 
билатералниот договор за економска и техничка сора-
ботка помеѓу Владата на Република Македонија и Вла-
дата на НР Кина од 27.04.2002 година, во износ од 50 
милиони Ренминби Јуани се наменети: 

- за набавка на опрема и други средства во висина 
од 34,6 милиони Ренминби Јуани кои се распоредуваат 
на крајни корисници со обврска за враќање за кое е 
надлежно Министерството за економија. 

- Дел од средствата во висина од 15,4 милиони Рен-
минби Јуани се наменети како директна техничка по-
мош за набавка на компјутерска опрема за државни 
средни училишта и факултети кои ќе се реализира пре-
ку Министерството за образование и наука. 
Средствата од точка 1 од оваа одлука ќе се користат 

за набавка на увозни стоки од НР Кина. 
2. Користењето на средствата од кинеската помош 

ќе се врши согласно објавениот јавен повик во средс-
твата за јавно информирање. 

3. При одобрување на заемите (лизингот) на прет-
пријатијата кои аплицираа на јавниот повик ќе се има 
во предвид исполнувањето на објавените критериуми: 

- позитивни финансиски резултати во последната 
година, 

- да нема неизмирени давачки према државата, 
- вработување на нови лица, 
- вложување во нови деловни потфати или модер-

низација и реконструкција на постојните капацитети, 
односно зголемување на извозот. 

4. Крајните корисници на средствата од точка 1 
алинеја 1 на оваа одлука, согласно точка 1 став 1 од 
Одлуката за прибирање, користење и управување на 
средствата од економската помош од странство на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 19/94 и 42/95), имаат обврска да упла-
туваат денарска противвредност на посебна сметка 
Компензационен фонд од странска помош-Кина (во на-
тамошниот текст: Фонд) за кое е надлежно Министерс-
твото за економија. 

5. Сметката на Фондот ќе се води во Македонска 
банка-АД-Скопје. Потписник на сметката е овластено 
лице од Министерството за економија. Стручните, ад-
министративните и техничките работи на сметката ги 
врши Македонска банка-АД-Скопје. 
Од обврската за уплата на денарската противвред-

ност од став 1 на оваа точка се изземаат средствата од 
точка 1 став 2 од оваа одлука. 

6. Рокот за уплата на денарските средства од страна 
на корисниците изнесува: 

- 12 месеци по приемот на опремата во најмногу 
дваесет еднакви тримесечни рати. 
На вредноста на увезените производи не се пресме-

тува камата, освен затезна во случај на задоцнување на 
плаќањето на поединечните рати во утврдените рокови. 
Плаќањето на доспеаните рати се врши во денарска 

противвредност според средниот курс на Народната 
банка на Република Македонија на денот на уплатата. 
Задолжувањето на корисниците ќе се врши во евра, 

а плаќањето на достасаните обврски се врши во денар-
ска противвредност според средниот курс на еврото на 
Народната банка на Република Македонија на денот на 
плаќањето. 
Во случај на задоцнување на плаќањето на обврски-

те во утврдените рокови, на стасаните, а неизмирени 
обврски се засметува и наплаќа казнена камата сметано 
од првиот ден на стасувањето до денот на наплатата во 
висина на казнената камата пропишана со закон. 
Корисникот е должен да обезбеди заложно право 

врз опремата што се набавува и да обезбеди каско оси-
гурување за времето на траење на лизингот. 
Увозот на опрема и други средства на лизинг се ос-

лободува од плаќање на царина согласно Одлуката за 
прибирање, користење и управување на средствата од 
економската помош од странство на Република Маке-
донија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 19/94 и 42/95). 

7. Корисниците на увезените производи имаат об-
врска да го потврдат приемот на производите и да ја га-
рантираат уплатата на доспеаните рати, согласно утвр-
дените услови во точка 6, со потпишување на изјава со 
Македонска банка-АД Скопје. 
Условите за користење на средствата ќе се уредат 

со Договор со Македонска банка-АД Скопје согласно 
со условите од оваа одлука. 

8. Со средствата од Фондот управува Министерс-
твото за економија. 

9. Министерството за економија ги врши следните 
работи: 

- Врши увид на прибирањето на средствата во Ма-
кедонска банка-АД Скопје; 

- Ги утврдува поблиските критериуми за определу-
вање на корисници на средствата; 

- Утврдува индикативна листа на проекти и корис-
ници на средствата; 

- Ги утврдува условите за пласирање на средствата 
од Фондот; 

- Се грижи за користењето на средствата; 
- Објавува конкурс за користење на средствата. 
10. Министерството за економија најмалку двапати 

годишно ја известува Владата на Република Македони-
ја за работењето на Фондот. 

11. Извори на средства на Фондот се: 
- денарската противвредност на увезените произво-

ди по утврдените листи, 
- камата на уплатените средства (депозити) по ва-

жечките каматни стапки и 
- приливот на средствата од сите натамошни враќа-

ња на пласманите. 
12. Средствата од Фондот ќе се репласираат како 

учество во програми за поддршка на развојот на мали-
те и средни претпријатија на Република Македонија, а 
особено за: 

- поддршка на нови програми за малите и средни 
претпријатија, 

- вложување во отстранување на тесни грла и ре-
конструкции кај малите и средни претпријатија во 
функција на зголемување на извозот, 

- други програми од областа на малите и средни 
претпријатија со кои се зголемува вработеноста. 
Поблиското утврдување на користењето на врате-

ните денарски средства-репласманот го врши Мини-
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стерството за економија согласно Одлуката за условите 
и критериумите за репласирање на средствата од Ком-
пензационите фондови од странска помош (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 51/2001). 

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

 
        Бр. 23-4960/1       Претседател на Владата 
1 октомври 2002 година         на Република Македонија, 

        Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1253. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.10.2002 годи-
на, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕ-
СТОК ЗА МИГРИРАЊЕ НА СМЕТКА СОГЛАСНО 
ТАРИФА ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 

 УСЛУГИТЕ  
Член 1 

Со оваа одлука, здруженијата на граѓани и фонда-
ции чии сметки се водат во Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет, 
се ослободуваат од плаќање на надоместок за мигрира-
ње на сметка во банка, по тарифната ставка 2 од Тари-
фата за надоместоците за вршење на услугите на Аген-
цијата, освен од останатите плаќања кои се однесуваат 
на мигрирањето на нивната сметка во банка. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
дон ја�. и

 
   Бр. 23-5129/1       Претседател на Владата 

1 октомври 2002 година         на Република Македонија, 
             Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1254. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.10.2002 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ  

Член 1 
Правото на користење на недвижен имот: Вила �Га-

личица� и Бифе �Плажа� со гаража, што се наоѓаат во 
комплексот �Отешево�, со следните катастарски пода-
тоци: 

1. Вила �Галичица� број на парцела 130, КО Отеше-
во, место Црница, со површина 11а 49 м2 сопственост 
на Република Македонија, и 

2. Бифе �Плажа� со гаража, КО Отешево, место Цр-
ница, сопственост на Република Македонија од досе-
гашниот корисник Владата на Република Македонија 
се пренесува на Агенцијата за државни службеници. 

 
Член 2 

Правото на користење на недвижниот имот се пре-
несува без надоместок.  

Член 3 
Примопредавањето на недвижноста опишана во 

член 1 од Одлуката да се изврши помеѓу Владата на Ре-
публика Македонија и Агенцијата за државни службе-
ници на Република Македонија. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
        Бр. 23-3877/1                    Претседател на Владата 
1 октомври 2002 година         на Република Македонија, 

       Скопје                         Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1255. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.10.2002 годи-
на, онесе д 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА АКЦИИТЕ КОИ  ГИ  

ПОСЕДУВА НПК АД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Во Одлуката за пренесување на акциите кои ги посе-

дува НПК АД Скопје бр. 23-4857/1 од 17.09.2002 година 
насловот се менува и гласи: �Одлука за пренесување на 
акции во сопственост на Владата на Република Македо-
ниј  во АД Национална платежна картичка Скопје�. а

 
Член 2 

Членот 1 на Одлуката се менува и гласи: �Се прене-
суваат обични акции сопственост на Владата на Репуб-
лика Македонија во АД Национална платежна картич-
ка Скопје, на следниве банки�. 

 
Член 3 

Се додава нов член 2 кој гласи: �На банките наведе-
ни во член 1 од оваа одлука се пренесуваат акции без 
надомест согласно Заклучокот на Владата на Републи-
ка Македонија донесен на седницата одржана на ден 
20.11.2001 година, на име искористени средства од 
ЕБРД за набавка на 55 банкомати.� 

 
Член 4 

Ч
 
ленот 2 станува член 3. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
         Бр. 23-5145/1                    Претседател на Владата 
1 октомври 2002 година         на Република Македонија, 

       Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1256. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.10.2002 годи-
на, онесе д 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Се утврдува дека на досегашниот корисник Здрав-
ствен дом Скопје, му престанува правото на користење 
на градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија, кое претставува: 
Кп. бр. 11483/5 во површина од 98 м2. 
Заведено во ПЛ бр. 41391 КО Центар 1, заради реали-

зација на Деталниот урбанистички план �Буњаковец 1�. 
 

Член 2 
На досегашниот корисник Здравствен дом Скопје, 

му припаѓа надомест доколку има вложувања на земји-
штето од член 1 на оваа одлука. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
         Бр. 23-5143/1                   Претседател на Владата 
1 октомври 2002 година         на Република Македонија, 

      Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1257. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.10.2002 годи-
на, онесе д 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Се утврдува дека на досегашниот корисник Општи-

на Центар - Скопје, му престанува правото на користе-
ње на градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија, кое претставува: 
Кп. бр. 2424/5 во површина од 19689 м2. 
Заведено во ПЛ бр. 16095 КО Центар 2, заради реа-

лизација на Деталниот урбанистички план.  
 

Член 2 
На досегашниот корисник Општина Центар - Скоп-

је, му припаѓа надомест доколку има вложувања на 
земјиштето од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
         Бр. 23-5142/1                    Претседател на Владата 
1 октомври 2002 година         на Република Македонија, 

       Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1258. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24.09.2002 годи-
на, онесе д 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПЛАТА НА ЕДНОКРАТЕН ПАРИЧЕН НА-
ДОМЕСТ ПО ОСНОВ НА СТРУКТУРНИ РЕФОР-
МИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ ОД МК �АСТИБО�  

АД ШТИП 
 
1. На работниците од МК �Астибо� АД - Штип, на 

кои им престанал работниот однос по ликвидација на 
друштвото да се исплати еднократен паричен надомест 
по основ на структурни реформи во вкупен износ од 
95.797.000,00 денари од кои: 

- 11.160.500,00 денари се веќе исплатени и 
- 84.636.500,00 денари остаток за исплата. 
Средствата од став 1 на оваа точка да се исплатат 

од Буџетот на Република Македонија за 2002 година. 
2. Се задолжува Министерството за финансии да ја 

спроведе оваа одлука. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
          Бр. 23-4844/1                  Претседател на Владата 
24 септември 2002 година     на Република Македонија, 

        Скопје                        Љубчо Георгиевски, с.р. 

1259. 
Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот за-

кон (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001 и 
4/2002), а во врска со член 30 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Царинскиот закон (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 55/2002), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
17.09.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ 
ПРИ УВОЗ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

 
1. Со оваа одлука се определува царински контин-

гент на одделни нафтени деривати кои може да се уве-
зат без плаќање на царина пропишана со Царинската 
тарифа и тоа: 

 
Наименување Тарифна ознака Количина 

Гориво за млазни 
мотори 2710 19 21 00 6000 тони 

- друго-мешавина 
на пропан и бутан 2711 13 97 00 12000 тони 

 
2. Нафтените деривати од точката 1 на оваа одлука 

ќе бидат внесени во царинското подрачје на Република 
Македонија заклучно со 31.12.2002 година. 

3. Министерот за економија со решение го одобру-
ва царинскиот контингент по барање на крајните ко-
рисници. 

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

 
          Бр. 23-4755/1                  Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 

        Скопје                        Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1260. 
Врз основа на член 95, став 1 од Деловникот за ра-

бота на Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 38/2001), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
01.10.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ЗА ПОЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЕУРЕКА  
ИНИЦИЈАТИВАТА НА ЕВРОПСКАТА  

КОМИСИЈА 
 

Член 1 
Владата на Република Македонија, официјално 

иницира отворање на постапката за аплицирање за пол-
ноправно членство во ЕУРЕКА Иницијативата на 
Европската комисија. 

 
Член 2 

Владата на Република Македонија ја задолжува 
Агенцијата за државни службеници на Република Ма-
кедонија да ја проследи оваа постапка до релевантните 
тела на Европската комисија, согласно процедурите на 
ЕУРЕКА Иницијативата на Европската комисија. 

 
Член 3 

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

 
         Бр. 23-5105/1                    Претседател на Владата 
1 октомври 2002 година         на Република Македонија, 

        Скопје                         Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1261. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 01.10.2002 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ  
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

 
Член 1 

Правото на користење на недвижниот имот објект 
со површина 267,72 м2 кој се наоѓа на ул. �Јордан Ха-
џиконстантинов Џинот� б.б. - Скопје, лоцирана на КП 
бр. 5340/3 и 5340/2 КО Центар - 1 - Скопје сопственост 
на Министерството за одбрана се пренесува на Шахов-
скиот сојуз на Македонија за неговите потреби. 

 
Член 2 

Правото на користење на објектот опишан во член 
1 од Одлуката се пренесува без надоместок. 

 
Член 3 

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

 
         Бр. 23-5126/1                    Претседател на Владата 
1 октомври 2002 година         на Република Македонија, 

        Скопје                         Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1262. 
Врз основа на член 27 од Законот за правата, обвр-

ските и одговорностите на органите на државната 
власт во поглед на средствата во државна сопственост 
што тие ги користат и располагаат (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 61/02) и член 36 од За-
конот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� број 59/00), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
01.10.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

 
Член 1 

Се врши замена на правото на сопственост на зем-
јоделско земјиште кое претставува КП број 1847 во по-
вршина од 1.300 м2 во м.в. �Неди Рид� КО Шопско Ру-
дари - Кратово, заведено во имотен лист број 361 сопс-
твеност на Република Македонија, со земјоделско зем-
јиште кое претставува КП број 2986 шума 3 класа во 
површина од 1168 м2 и КП број 2988 шума 3 класа во 
површина од 819 м2 во м.в. �Кралица� КО Шопско Ру-
дари - Кратово, заведено во имотен лист број 386, сопс-
твеност на Стевко Митковски со стан на ул. �Бејтеви 
Ниви� број 106 од Куманово. 

 
Член 2 

Договорот за замена на правотo на сопственост на 
земјоделското земјиште од член 1 на оваа одлука ќе го 
склучи министерот за финансии. 

 
Член 3 

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

 
         Бр. 23-5032/1                    Претседател на Владата 
1 октомври 2002 година         на Република Македонија, 

        Скопје                         Љубчо Георгиевски, с.р. 

1263. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 01.10.2002 година, донесе , 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНУ-
ВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМ-
ЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Во член 1, став 4 на Одлуката за престанување на 
правото на користење на земјиште во сопственост на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 66/2002) бројот �1755 м2� се заменува 
со б ојот �1855 мр 

2�. 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
         Бр. 23-5149/1                    Претседател на Владата 
1 октомври 2002 година         на Република Македонија, 

       Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1264. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), а во врска со став 3 од 
Протоколот за земјоделство меѓу Република Македо-
нија и Кралството Норвешка (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 89/2001), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 14.05.2002 
год на, донесе и 

О Д Л У К А 
ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОД-
ДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОКИ СО ПОТЕКЛО 
Д КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА ЗА  2002 ГОДИНА О 

Член 1 
Со оваа одлука се определува увозот во Република 

Македонија на одделни земјоделски стоки со потекло 
од Кралството Норвешка наведени во Прилог 1. 
П рилогот 1 е составен дел на оваа одлука. 

Член 2 
За стоките наведени во Прилогот 1 во рамките на 

квотите утврдени во него не се плаќа царина. 
При увозот на стоките над утврдените квоти од 

Прилогот 1 се плаќа основната царинска стапка. 
 

Член 3 
Количествата на стоките во рамките на поодделни 

квоти од Прилогот 1 ги распределува Министерството 
за економија врз основа принципот на користење: �Прв 
дојден, прв услужен� (First come, first served). 
Принципот од став 1 на овој член увозниците во те-

кот на денот можат да го користат со право на добива-
ње најмногу до 20% од утврдените квоти на одделни 
стоки во Прилог 1. 
Доколку вкупната количина на стока на основа на 

поднесените барања во текот на еден работен ден е по-
голема од количината на утврдената или неискористе-
ната царинска квота на барателите кои истовремено 
поднеле барање им се распределува сразмерен дел на 
бараните количини.  

Член 4 
За спроведување на одредбите од член 3 на оваа од-

лук  Министерството за економија ќе донесе упатство. а 
Член 5 

Барање за доделување на одредени количества на 
стоки во смисла на член 3 од оваа одлука, може да под-
несе правно лице со седиште во Република Македонија 
(во натамошниот текст: Подносител).  
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Барањето се поднесува во Министерството за еко-

номија. 
Барањето од став 2 на овој член треба да ги содржи 

следните податоци: 
- име на фирмата, матичен број и комплетна адреса 

на подносителот, 
- тарифна ознака на секоја стока (десет бројки), 
- наименување на стоката од номенклатура на ца-

ринската тарифа, 
- количина на стоката за која се поднесува барањето 

искажана во единица мерка наведена во Прилогот 1, 
- ТИР Карнет или ЕЦД заведени во соодветен кон-

тролник кај царинската испостава и фактура за стоката 
што се увезува. 
За доделување на одредена количина на стока во 

рамките на поединечна квота, Министерството за еко-
номија на подносителот му издава решение.  

Член 6 
Министерството за економија ја следи реализација-

та на увозот на стоките согласно со донесените реше-
нија од член 5 на оваа одлука.  

Член 7 
Увозникот што користи повластен царински третман 

од Прилогот 1 при увозот на стока покрај бараните доку-
менти мора да поднесе и доказ за потеклото на стоката 
кој го издава земјата извозник согласно  Правилата на 
потеклото и методите на административна соработка за 
земјоделските производи наведени во Анекс III од Тр-
говскиот договор за земјоделски производи меѓу Репуб-
лик  Македонија и Кралството Норвешка. а 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
    Бр. 23-2430/1        Претседател на Владата 
14 мај 2002 година                  на Република Македонија, 
         Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р.   
П рилог 1 

Тарифен 
број Наименување  

04.06 Сирење и урда Слободно* 
ех 22.08 Неденатуриран етил алко-

хол со алкохолна јачина по 
волумен помала од 80% 
вол; алкохол, ликери и 
други алкохолни пијалоци 

 

    ех. 90 -Друго: 
-- Аквавит (дестилиран алко-
хол зачинет со семе од ким) 

Слободно**

 
*) Во рамките на билатерална тарифна квота од 50 

тони. 
**) Во рамките на билатерална тарифна квота од 

5.000 литри. 
___________ 

1265. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија  (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), а во врска со став 2, 
точка  II  и III од Трговскиот договор за земјоделски 
производи меѓу Република Македонија и Швајцарската 
Конфедерација (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 89/2001),  Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 14.05.2002 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА  УВОЗ  ВО РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА НА ОД-
ДЕЛНИ  ЗЕМЈОДЕЛСКИ  СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД 
ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА ЗА 2002 ГОДИНА  

Член 1 
Со оваа одлука се определува увозот во Република 

Македонија на одделни земјоделски стоки со потекло од 
Швајцарската Конфедерација наведени во Прилог 1. 
Прилогот 1 е составен дел на оваа одлука. 

Член 2 
За стоките наведени во Прилогот 1 во рамките на кво-

тите утврдени во него не се плаќа царина. 
При увозот на стоките над утврдените квоти од При-

логот 1 се плаќа основната царинска стапка. 
 

Член 3 
Количествата на стоките во рамките на поодделни 

квоти од Прилогот 1 ги распределува Министерството за 
економија врз основа принципот на користење: �Прв дој-
ден, прв услужен� (First come, first served). 
Принципот од став 1 на овој член увозниците во текот 

на денот можат да го користат со право на добивање нај- 
многу до 20 % од утврдените квоти на одделни стоки во 
Прилог 1. 
Доколку вкупната количина на стока на основа на 

поднесените барања во текот на еден работен ден е пого-
лема од количината на утврдената или неискористената 
царинска квота на барателите кои истовремено поднеле 
барање им се распределува сразмерен дел на бараните ко-
личини. 

 
Член 4 

За спроведување на одредбите од член 3 на оваа одлу-
ка Министерството за економија ќе донесе упатство. 

 
Член 5 

Барање за доделување на одредени количества на сто-
ки во смисла на член 3 од оваа одлука, може да поднесе 
правно лице со седиште во Република Македонија  (во на-
тамошниот текст: Подносител). 
Барањето се поднесува во Министерството за еконо-

мија. 
Барањето од став 2 на овој член  треба да ги содржи 

следните податоци: 
- име на фирмата, матичен број и комплетна  адреса на 

подносителот; 
- тарифна ознака на секоја стока (десет бројки); 
- наименување на стоката од номенклатура на царин-

ската тарифа; 
- количина на стоката за која се поднесува барањето 

искажана во единица мерка наведена во Прилог 1; 
- ТИР Карнет или ЕЦД заведени во соодветен кон-

тролник кај царинската испостава и фактура за стоката  
што се увезува. 
За доделување на одредена количина на стока во рам-

ките на поединечна квота, Министерството за економија 
на подносителот му издава решение. 

 
Член 6 

Министерството за економија ја следи реализацијата 
на увозот на стоките согласно со донесените решенија од 
член 5 на оваа одлука. 

 
Член 7 

Увозникот што користи повластен царински третман 
од Прилогот 1 при увозот на стока покрај бараните доку-
менти мора да поднесе и доказ за потеклото на стоката кој 
го издава земјата извозник согласно Правилата на потек-
лото и методите на административна соработка за земјо-
делските производи наведени во Анекс III  од Трговскиот 
договор за земјоделски производи меѓу Република Маке-
донија и Швајцарката Конфедерација. 

 
Член 8 

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

 
       Бр. 23-2429/1                      Претседател на Владата 
14  мај 2002 година                 на Република Македонија, 
            Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 
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рилог 1 
Т А ИФНИ КОНЦЕСИИ ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА 

о стапување во сила на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА Земјите, Ре-
уб ика Македонија ќе ги даде следните тарифни концесии за производите што потекнуваат од Швајцарија1: п 

ХС Тарифен 
бр. Наименување Преференцијална

царинска стапка 
Тарифна квота 

ех 0101.11 Живи коњи чисти раси за приплод Слободно Неограничено 
ех 0102.10 Живи говеда, чисти раси за приплод Слободно Неограничено 
ех 0103.10 Живи свињи, чисти раси за приплод Слободно Неограничено 
ех 0104.10 Живи овци, чисти раси за приплод Слободно Неограничено 
ех 0104.20 Живи кози, чисти раси за приплод Слободно Неограничено 
         0402 Млеко и павлака, концентрирано или со 

додаден шеќер или други материи за зас-
ладување 

Слободно 50 тони 

ех 0406.90 Полутврдо и тврдо сирење: appenzeller, 
Tilsiter, Raclette, Fromage fribourgeois, 
Tête de Moine, Bündner Bergkäse, St. Pa-
ulin, Bernerkäse, Winzerkäse, Emmentaler, 
Greyerzer, Sbrinz, Alpkäse, полутврдо и 
тврдо сирење од овчо и козјо млеко 

free 50 тони 

                  0701 
                        .10 

Компир, свеж или разладен 
- Семенски 

Слободно Неограничено 

1302.20 Пектински материи, пектинати и пектати Слободно Неограничено 
2101.11/20 Екстракти, есенции и концентрати на ка-

фе, чај или мате-чај и препарати врз база 
на тие производи или врз база на кафе, 
чај или мате-чај 

Царина од 25 % ad 
valorem 

 Неограничено 
 
 

_______________________ 
1 Тарифните концесии ќе се применуваат и при увозот од Лихтенштајн во Република Македонија додека останува во 
сила Договорот за Царинска унија меѓу Швајцарската Конфедерација и Кнежевството Лихтенштајн од 29 март 1923.

1266. 1267. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 26/98, 
36/98, 86/99, 25/2000), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 1.10.2002 година, донесе 

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за спречување 
на перење пари (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 70/2001), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 септември 2002 година, донесе   Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МО-

ЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА ЗА  ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА 
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ   

 1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа:  
Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина

1 2 3 4 
8703  Патнички автомобили 

и други моторни во-
зила главно конструи-
рани за превоз на ли-
ца (освен возилата од 
тар.број 8702), вклу-
чувајќи моторни во-
зила за комбиниран 
превоз на лица и сто-
ки (од типот �кара-
ван�, �комби�, итн.) и 
автомобили за трки: 

 

 
8703 33 --Со зафатнина на 

цилиндарот што над-
минува 2500 см3: 

 

 8703 33 90 00 ---Употребувани  

 
 а) Патничко моторно 

возило OPEL Kadet E-
CC, со број на шасија 
W01000034K2532234 1 парче 

1. За директор на Дирекцијата за спречување на пере-
ње пари се именува Анета Богатиноска, дипл. економист, 
помлад соработник во Министерството за финансии. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
           Бр. 17-4991/1                 Претседател на Владата 
24 септември 2002 година     на Република Македонија, 
                Скопје                      Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1268. 
Врз основа на член 13  од Законот за Фондот за оси-

гурување на депозити (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 63/2000, 29/2002 и 43/2002), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
септември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ - СКОПЈЕ 

 
1. За директор на Фондот за осигурување на депози-

ти-Скопје, се именува Љупка Миндошева, дипл. еконо-
мист, помошник раководител на Сектор  во Мини-
стерството за финансии.  

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

2. Oва решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

  
           Бр. 17-4993/1                 Претседател на Владата          Бр. 23-5123/1      Претседател на Владата 
24 септември  2002 година    на Република Македонија, 1 октомври 2002 година        на Република Македонија, 
               Скопје                        Љубчо Георгиевски, с.р.              Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1269. 
Врз основа на член 13  од Законот за Фондот за оси-

гурување на депозити (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 63/2000, 29/2002 и 43/2002), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
септември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА 
ДОЛЖНОСТА  ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ - СКОПЈЕ  
1. Лилјана Божиновска се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Фондот за осигуру-
вање на депозити-Скопје.   

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

 
            Бр. 17-4992/1                Претседател  на Владата 
24 септември 2002 година     на Република Македонија, 
                Скопје                      Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1270. 
Врз основа на член 51 од Законот за задолжително 

капитално финансирано пензиско осигурување (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 29/2002), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 24 септември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ - 

СКОПЈЕ   
 

1. За заменик на директорот на Агенцијата за супер-
визија на капитално финансирано пензиско осигурува-
ње - Скопје се именува Гарип Алими, дипл.економист. 

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

 
            Бр. 17-5007/1                Претседател на Владата 
24 септември 2002 година     на Република Македонија, 
                 Скопје                     Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1271. 
Врз основа на член 51 од Законот за задолжително 

капитално финансирано пензиско осигурување (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 29/2002), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 24 септември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА  ЗАМЕНИК НА 
ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА 
НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 

ОСИГУРУВАЊЕ - СКОПЈЕ   
 

1. Насер Хамити се разрешува од должноста заме-
ник на директорот на Агенцијата за супервизија на ка-
питално финансирано пензиско осигурување - Скопје. 

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

 
           Бр. 17-5006/1                 Претседател на Владата 
24 септември 2002 година     на Република Македонија, 
               Скопје                        Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1272. 
Врз основа на член 41 од Законот за хартии од вред-

ност (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
63/00, 103/00, 34/01, 04/02 и 37/02), согласно Одлуката 
на Комисијата за хартии од вредност донесена на седни-
цата одржана 24.09.2002 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДАВАЊЕ 

ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ 
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

1. Се одбива барањето на �Пелагонија Транс� АД 
Прилеп за давање одобрение за издавање на долгороч-
ни хартии од вредност - втора емисија на акции. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија".  
Бр. 07-1608/5           Комисија за хартии од вредност 

24 септември 2002 година                 Претседател, 
           Скопје                           Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1273. 
Врз основа на член 110 од Законот за хартии од вред-

ност (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
63/00, 103/00, 34/01, 04/02 и 37/02) и Правилникот на Ко-
мисијата за начинот и постапката за давање согласност 
за именување на директор на брокерска куќа (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 40/02), Комисија-
та за хартии од вредност на ден 24.09.2002 година го 
донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е  
1. Се дава согласност за именување на Тасковски 

Јованче, со завршено средно образование, за директор 
на Дирекцијата за работа со долгорочни хартии од 
вредност во Силекс Банка АД, со седиште во Скопје, 
ул. �Васил Главинов� бр. 28/II. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија".  
Бр. 07-1616/3           Комисија за хартии од вредност 

24 септември 2002 година                 Претседател, 
           Скопје                           Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1274. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за хартии 

од вредност (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 04/02 и 37/02), согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесе-
на на 23.08.2002 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ  
НА РОКОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ТРЕТАТА 

ЕМИСИЈА НА АКЦИИ  
1. Се дава согласност на Акционерското друштво 

�Национална платежна картичка� АД Скопје за про-
должување на рокот за реализација на третата емисија 
на акции за 50 дена, заклучно со 12.10.2002 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да го објави продол-
жувањето на рокот за реализацијата на третата емисија 
на акции во најмалку еден дневен весник во рок од три 
дена од денот на приемот на ова решение. 

3. Акционерското друштво �Национална платежна 
картичка� АД Скопје е должно најдоцна во рок од 15 
дена по истекот на рокот од точка 1, да ја извести Ко-
мисијата за бројот на запишаните и платените хартии 
од вредност, односно за процентот за реализација на 
емисијата согласно Правилникот за содржина на изве-
стувањето за запишани и платени хартии од вредност 
(�Службен весник на РМ� бр. 16/01). 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето и истото ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија". 

 
Бр. 07-809/9             Комисија за хартии од вредност 

23 август 2002 година                   Претседател, 
           Скопје                            Никола Груевски, с.р. 
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1275. 
Врз основа на член 56, став 2 од Законот за презе-

мање на акционерските друштва (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 4/2002 и 37/2002), Комиси-
јата за хартии од вредност, на својата седница одржана 
на 24.09.2002 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА РАБО-
ТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА И НА 
УЧЕСНИЦИТЕ НА ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ ПРИ 
ПРИМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ  

НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат условите, предме-

тот и начинот на вршење контрола на работењето на ак-
ционерските друштва и на учесниците на пазарот на ка-
питал при преземањето на акционерско друштво по пат 
на откуп на над 25% од акциите кои носат право на глас 
(во натамошниот текст: преземање) и мерките за отстра-
нување на утврдените неправилности при контролата. 

 
Член 2 

Под неправилности во смисла на овој правилник се 
подразбираат состојбите и активностите на акционер-
ските друштва и на учесниците на пазарот на капитал 
во делот на работењето кое е во врска со преземањето 
и кои можат да ја загрозат стабилноста и сигурноста на 
нивното работење и работењето на другите акционер-
ски друштва, остварувањето и заштитата на правата на 
инвеститорите, односно стабилноста и сигурноста на 
пазарот на капитал во целина. 

 
Член 3 

Со контролата од член 1 на овој правилник, Коми-
сијата за хартии од вредност особено ги проверува: 

- законитоста во работењето, 
- применувањето на одредбите од Законот за презе-

мање на акционерските друштва, 
- исполнување на условите за преземање, 
- точноста на податоците во проспектот, јавната по-

нуда за откуп на хартиите од вредност, известувањето 
за намерата за откуп на хартиите од вредност и на дру-
гите документи кои се во врска со преземањето, 

- почитувањето на законски утврдените рокови кои 
се во врска со преземањето, 

- правилноста на материјално-финансиското рабо-
тење, 

- заштита на правата на инвеститорите, 
- капиталната и крвната, односно роднинската по-

врзаност на купувачите на хартиите од вредност при 
процесот на преземање, 

- условите за плаќање и цената за откуп во понуда-
та на хартиите од вредност, 

- исполнување на обврските за известување и обја-
вување кои се однесуваат на намерата за преземање, 

- начинот на давање на недвосмислена изјава за на-
мерата за преземање, 

- начинот на давање нова понуда за откуп на хартии 
од вредност, доколку понудувачот се откажал од прет-
ходната понуда, 

- вистинитоста и потполноста на информациите во 
проспектот и во врска со прифаќањето на понудата, 

- промените на цените и условите од понудата за 
откуп и известувањето во врска со тоа, 

- начинот на депонирањето на средствата за откуп 
на хартиите од вредност, 

- исполнување на обврските за објавување кои се во 
врска со реализација на процесот на преземање, 

- купувањето на хартиите од вредност кои се пред-
мет на понудата за преземање во периодот од денот на 
известувањето од член 15 од Законот за преземање на 
акционерските друштва до истекот на рокот за прифа-
ќање на понудата, 

- начинот на постапката за прифаќање на понудата 
за откуп на хартиите од вредност, 

- ограничувањата на дејствијата на органот на упра-
вување на акционерското друштво по прифаќањето на 
понудата за откуп, 

- начинот на постапката за повлекување на понуда-
та за откуп, 

- начинот на објавувањето и известувањето за исхо-
дот на понудата за откуп, 

- ограничувањата со располагањето со хартиите од 
вредност резервирани за реализација на понудата за 
откуп, 

- процесот на давање конкурентска понуда за откуп 
и утврдување на намената на конкурентската понуда, 

- начинот на исполнување на забранетите дејствија 
кои се во врска со понудата за откуп, 

- начинот на спроведување на понудата за откуп, 
- начинот на преземањето преку заеднички полно-

мошник и валидноста на полномоштвата, согласно 
Правилникот за содржината на полномошното за гла-
сање за поединечни работи за седница на собранието 
на акционерското друштво, 

- исполнување на обврските за објавување и изве-
стување за промената на сопственост на акциите со кои 
некое лице се стекнало со 5% од сите хартии од вред-
ност на издавачот. 

 
Член 4 

По потреба Комисијата за хартии од вредност ги 
контролира и другите елементи на работењето на акци-
онерските друштва и на учесниците на пазарот на ка-
питал, а кои се однесуваат на преземањето. 

 
Член 5 

Комисијата за хартии од вредност врши континуирана 
посредна контрола преку анализа на прегледите и подато-
ците кои акционерските друштва и учесниците на пазарот 
на капитал се должни да ги доставуваат до Комисијата 
согласно постојните прописи, како и документи, известу-
вања и објави од други субјекти кои се поврзани и имаат 
интерес од работењето со хартиите од вредност. 

 
Член 6 

Според однапред подготвена програма и по потре-
ба, Комисијата за хартии од вредност, со или без пред-
ходна најава, врши непосредна контрола со увид на ли-
це место кај акционерските друштва, учесниците на па-
зарот на капитал и кај други субјекти поврзани со нив-
ното работење и тоа: 

- непосредна контрола со ограничен обем на оддел-
ни елементи од работењето кое е во врска со презема-
њето, и 

- непосредна контрола на целокупното работење 
кое е во врска со преземањето. 

 
Член 7 

Контролата се врши врз основа на овластување за 
контрола на Комисијата за хартии од вредност, со кое 
се определуваат овластените лица за вршење на кон-
тролата. 

 
Член 8 

Акционерското друштво, учесникот на пазарот на ка-
питал и другите субјекти поврзани со нивното работење 
кое е во врска со преземањето, должни се да обезбедат ус-
лови за непречено вршење на контролата од страна на ов-
ластените лица на Комисијата за хартии од вредност. 

 
Член 9 

Овластените лица на Комисијата за хартии од вред-
ност можат без ограничување да ги прегледуваат де-
ловните книги и други документи на акционерското 
друштво, учесникот на пазарот на капитал и на другите 
субјекти поврзани со нивното работење кои се во врска 
со преземањето. 
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Член 10 Образецот на здравствениот картон е составен дел 
на овој правилник. (1) За состојбите и активностите утврдени со кон-

тролата, овластените лица изготвуваат записник и го 
доставуваат до акционерското друштво, учесникот на 
пазарот на капитал и на другите субјекти поврзани со 
нивното работење кое е во врска со преземањето. 

 
Член 3 

На надворешната страна на предната корица на горниот 
дел стои текстот �РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА�, под не-
го �МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА�, во горниот десен 
агол текстот �ВОЕНА ТАЈНА-ДОВЕРЛИВО�, а на среди-
ната текстот �ЗДРАВСТВЕН КАРТОН НА РЕГРУТОТ�. 

(2) Акционерското друштво, учесникот на пазарот 
на капитал и другите субјекти поврзани со нивното ра-
ботење кое е во врска со преземањето имаат право на 
приговор на записникот во рок од три работни дена од 
ден т на приемот на записникот. 

На внатрешните страници на образецот на здрав-
ствениот картон на регрутите се внесуваат податоци за: 

о - сопственикот на здравствениот картон; 
- здравствената организација; Член 11 
- антропометрискиот наод; (1) Доколку неправилностите утврдени со контро-

лата се од помал обем и немаат поголемо влијание врз 
процесот на преземањето, Комисијата за хартии од 
вредност ќе донесе решение со кое ќе му наложи на ак-
ционерското друштво, учесникот на пазарот на капитал 
и на другите субјекти поврзани со нивното работење 
кое е во врска со преземањето, утврдените неправилно-
сти да ги отстрани во определен рок, кој не може да би-
де подолг од осум дена. 

- лекарскиот наод и психолошкото испитување; 
- дијагнозата и оцената и предлог-оцената на спо-

собноста; 
- оцената на регрутната комисија; 
- повторните лекарски прегледи и оцената на ре-

грутната комисија; 
- специјалистички наоди; 
- податоци од систематскиот лекарски преглед при 

доаѓањето на регрутот во воената единица; (2) Доколку неправилностите утврдени со контро-
лата се посуштински и од поголем обем, Комисијата за 
хартии од вредност може да побара од акционерското 
друштво, учесникот на пазарот на капитал и другите 
субјекти поврзани со нивното работење кое е во врска 
со преземањето во рок не подолг од петнаесет дена да 
ги отстранат утврдените неправилности. 

- антропометриски мерки; 
- здравствената заштита во АРМ; 
- вакцинации и ревакцинации и 
-  стоматолошка здравствена заштита. 

Член 4 
Здравствениот картон на регрутот се формира при 

воведувањето на регрутот во воената евиденција спо-
ред местото на живеење. 

(3) Акционерското друштво, учесникот на пазарот 
на капитал и другите субјекти поврзани со нивното ра-
ботење кое е во врска со преземањето е должно во 
определениот рок од став 1 и став 2 од овој член да ги 
отстрани неправилностите и да ја извести Комисијата 
за тоа, со приложување на докази дека недостатоците 
или неправилностите се отстранети или исправени. 

Податоците во здравствениот картон на регрутот ги 
вне уваат здравствените установи и регрутните комисии. с 

Член 5 
При упатувањето на регрутот на служење на воени-

от рок здравствениот картон на регрутот се доставува 
до воената единица, односно до организацијата, уста-
новата или единицата во која регрутот се упатува на 
служење на воениот рок во цивилна служба. 

  
Член 12 

Доколку акционерското друштво, учесникот на па-
зарот на капитал и другите субјекти поврзани со нив-
ното работење кое е во врска со преземањето не ги от-
страни неправилностите утврдени со контролата, Ко-
мисијата за хартии од вредност ќе продолжи да делува 
согласно надлежностите што ги има од Законот за пре-
земање на акционерските друштва и другите позитивни 
законски прописи. 

 
Член 6 

По регулирањето на воениот рок, здравствениот 
картон му се предава на воениот обврзник.  

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за образецот на здрав-
ствениот картон на регрутот (�Службен весник на Репуб-
лик  Македонија-Посебен службен весник� бр. 15/92). 

 
Член 13 

Во случај на утврдување на неправилности при ра-
ботењето, трошоците за извршената контрола се на то-
вар на акционерските друштва, учесниците на пазарот 
на капитал и на другите субјекти поврзани со нивното 
раб тење кое е во врска со преземањето. 

а 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. 

о 
к Член 14 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. 

   Министер за здравство,         Министер за одбрана, 
доц. д-р Ѓорѓи Оровчанец, с.р.     проф. д-р Владо Поповски, с.р. к  

        Бр. 03-1815/1             Комисија за хартии од вредност  
24 септември 2002 година                 Претседател,  
             Скопје       Никола Груевски, с.р.  

___________  1276.  Врз основа на член 53 став 4 од Законот за одбрана 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
42/2001), во согласност со министерот за здравство, 
министерот за одбрана, донесе 

 
 
 
  
 П Р А В И Л Н И К 
 ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ КАРТОН НА 

РЕГРУТИТЕ    Член 1  Со овој правилник се пропишува образецот на 
здравствениот картон на регрутите.  

 Член 2  Здравствениот картон на регрутот содржи 11 стра-
ници изработени од бела хартија со димензии 105 х 148 
милиметри (А-6 формат) и корици изработени од кар-
тон во бела боја. 
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АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 
 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

35. 
Врз основа на член 127-а во врска со член 125 од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 80/93, 
3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00 и 50/01) и член 35 
од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 50/94, 34/95, 53/97, 22/98, 
46/99 и 10/02), Управниот одбор на Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 25.09.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА 
СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО АД ЗА НЕМЕТАЛИ  

�ОГРАЖДЕН� - СТРУМИЦА  
Член 1 

Во Акционерското друштво за неметали �Ограж-
ден� - Струмица како работни места на кои стажот на 
осигурување се смета со зголемено траење, се утврду-
ваат следните работни места: 

 
Реден 
број Работно место Предложен 

степен 
1. Раководител на експлоатација 12/13 
2. Раководител на преработка 12/13 
 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага 
работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се распо-
редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник на Стручната служба надлежна единица на Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, работодавецот и на органот на управата надлежен 
за работите на инспекцијата на трудот. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

 
    Бр. 02-4615/1                           Претседател 

25 септември 2002 година        на Управниот одбор, 
         Скопје                   д-р Марика Јорданова, с.р. 

_______________________________________________ 
 

И С П Р А В К И 
 
По извршеното срамнување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за измена на 
распоредот на средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 2002 година, обја-
вена во �Службен весник на Република Македонија� 
бр. 74/2002, направена е техничка грешка, поради што 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА 
СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО 
БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 

ГОДИНА 
 
Во Раздел 09002 Министерството за финансии - 

функции на државата, износот во колоната Буџет 
�37.894.335� се заменува со износот �25.894.335�, а во 
колоната Износ после прераспределба, износот 
�32.894.335� се заменува со �20.894.335�. 

 
          Бр. 23-4894/2                             Од Владата 
17 септември 2002 година      на Република Македонија 

        Скопје                         
___________ 

 
По извршеното срамнување со изворниот текст, утвр-

дено е дека во текстот на Одлуката за измена на распоре-
дот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на 
Република Македонија за 2002 година, објавена во 
�Службен весник на Република Македонија� бр. 70/2002, 
направена е техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

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

ГОДИНА 
 
Во Раздел 09002 Министерството за финансии - функ-

ции на државата, во колоната Износ предвиден со реба-
ланс, износот �40.000.000� се заменува со износот 
�37.894.335� и во колоната Износ после пренамена, изно-
сот �28.000.000� се заменува со износот �25.894.335�. 

 
         Бр. 23-4638/2                              Од Владата 
3 септември 2002 година        на Република Македонија 

       Скопје                         
___________ 

 
По извршеното срамнување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање кон-
цесија за експлоатација на минералната суровина - пе-
сок и чакал на �МИЉА� ДОО експорт-импорт Скопје, 
од лежиштето на локалитетот Идризово, општина Гази 
Баба - Скопје, објавена во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 56/2002, направена е техничка 
грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕК-
СПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - 
ПЕСОК И ЧАКАЛ НА �МИЉА� ДОО ЕКСПОРТ-ИМ-
ПОРТ СКОПЈЕ, ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ ИДРИЗОВО, ОПШТИНА  ГАЗИ БАБА - СКОПЈЕ 

 
Во точка 1, наместо наведените координати во та-

белата, треба да бидат следниве координати: 
 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-Y
Т-1 4.646.050 7.547.750 
Т-2 4.645.700 7.547.515 
Т-3 4.645.800 7.547.200 
Т-4 4.645.450 7.547.000 
Т-5 4.644.800 7.547.125 
Т-6 4.644.500 7.547.775 
Т-7 4.645.620 7.548.475 

 
        Бр. 23-3554/2       Од Владата на Република 
1 октомври 2002 година                    Македонија 
             Скопје 
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Во Правилникот за котација на хартии од вредност, 

објавен во �Службен весник на РМ� бр. 74/2002 од 
25.09.2002 година, во преамбулата и во Глава II под-
наслов Неофицијален пазар (точка 2.24), се вршат след-
ните исправки: 

- Во преамбулата да се избришат зборовите: �Врз 
основа на член 94 од Законот за издавање и тргување 
со хартии од вредност� и да се внесат зборовите: �Врз 
основа на Законот за хартии од вредност�. 

- Во насловот Неофицијален пазар (точка 2.24) да 
се избришат зборовите: �Законот за издавање и тргува-
ње со хартии од вредност� и да се внесат зборовите: 
Законот за хартии од вредност�. � 

            Македонска берза на 
           долгорочни хартии од 
            вредност АД Скопје 

_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд се води постапка за докажување на 

смртта на лицето Усеини Гафур од с. Беловиште, Го-
стиварско, роден на 21.09.1887 година, с. Трново, оп-
штина Гостивар, од татко Оломан и мајка Селвије, по 
предлогот на предлагачот Усеини Риза од с. Белови-
ште, Гостиварско.  
Основниот суд во Гостивар го повикува лицето 

Усеини Гафур во рок од 15 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на РМ� и на ог-
ласна табла во овој суд, да се јави во Основниот суд во 
Гостивар. Судот, истовремено ги повикува сите лица 
што знаат нешто за неговиот живот тоа да го соопштат 
во Основниот суд во Гостивар. По истекот на рокот од 
15 дена, доколку повиканото лице не се јави во овој 
суд, ќе се смета дека е умрено. 
Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 241/2002.                                                                     

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 
Трег. бр. 803/2002 од 03.09.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008256?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Трговското друштво за вработување на инвалид-
ни лица за производство, услуги, угостителство и трго-
вија увоз-извоз Креп ДОО Радовиш, ул. �Александар 
Македонски� бб, Радовиш. 

      (25531) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 759/02 од 9.08.02 година, во регистарската 
влошка бр. 0300889?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар усогласувањето со Законот за радиодифузна 
дејност на Трговското радиодифузно друштво ТВ-
СТАР ДОО Штип, ул. �Ванчо Прќе� бб. 
Се врши усогласување и организација со Законот за 

радиодифузна дејност со промена на фирма. 
Се запишува: Трговско радиодифузно друштво ТВ-

СТАР ДОО Штип, ул. �Ванчо Прќе� бб. 
Наместо досегашното: Трговско медиско друштво 

ТВ-СТАР ДООЕЛ Штип, ул. �Ванчо Прќе� бб. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 

759/02.                                     (25708) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 2179/99 од 7.06.2000 година, во регистарската 
влошка бр. 03006080?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар усогласувањето на претпријатие со ЗТД во 
ДООЕЛ на Трговското друштво Бран ДООЕЛ увоз-из-
воз Струмица, ул. �Младинска� бр. 20-5/11. 
Дејности: 15.91, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.30, 

50.40/1, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.53, 
51.54, 52.11, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малограни-
чен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, реекспорт.  
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

2179/99.                                     (25709) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 
Трег. бр. 753/2002 од 06.08.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008063?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Друштвото за трговија и услуги увоз-извоз Ми-
моза-С и Б ДООЕЛ Струмица, ул. �Ленинова� бр. 86. 
Се врши зголемување на основната главница на 

друштвото од страна на единствениот содружник Мла-
денов Бранко, вложувајќи недвижен имот и тоа на КП 
бр. 6512/21, м.в. �Кел герен� во КО Струмица, во вкуп-
на вредност од 19.185 евра или 1.170.250,00 денари. 
Вкупното зголемување на основната главница со 

извршеното зголемување изнесува 21.867 евра или 
1.334.921,00 денар. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

753/2002.                                                                  (25920) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. 

бр. 784/2002 од 26.08.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03010102?-8-01-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар зголемувањето на основната главница на Друш-
твото за вработување на инвалидни лица за производство, 
угостителство, транспорт, трговија и услуги Филип Вто-
ри-2002 ДОО ул. �Сремски фронт� бр. 6/2/8, Штип. 
Се врши зголемување на основачкиот влог од стра-

на на едниот содружник Енвер Цако од Штип, во износ 
од 1.460.625,00 денари или 23.750 евра. 
Вкупниот основачки влог изнесува 1.651.555,00 де-

нари или 26.880 евра. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

784/2002.                                                                  (25921) 
___________ 

 

Основната главница на друштвото се зголемува за 
1.934.000,00 денари или 31.720 евра и вкупно изнесува 
10.025.150,00 денари или 164.452 евра. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

803/2002.                                                                  (25922) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 773/2002 од 27.08.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008379?-4-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар намалувањето на основната главни-
ца на Друштвото за производство, трговија и услуги 
Пирин Комерц ДООЕЛ експорт-импорт Делчево, ул. 
�Методи Митевски Брицо� бр. 15, Делчево. 
Упис на намалување на основната главница за из-

нос од 47.074.700,00 денари или 772.300 евра, така што 
основната главница изнесува 11.447.500,00 денари или 
187.800 евра. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

773/2002.                                                                  (25923) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 624/2002 од 29.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03002772?-8-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејност и конвер-
зијата од ДЕМ во ЕУР на основната главница на Друш-
твото за производство, промет и услуги Флеш ДООЕЛ 
експорт-импорт с. Град, Делчево. 
Се врши проширување на дејност: 01.21, 01.22/1, 

01.23, 01.24, 15.31, 15.33, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 18.21, 
18.22, 18.24, 52.12, 52.22, 55.11, 55.12, 60.21, 60.22, 
74.82, 93.05. 
Се врши конверзија на ДЕМ во ЕУР на основната 

главница и тоа од 316.000,00 денари (10.197 ДЕМ) во 
5.099 евра. 
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Пречистен текст: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.30, 

02.01, 05.01, 05.02, 15.31, 15.33, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 
15.98/2, 17.40/2, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 20.10/1, 20.30, 
20.40, 25.22, 25.24, 50.10, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/2, 55.11, 
55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
74.12, 74.82, 74.84, 93.02, 93.05. 
Единствениот содружник вложува 5.099 евра или 

316.000,00 денари. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

624/2002.                                                                  (25924) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 44/2002 од 02.07.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 03006555?-3-06-000, го запиша во тргов-
скиот регистар истапувањето на основач, промената на 
управител и зголемувањето на основната главница на 
Друштвото за производство, трговија и услуги Ултра 
2000 ДОО Виница, ул. �Глигор Прличев� бр. 25. 
Со Одлука од 13.11.2001 година се врши истапување 

на основач и промена на управител на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги Ултра 2000 ДОО Виница. 
Се брише Козовски Владо-застапник и управител 

на друштвото со неограничени овластувања. 
Се запишува Соколов Марјанчо-застапник и упра-

вител на друштвото со неограничени овластувања. 
Пречистен текст: Соколов Марјанчо-застапник и 

управител на друштвото со неограничени овластувања. 
Досегашниот управител Козовски Владо истапува 

од друштвото, влогот од 52.000,00 денари или 845 евра 
го повлекува во целост. 
Основачот Соколов Марјанчо го зголемува својот 

влог во основни средства во износ од 59.850,00 денари 
или 973 евра. Вкупниот влог на Соколов Марјанчо е 
125.850,00 денари или 2.046 евра. Вкупниот влог на 
друштвото е 170.850,00 денари или 2.778 евра. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

44/2002.                                                                  (25925) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 539/2002 од 08.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03001725?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Друштвото за трговија и услуги Шкуљ увоз-извоз 
ДОО Роберт Панев и др. ул. �Димитар Влахов� бр. 45 
а, Струмица. 
Зголемување на основната главница во износ од 

1.650.000,00 денари или 27.049 евра. 
Основната главница на друштвото изнесува 

1.975.500,00 денари или 32.385 евра. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

539/2002.                                                                  (25926) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 789/2002 од 29.08.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03002493?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејност и зголе-
мувањето на основната главница на Друштвото за вра-
ботување на инвалидни лица, производство, трговија и 
услуги Феникс ДООЕЛ експорт-импорт Штип, ул. 
�Стојан Милевски� бр. 1/1. 
Друштвото се проширува со следните дејности: 

15.52, 15.61, 15.62, 15.82, 15.83, 15.84, 15.86, 15.87, 
18.22, 24.51. 
Друштвото ја зголемува основната главница за 

1.458.780,00 денари или 23.720 евра. 
Вкупната основна главница изнесува 1.784.280,00 

денари или 29.013 евра. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

789/2002.                                                                  (25927) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 
Трег. бр. 806/2002 од 04.09.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03004050?-8-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Друштвото за транспорт, производство, трговија 
и услуги Нале-Транс ДОО експорт-импорт Облешево. 
Зголемена основна главница во износ од 14.000 евра 

или 854.000,00 денари од страна на содружникот Осама 
Алкатриб во основни средства-една полуприколка. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

806/2002.                                                                  (25928) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 724/2002 од 20.08.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03005542?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар конверзијата и зголемувањето на ос-
новната главница на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги Мануела Комерц ДООЕЛ Струмица, ул. 
�Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 9. 
Се врши конверзија на основната главница: 

161.200,00 денари=5.200 ДЕМ=2.650 ЕУР. 
Се врши зголемување на основната главница за 

725.000,00 денари-14.890 евра и тоа: досегашен удел 
161.200,00 денари=2.650 евра, зголемување: 725.000,00 де-
нари=11.890 евра, вкупно: 886.200,00 денари=14.540 евра. 
Единствениот содружник Маневски Борис ја зголе-

мува основната главница за 725.000,00 денари=11.890 
евра, која сега изнесува вкупно 886.200,00 денари или 
14.540 евра што претставува 100% удел на единствени-
от содружник и основач. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

724/2002.                                                                  (25929) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 501/2002 од 26.08.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03001172?-4-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на друштвото Стрмош АД Рудници за неметали-
Пробиштип, ул. �Стрмошки пат� бб. 
Се врши зголемување на основната главница на 

друштвото од сопствени средства. Досегашна: 147.577 
евра, зголемена: 147.577 евра, вкупно: 295.154 евра. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

501/2002.                                                                  (25930) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. 

бр. 699/2002 од 22.08.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03008984?-3-03-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар зголемувањето на основната главница на Друш-
твото за производство, трговија и услуги АГРО ИНВЕСТ 
ДОО увоз-извоз Свети Николе, ул. �Индустриска� бб. 
Кон Друштвото за производство, трговија и услуги 

АГРО ИНВЕСТ ДОО увоз-извоз Свети Николе пристапу-
ва СИМАГ-ИНВЕСТ Симаг и др. ДОО увоз-извоз Скопје. 
Основната главница на Друштвото за производство, 

трговија и услуги АГРО ИНВЕСТ ДОО увоз-извоз Све-
ти Николе од 3.020.373 евра во денарска противвред-
ност од 184.122.700,00 денари се зголемува на 
4.375.409 евра или 266.712.146,00 денари. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

699/2002.                                                                  (25932) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 770/2002 од 20.08.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03010301?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца, пристапувањето и преобразбата на Друштвото за 
производство, трговија и услуги Супериор ДОО Штип, 
ул. �Железничка� бб, Штип. 
Зголемување на основната главница со пристапува-

ње на нов содружник, пристапувач Сулева Снежана со 
основен влог од 100 евра или 6.114,00 денари. 
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Промена на облик. 
Стар назив: Друштво за производство, трговија и 

услуги Супериор ДООЕЛ Штип. 
Нов назив: Друштво за производство, трговија и ус-

луги Супериор ДОО Штип. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

770/2002.                                                                  (25933) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 34/2001 од 06.11.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 03004435?-3-06-000, го запиша во тргов-
скиот регистар истапувањето и пристапувањето на со-
дружник и зголемувањето на основната главница на 
Друштвото за транспорт и трговија Срма-99 ДОО 
Штип, ул. �Страшо Пинџур� бр. 6/23, Штип. 
Од друштвото истапува содружникот Рајна Стани-

вуковиќ и својот влог во висина од 1.247.085,00 денари 
го повлекува во целост. 
Кон друштвото пристапува лицето Петрески Анто-

нио. Со пристапувањето вложува влог во висина од 
6.200,00 денари. 
Содружници во друштвото се Петрески Антонио и 

Михаил Манов, двајцата од Штип. 
Основната главница на друштвото се зголемува за 

30.115,00 денари и вкупно изнесува 1.283.600,00 дена-
ри или во противвредност на германска марка по сре-
ден курс на НБ на РМ 41.410 ДЕМ. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

34/2001.                                                                  (25934) 
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

 
Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 

46/2002 од 02.07.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: промена 
на име-измени на Статутот и промена на овластен за-
стапник на Општински фудбалски сојуз. Новото име 
гласи: Фудбалски сојуз на Битола. 
Се бришат досегашните застапници Павловски 

Мирче и Христовски Димитар. Овластени застапници 
се Јончевски Томе и Тодоровски Пепо. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. 46/2002. 
                                                                            (25686) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 

47/2002 од 08.07.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние на граѓани МАЛ СВЕТ Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. 47/2002. 
                                                                            (25687) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 

50/2002 од 12.07.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние на граѓани Ракометен клуб ПЕЛАГОНИЈА Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. 50/2002. 
                                                                            (25688) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 

49/2002 од 12.07.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние на граѓани Кугларски клуб ПЕЛИСТЕР Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. 49/2002. 
                                                                            (25689 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 

51/2002 од 16.07.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние Национален демократски центар Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. 51/2002. 
                                                                            (25690) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 
53/2002 од 29.07.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние на жени од рурална средина НОВИ ХОРИЗОНТИ 
Битола, с. Брусник. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. 54/2002.(25691) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 55/2002 

од 30.07.2002 година во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации изврши упис на: Здружение на граѓани 
Фудбалски клуб НАПРЕДОК с. Ношпал. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. 55/2002. 
                                                                            (25692) 

___________ 
 
Со решение Згф. бр. 38/2002 од 23.08.2002 година во 

регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се 
води при Основниот суд во Штип под реден бр. 38 за 
2002 година, се запишува: Мрежа за современа уметност 
на Југоисточна Европа-Штип или на англиски јазик South 
European Sontemporaru Art Network Stip (SEECAN). 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Васил 

Главинов� бб, Штип, а здружението ќе дејствува на те-
риторијата на општина Штип, територијата на РМ и во 
земјите на Југоисточна Европа и други земји. 
Здружението е основано поради организирање на 

регионална мрежа за размена на информации, тренинг 
програми, курсеви артисти, артистички проекти и ин-
тердисциплинарни проекти од областа на современата 
уметност, промоција на современата уметност по пат 
на одржување на семинари, симпозиуми, трибини и 
стимулирање на развојот на размената на проекти и 
идеи помеѓу универзитетите и училиштата од земјите 
од Југоисточна Европа и останатите европски земји. 
Од Основниот суд во Штип.                       (25935) 

___________ 
 
Со решение Згф. бр. 39/2002 од 30.08.2002 година во 

регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се во-
ди при Основниот суд во Штип под реден бр. 39 за 2002 го-
дина, се запишува: Измена на Статутот на Здружението на 
граѓани со име Здружение за современа уметност на Југои-
сточна Европа Штип регистрирано со решение Згф. бр. 
38/2002 од 23.08.2002 година и тоа во однос на името, така 
што името ќе гласи: Мрежа за современа уметност на Југо-
источна Европа-Скопје, како и во однос на седиштето, така 
наместо досегашното седиште во Штип на ул. �Васил Гла-
винов� бб, седиштето на здружението ќе се наоѓа во Скопје 
на ул. �Орце Николов� бр. 109. 
Од Основниот суд во Штип.                       (25938) 

___________ 
 
Со решение Згф. бр. 34/2002 од 25.07.2002 година 

во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 
34 за 2002 година, се запишува: Здружение на граѓани 
Олимпија-Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Рудо� 

бр. 11, Штип, а здружението ќе дејствува на територи-
јата на општина Штип и територијата на РМ. 
Здружението е основано поради обезбедување на со-

одветна застапеност на жената во сите сфери на јавниот 
живот, почитување на личноста и достоинството на же-
ната, нејзиниот интегритет и целосна рамноправност, 
ослободување од традиционалните сфаќања од било ка-
ков вид на потчинетост на жената, отстранување на сите 
облици на насилство над жената и негување и афирми-
рање на културата на живеење на жената и семејството. 
Од Основниот суд во Штип.                       (25936) 

___________ 
 
Со решение Згф. бр. 33/2002 од 12.07.2002 година 

во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 
33 за 2002 година, се запишува: Асоцијација за напре-
док, едукација и лобирање од Штип. 



3 октомври 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 77 - Стр. 19 
 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Христи-

јан Карпош� бр. 43, Штип, а здружението ќе дејствува 
на територијата на општина Штип и територијата на РМ. 
Здружението е основано поради едукација на жена-

та во областа на правото, едукација  на жената во обла-
ста на здравството и едукација на младите во сите об-
ласти на општествениот живот. 
Од Основниот суд во Штип.                       (25939) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег.згф. бр.  

28/2002  во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции  го запиша здружението �Здравец 2002� М. Каменица.  
Основни цели и задачи на здружението се: Заштита 

на животната средина, изградување на правилен однос 
на човекот кон својата околина и природна средина, 
перманентно залагање и делување на здрава средина, 
примена на алтернативна технологија и енергија, зала-
гање за рационално трошење на необновливите извори 
на суровини, енергија и потрошни добра како и презе-
мање на други активности од интерес за зачувување на 
здрава еколошка средина. 
Седиштето на здружението е на ул. �М.Тито� бб, во 

М. Каменица. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Драги Стаменковски од М.Каменица. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. згф. бр. 28/2002. 
                                                                            (25944) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег.згф. бр.  

27/2002  во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации  го запиша здружението �ХУМАНИТАРЕН НА-
ЦИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛАТА И НЕРАЗ-
ВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА - МД - ДЕЛЧЕВО� од Делчево.  
Основни цели и задачи на здружението се: Преземање 

на социјално здравствена и хуманитарна активност, 
здравство, социјална помош, хуманитарно здружување на 
лица без разлика на вера и национална припадност, извр-
шување на хуманитарни мисии во смисла на преземање 
на активности за унапредување на човековите права и 
нивна заштита со цел унапредување на демократијата. 
Седиштето на здружението е на ул. �Партизанска� 

бр. 17 во Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Магдалена Јовановска од Делчево. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. згф. бр. 28/2002. 
                                                                            (25945) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег.згф. бр.  

24/2002  во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации  го запиша здружението �Истевнички премреж-
ја� с. Стар Истевник од Делчево.  
Основни цели и задачи на здружението се: Презема-

ње и развивање работи и разновидни активности со кои 
се остваруваат социјално-економски, комунални, еко-
лошки, културни спортски, туристички и други потре-
би, преземање и остварување работи од хуманитарен 
карактер, вклучување во хуманитарни акции на оддел-
ни хуманитарни организации, поднесување иницијати-
ви и предлози за законско уредување на правата на чо-
векот и нивна уставно правна заштита, остварување со-
работка со слични здруженија од другите општини во 
Републиката. 
Седиштето на здружението е во с. Стар Истевник -  

Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Славе Атанасовски од Скопје. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. згф. бр. 24/2002. 
                                                                            (25946) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег.згф. бр.  

26/2002  во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации  го запиша здружението �КИГ� од Делчево.  

Основни цели и задачи на здружението се: Заштита и 
афирмација на културното наследство, зачувување на 
старите обичаи, носии и ракотворби, подигање на јавна-
та свест на населението за културното и природното нас-
ледство и животната средина, издавачка дејност, развој 
на културниот туризам, организирање на консултантски 
услуги маркетинг и обука, афирмација на универзалните 
човекови вредности, разрешување на проблемите од ло-
калната заедница, подобрување на комуникацијата село 
град, организирање и обезбедување на развојот на умет-
носта преку форми на творештво и едукација. 
Седиштето на здружението е на ул. �М.М.Брицо� 

бр. 7 во  Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Љуба Ефтимовска од Делчево. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. згф. бр. 26/2002. 
                                                                            (25947) 

___________ 
 

Основниот суд во Делчево со решение Рег.згф. бр.  
23/2002  во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации  го запиша здружението �Свети Никола� с. Стар 
Истевник од Делчево. 
Основни цели и задачи на здружението се: Презема-

ње и развивање работи и разновидни активности со кои 
се остваруваат социјално-економски, комунални, еко-
лошки, културни спортски, туристички и други потре-
би, грижа за развивање на еколошката, спортската и 
културната дејност во РМ, преземање и остварување 
работи од хуманитарен карактер, вклучување во хума-
нитарни акции на одделни хуманитарни здруженија на 
остварување соработка со слични здруженија од други-
те општини во Републиката. 
Седиштето на здружението е во с. Стар Истевник -  

Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Љупчо Атанасов од Делчево. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. згф. бр. 23/2002. 
                                                                            (25948) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег.згф. бр.  

22/2002  во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации  го запиша здружението �Цвет� од Делчево. 
Основни цели и задачи на здружението се: Заштита 

и афирмација на културното и индустриското наследс-
тво, зачувување на старите обичаи, носии и ракотвор-
би, развивање на културниот туризам преку јакнење на 
малото стопанство, подигање на јавната свест на насе-
лението за културното наследство и животната среди-
на, издавачка дејност организирање и обезбедување на 
развој на уметноста преку форми на творештво и еду-
кација, водење грижа за старата селска архитектура, 
афирмација на универзалните човекови вредности, по-
добрување на комуникацијата село град. 
Седиштето на здружението е на ул. �19 Октомври� 

бр. 11 во  Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Ѓорги Иванов од Делчево. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. згф. бр. 22/2002. 
                                                                            (25949) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег.згф. бр.  

21/2002  во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации  го запиша здружението �БАДНИК�од Делчево. 
Основни цели и задачи на здружението се: Грижа за 

негување на постојаните како и за откривање и на досе-
га непознати традиции и обичаи на територијата на оп-
штина Делчево и нивна промоција како дела од култур-
ното наследство на населението во овој крај. 
Седиштето на здружението е на ул. �М.М. Брицо� 

бб во  Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Ванчо Димитров од Делчево. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. згф. бр. 21/2002. 
                                                                            (25950) 
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Основниот суд во Делчево со решение Рег.згф. бр.  

20/2002  во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации  го запиша здружението �ЗДРАВА ОКОЛИНА - 
ОСТРЕЦ� од Делчево. 
Основни цели и задачи на здружението се: Презема-

ње и развивање на разновидни активности со кои се ос-
тваруваат и задоволуваат најразлични видови на хума-
нитарни, еколошки, спортски, културни и други цели 
од областа на екологијата спортско културната и други 
активности, да се грижи за развивање на еколошката 
хуманата, спортската и културната дејност во РМ, да се 
одржува врска со соодветни асоцијации во земјата и 
странство, воспоставување официјална и функционал-
на соработка со државните органи и институции од ин-
терес за членството. 
Седиштето на здружението е во с. Полето-  Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Митко Стојанов од Скопје. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. згф. бр. 22/2002. 
                                                                            (25951) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег.згф. бр.  

18/2002  во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации  го запиша здружението �Пиреј�  с. Звегор од 
Делчево. 
Основни цели и задачи на здружението се: Заштита и 

афирмација на културното и природното наследство, за-
чувување на старите обичаи, носии, ракотворби, подига-
ње на јавната свест на населението за културното и при-
родното наследство и животната средина, издавачка деј-
ност, развиток на културниот туризам, организирање и 
обезбедување на развојот на уметноста преку форми на 
творештво и едукација, афирмирање на универзалните 
човекови вредности, подобрување на комуникацијата се-
ло град и намалување на миграционите процеси. 

 Седиштето на здружението е во с. Звегор-  Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Јован Здравковски од с. Звегор. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. згф. бр. 18/2002. 
                                                                            (25952) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег.згф. бр.  

19/2002  во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации  го запиша здружението �Влаина -2� с. Стар 
Истевник од Делчево. 
Основни цели и задачи на здружението се: Афирми-

рање на историското наследство, подигање на јавната 
свест за значењето на македонската традиција, водење 
грижа за старата селска архитектура, развиток на кул-
турниот туризам преку јакнење на малото стопанство, 
организирање и обезбедување на развојот на уметноста 
преку форми на творештво и едукација, учество во 
структурите кои учествуваат во културната политика и 
соработка со слични организации како и подобрување 
на комуникациски процеси. 
Седиштето на здружението е во с. Стар Истевник-  

Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Слободан Димотровски од с. Стар 
Истевник. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. згф. бр. 19/2002. 
                                                                            (25954) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег.згф. бр.  

1/2002  во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации  го запиша здружението на граѓани ФК �Саса� 
младинска екипа од М. Каменица. 
Основни цели и задачи на здружението се: Придо-

несување и развивање на спортот и физичката култура 
на територијата на општина М. Каменица и пошироко 
преку масовно бавење на граѓаните со фудбалскиот 
спорт. 
Седиштето на здружението е во М. Каменица. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
здружението е Видо Велиновски од М. Каменица. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. згф. бр. 1/2002. 
                                                                            (25955) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег.згф. бр.  

3/2002  во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации  го запиша здружението  на одгледувачи на овци 
�Пијанец� од Делчево. 
Основни цели и задачи на здружението се: Оствару-

вање и усогласување на своите интереси и вршење деј-
ности и активности со цел за подобрување на млечно-
ста, зоохигиената, продуктивноста, организиран откуп 
на производи од овчо потекло и воведување на матич-
но книговодство. 
Седиштето на здружението е на ул. �М.М. Брицо� 

бр. 8 во Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Славица Вучковска од Делчево. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. згф. бр. 3/2002. 
                                                                            (25956) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег.згф. бр.  

4/2002  во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации  го запиша здружението на граѓани �Искон� од 
Делчево. 
Основни цели и задачи на здружението се: Заштита и 

афирмација на културното наследство, зачувување на 
старите обичаи, носии, ракотворби, подигање на јавната 
свест на населението за културно наследство и животна-
та средина, развиток на културниот туризам, афирмација 
на универзалните човекови вредност, подобрување на 
комуникацијата село-град и намалување на миграциски-
те процеси на територијата на општина Делчево сорабо-
тувајќи со сите организации и институции. 
Седиштето на здружението е во с. Звегор- Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Гоце Јаневски од с. Звегор-Делчево. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. згф. бр. 4/2002. 
                                                                            (25957) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег.згф. бр.  

5/2002  во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации  го запиша здружението на граѓани �Гома� од  с. 
Разловци -Делчево. 
Основни цели и задачи на здружението се: Афирма-

ција на населението, подигање на јавната свест за зна-
чењето на Македонската традиција, водење грижа за 
старата селска архитектура, развиток на културниот ту-
ризам, подобрување на комуникацијата село-град и на-
малување на миграциските процеси. 

 Седиштето на здружението е во с. Разловци-  Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Гоце Џаџовски од с. Разловци-Делчево. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. згф. бр. 5/2002. 
                                                                            (25958) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег.згф. бр.  

7/2002  во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации  го запиша здружението компиропроизводители 
�Лаки� од с. Тработивиште -  Делчево. 
Основни цели и задачи на здружението се: Ревита-

лизација на компиропроизводството во општина Дел-
чево со зголемување на површините и зголемување на 
просечното производство по хектар со нови агротех-
нички мерки како и преземање на други активности по-
врзани со компиропроизводството. 

 Седиштето на здружението е во с. Тработивиште-  
Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Димитар Механџиски. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. згф. бр. 7/2002. 
                                                                            (25961) 
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Основниот суд во Делчево со решение Рег.згф. бр.  

8/2002  во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции  го запиша здружението за ревитализација на тради-
ционалните вредности �Прадедовина� од Делчево. 
Основни цели и задачи на здружението се: Ревита-

лизација на традиционалните вредности во општина 
Делчево, одржлив развој на регионот (подобрување на 
социјалниот и економскиот степен на развој, намалува-
ње на сиромаштијата, зголемување на бројот на нови 
работни места, намалување на миграцијата на младите 
луѓе во регионот, организирање на предавања, семина-
ри, курсеви и учествување на саем, натпревари и други 
собири во земјата и во странство, негување и развива-
ње на чуство за заемно помагање. 

 Седиштето на здружението е на ул. �М.М. Брицо� 
бр. 8 во  Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Горан Вучковски од Делчево. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. згф. бр. 8/2002. 
                                                                            (25963) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег.згф. бр.  

9/2002  во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации  го запиша здружението �ГРАНИЧАР� од  с. 
Звегор-Делчево. 
Основни цели и задачи на здружението се: Само-

стојно, невладино, непрофитно, хуманитарно непарти-
ско здружение на граѓани во кое членуваат млади луѓе 
државјани на Република Македонија, кои во неа ги ос-
тваруваат своите лични и колективни права и слободи. 

 Седиштето на здружението е во с. Звегор-  Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Делчо Гошев од с. Звегор-Делчево. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. згф. бр. 9/2002. 
                                                                            (25964) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег.згф. бр.  

10/2002  во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации  го запиша здружението �Џанка� од Делчево. 
Основни цели и задачи на здружението се: Заштита 

и негување на природното и индустриското наследство 
во Пијанец, развивање и творечко поврзување на тру-
дот заради непосредно согледување на достигнувањата 
и негувањето на овошни култури, унапредување на 
производството преку непосредно создавање на одгле-
дувачите со најсовремените агротехнички мерки, сог-
ледување на состојбите со водите и водната мрежа во 
Општината, организирање на натпреварувања и учес-
тво на сите членови на други натпревари од областа на 
овоштарството и производството на ракија, соработка 
со организации, институции и здруженија од научен 
карактер, спортски и обрзовен карактер. 
Седиштето на здружението е во с. Град-  Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Делчо Ангелов од Делчево. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. згф. бр. 10/2002. 
                                                                            (25966) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег.згф. бр.  

11/2002  во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации  го запиша здружението �Мајчина душица� од 
М. Каменица. 
Основни цели и задачи на здружението се: Следење 

на состојбите во остварувањето на граѓанските права 
преку формирање на центри за мониторинг, покренува-
ње иницијативи и активности кои придонесуваат кон 
унапредување и заштита на граѓанските права, покре-
нување на расправи и вклучување на разни истражува-
ња од оваа област, залагање за истражување и примена 
на алтернативни технологии и енергија за заштита на 
животната средина како право на човекот да живее во 
здрава околина, залагање на рационално трошење на 
необновливи извори, суровини, енергија и потрошни 

добра како неприкосновени права на човекот да живее 
во услови кои ги нуди природата, како и соработка со 
други друштва и инвестиции во градот, Републиката и 
странство. 
Седиштето на здружението е на ул. �14 Јуни� бр. 11 

во М. Каменица. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Стојан Постоловски од М. Каменица.. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. згф. бр. 11/2002. 
                                                                            (25967) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег.згф. бр.  

14/2002  во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации  го запиша здружението �Етно-еко� од Делчево. 
Основни цели и задачи на здружението се: Заштита 

на културното наследство, зачувување на старите оби-
чаи, носии и ракотворби, подигање на јавната свест на 
населението за културно наследство, издавачка деј-
ност, развиток на културниот туризам, организирање и 
обезбедување на развој на уметноста преку форми на 
творештво и едукација, разрешување на проблеми во 
локални заедници како и подобрување на комуникаци-
јата село-град и намалување на миграциските процеси. 
Седиштето на здружението е во с. Град- Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Татијанка Ивановска од с. Град-Делчево. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. згф. бр. 14/2002. 
                                                                            (25968) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег.згф. бр.  

15/2002  во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации  го запиша здружението �Македон� од Делчево. 
Основни цели и задачи на здружението се: Афирма-

ција на културните, социјалните, економските, научни-
те, образовните, спортските техничките и еколошките 
дејности и параметри, остварување на своите примарни 
цели и задачи во контекст на подобрување, едуцирање, 
образување, заштита, рекреација и други активности во 
секојдневното човеково постоење. 
Седиштето на здружението е во Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Славчо Десподовски од Делчево. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. згф. бр. 15/2002. 
                                                                            (25969) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег.згф. бр. 

16/2002  во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации  го запиша здружението �Сливово� од Делчево. 
Основни цели и задачи на здружението се: Постоја-

на грижа на постојаните како и овозможување на 
откривање на нови средновековни градби на територи-
јата на општина Делчево како и нивна промоција како 
дел од богатото културно наследство на населението 
од овој крај, застапување на интересите на членовите 
пред органите на власта во Р. Македонија како и коор-
динирање на активностите на здружението со активно-
стите на други слични здруженија во Р. Македонија. 

 Седиштето на здружението е на ул. �М.М. Брицо� 
бб во Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Драго Гошевски од Делчево. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. згф. бр. 16/2002. 
                                                                            (25973) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег.згф. бр.  

17/2002  во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации  го запиша здружението �Саем на стари занаети 
и ракотворби� од Делчево. 
Основни цели и задачи на здружението се: Заштита 

и афирмација на културното наследство, зачувување на 
старите обичаи, носии, ракотворби, подигање на јавна-
та свест на населението за културното и природното 
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наследство и животната средина, вршење на издавачка 
дејност, развивање на консултантски услуги, марке-
тинг и обука, развиток на културниот туризам, како и 
подобрување на комуникацијата село град и намалува-
ње на миграционите процеси. 
Седиштето на здружението е на ул. �М.М. Брицо� 

бб во  Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Симеон Лавчиски од Делчево. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. згф. бр. 17/2002. 
                                                                            (25975) 

_______________________________________________ 
 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 269/2002 од 10.09.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за производство, трговија и услуги �АНКО-
МИ-94� Невенка ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Буку-
решка� бр. 133, и жиро сметка 40120-601-280303, иста-
та не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Тр-
говско друштво за производство, трговија и услуги 
�АНКОМИ-94� Невенка ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
�Букурешка� бр. 133, и жиро сметка 40120-601-280303 
се заклучува. 
Да се објави огласот 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.               (25756) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 232/02 од 27.09.2002 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
транспорт, трговија и услуги �ЕВРОПА ТРАНС 21� 
Дејан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на 
ул. �Бојмија� бр. 8/34, со жиро сметка 300000000282-
694 и регистарска влошка 02005865?-8-06-000 при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не 
се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Друш-
тво за транспорт, трговија и услуги �ЕВРОПА ТРАНС 
21� Дејан ДООЕЛ експорт-импорт се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (25877) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 278/02 од 27.09.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за тргови-
ја, угостителство и производство �АНИКО ТАБАК� ДО-
ОЕЛ Скопје, со седиште на ул. �Андреја Димишков� бб, 
со жиро сметка 300000001017469 и регистарска влошка 
02041497?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Друш-
тво за трговија, угостителство и производство �АНИ-
КО ТАБАК� ДООЕЛ Скопје,  се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (25919) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 204/02 од 27.09.2002 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство, трговија и услуги �МАКИМПЕКС�  
ДОО Скопје, со седиште на ул. �Пребондова� бр. 12, со 
жиро сметка 40100-601-233869 и регистарска влошка 
1-42040-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје 
I - Скопје, истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги �МАКИМ-
ПЕКС�  ДОО Скопје,  се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (25960) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 331/01 од 24.01.2002 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Производно 
услужно трговско претпријатие за трговија на големо и 
мало �ЛАТЕРНА� ДОО со седиште на ул. �Св. Наум 
Охридски� бр. 69, со жиро сметка 40100-601-300200, 
како и број  на регистарска влошка 1-54122-0-0-0 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата 
не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Про-
изводно услужно трговско претпријатие за трговија на 
големо и мало �ЛАТЕРНА� ДОО 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.              (25962) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 288/02 од 25.09.2002 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
услуги и информатика �СОНАТА ПАЛИЕВ СТУДИО� 
Љубомир и Други ДОО, со седиште на ул. �Владимир 
Комаров� бр. 33/1-15, со жиро сметка 200-0000280681-
06 и регистарска влошка 02004537?-3-09-000 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се 
спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Друш-
тво за услуги и информатика �СОНАТА ПАЛИЕВ 
СТУДИО� Љубомир и Други ДОО,  се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (25965) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 184/02 од 19.06.2002 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, промет и услуги �ФЕРУМ� ДОО, со се-
диште на бул. �АВНОЈ� бр. 92/3-10, со жиро сметка 
320-0000000104-82 и регистарска влошка 02042000?-3-
03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Друш-
тво за производство, промет и услуги �ФЕРУМ� ДОО 
Скопје,  се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (25971) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 121/02 од 26.09.2002 година, се по-
ведува претходна постапка на постапката за утврдува-
ње на причините за отворање на стечајната постапка 
над должникот ТП �ЦЕНТРО� АД Скопје, со седиште 
на ул. �Босна и Херцеговина� бб, Скопје, со жиро сме-
тка бр. 40100-601-10430. 
За стечаен судија се определува Магдалена Бајал-

ска-Ѓорѓиевска судија на овој суд и член на стечајниот 
совет. 
Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-

логот за отворање на стечајна постапка на ден 
16.10.2002 година во 11,00 часот во судница XXIII, 
спрат III, нов дел. 
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Се задолжува предлагачот да уплати износ од 

100.000,00 денари на име аванс за покривање на трошо-
ците на претходната постапка, во рок од 8 дена на депо-
зитната жиро сметка бр. 300000001283540 на овој суд. 
За привремен стечаен управник се определува Зо-

ран Стојанќиќ од Скопје, со адреса на ул. �Владимир 
Комаров� бр. 1/4-13, со број на телефон: 02-464-940. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот, се до доне-
сување на одлука за отворање на стечајната постапка и 
да испита дали од имотот на должникот може да се на-
мират трошоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 
Се задолжува должникот да му овозможи на при-

времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија, како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 
Решението да се објави на огласната табла на судот 

и во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26236) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 361/2002 од 25.09.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
инженеринг, проектирање, монтажа и промет �ТЕР-
МОСКОПЈЕ� експорт-импорт-АД-Скопје, со седиште 
на ул. �Скупи� бр. 47 и жиро сметка 300000000298020. 
За стечаен управник се определува Владислав Там-

бурковски, ул. �Желево� бр. 1-4/7, Скопје, 763-п.фах. 
Пошта  II-Скопје. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

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

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастар) во рок од 15 дена да ги пријават 
своите побарувања кај стечајниот управник. Во прија-
вата мора да се означи предметот на кој постои разлач-
но право, начинот и основата на засновање на правото, 
како и обезбеденото побарување. Доверителот кој без 
оправдани причини намерно ќе пропушти да поднесе 
или ќе го одолговлекува поднесувањето на пријавата 
одговара за штетата поради која би можела да настане. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

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

питување и утврдување на пријавените побарувања, 
кое ќе се одржи на 06.11.2002 година во 11,00 часот во 
соба бр. 70-I спрат во просториите на судска палата. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

огласната табла во судот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (26230) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 210/02 од 27.09.2002 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за економски истражувачко-развојни услуги и трговија  
�ПАЈОНИЈА� увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 
�Љуба Ивановиќ� бр. 4-А, со жиро сметка 40100-601-
138600 и регистарска влошка 1-21160-0-0-0 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се 
спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за економски истражувачко развојни услуги и 
трговија  �ПАЈОНИЈА� увоз-извоз, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26232) 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Л.бр. 248/2002 од 23.09.2002 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско услужно претпријатие �ЛИДА КОМЕРЦ� ЦО  
експорт-импорт Скопје, ул. �Соц. Зора� бр. 34/13, со 
жиро сметка 40120-601-181663. 
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 

од Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 50/3-4.  
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава.  

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (25838) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л.бр. 209/2002 од 12.07.2002 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие  за трговија и услуги на големо и мало 
�АЉКО МАРКЕТ� ДОО експорт-импорт Скопје, ул. 
�Алберт Станиќ� бр. 6, со жиро сметка 40100-601-
105170. 
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 

од Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 50/3-4.  
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава.  

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (25839) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л.бр. 171/2002 од 02.07.2002 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие  за производство, трговија и услуги 
�Б.Т.А.-УНИКАТ� ДОО експорт-импорт Скопје, со се-
диште ул. �Ужичка Република� бр. 4-б и жиро сметка 
40100-601-336102. 
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 

од Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 50/3-4.  
Ликвидаторот, без одлагање три пати во интервали 

не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикуваат доверителите да ги пријават своите побару-
вања во рок кој не може да биде подолг од три месеци 
од денот на последната објава.  

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (25840) 
___________ 

 
Ликвидаторот  Ефтим Петров од Скопје, бул. 

�Јане Сандански� бр. 50-3-4, запишан во судскиот 
регистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје, со ре-
шение П. трег. бр. 209/02 од 12.07. 2002 година, објаву-
ва дека  Друштвото за производство, промет и услуги 
АРТИЗ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул. 
�Васил Главинов� бр. 3-1 и жиро сметка 
2000000990077684 депонент при Стопанска банка а.д. 
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 три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (25843) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Ефтим Петров од Скопје, бул. 

�Јане Сандански� бр. 50-3-4, запишан во судскиот 
регистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје, со ре-
шение П. трег. бр. 4222/02 од 12.09. 2002 година, обја-
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вува дека  Друштвото за трговија, производство, уго-
стителство и услуги ГРАНД - С ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје со седиште на ул. �Кемал Сејфула� бр. 17 и жи-
ро сметка 40100-601-487440 при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена од обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (25847) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Ефтим Петров од Скопје, бул. 

�Јане Сандански� бр. 50-3-4, запишан во судскиот 
регистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје, со ре-
шение П. трег. бр. 3553/02 од 04.07. 2002 година, обја-
вува дека  Друштвото за производство, промет на голе-
мо и мало во земјата и странство ФУГА Драган и др. 
ДОО експорт-импорт Скопје со седиште на ул. �Сава 
Ковачевиќ� бр. 23 и жиро сметка 300000000340021 де-
понент при Комерцијална банка а.д. Скопје, е во лик-
видација.  
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 три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (25852) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Ефтим Петров од Скопје, бул. �Јане 

Сандански� бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар 
при Основниот  суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
трег. бр. 4043/02 од 08.07. 2002 година, објавува дека  
Друштвото за производство, трговија и услуги ГАЛЕБ-
ТОН Драгица ДООЕЛ увоз-извоз с. Ржаничино, општи-
на Петровец со седиште на ул. �А. Василевски� бр. 6-а и 
жиро сметка 200000023339356 депонент при Стопанска 
банка а.д. 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 три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (25853) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Ефтим Петров од Скопје, бул. 

�Јане Сандански� бр. 50-3-4, запишан во судскиот 
регистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје, со ре-
шение П. трег. бр. 3939/02 од 22.07. 2002 година, обја-
вува дека  Друштвото за производство, промет, посре-
дување и услуги МСФ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со се-
диште на ул. �Зеф Љуш Марку� бр. 19 и жиро сметка 
300000000551287 депонент при Комерцијална банка 
а.д. 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 три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (25854) 

___________ 
 
Ликвидаторот Трпуш Ѓуровски од Скопје, ул. �Бла-

гоја Стефковски� бр. 111/2-15, запишан во трговскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег. бр. 4319/2002, објавува дека Трговското 
друштво за трговија и услуги АНЛИМИТЕД ДООЕЛ 
Скопје, ул. �Благоја Стефковски� бр. 111/2-15, со жиро 
сметка бр. 200000031414121 при Стопанска банка АД 
Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 

ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (25953) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4227/2002 од 05.09.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02033237?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар ликвидацијата на ДООЕЛ на 
Друштвото за трговија и услуги ПАЦКА-КОМПАНИ  
ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, ул. �Иво Лола Ри-
бар� бр. 3. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Данче 

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

4227/2002.                                                         (26160) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 230/2002 од 06.09.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за вршење услуги и трговија на голе-
мо и мало �НИ-КОМ� извоз-увоз ПО од Тетово, ул. 
�Илинденска� бб, со жиро сметка 41500-601-30367. 
За ликвидатор се определува лицето Вениќ Златко 

од Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 18/10. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ� до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Л.бр. 230/02.  

             (26225)     
___________ 

 
Ликвидаторот Никола Мерџановски од Скопје, бул. 

�Јане Сандански� бр. 3-3/12, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег. бр. 3935/2002, објавува дека Друштвото за 
производство, трговија, транспорт, туризам и услуги 
БОБИ-АС Начко и Љубица ДОО Гостивар, со жиро 
сметка бр. 41510-601-5340 отворена при ЗЗП Тетово, е 
во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

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

Од ликвидаторот.                                              (26221) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 336/02 од 27.08.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03005083?-1-01-000, го запиша во трговски-
от регистар уписот на ликвидаторот и бришењето на 
Јавното трговско друштво за трговија и услуги Го-Ти 
Велкова Оливера и др. јтд увоз-извоз Кочани во ликви-
дација, ул. �Ване Грдовјански� бр. 2-А. 
Се брише Јавното трговско друштво за трговија и 

услуги Го-Ти Велкова Оливера и др. јтд увоз-извоз Ко-
чани, ул. �Ване Грдовјански� бр. 2-А, и се запишува 
ликвидаторот Снешана Балова. 
Се брише управителот Велкова Оливера, се запи-

шува Снежана Балова. 
Се брише застапникот Велкова Оливера, се запишу-

ва Снежана Балова. 
Од Основниот суд Штип во Штип.                (25711) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 147/2002 

од 25.09.2002 година, отвори ликвидациона постапка 
над Претпријатието во приватна сопственост, транс-
порт, трговија и услуги Автотранс 95 со ПО Кочани и 
истата поради немање на имот се заклучува. 
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По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (25979)     

___________ 
 
По трет пат ликвидаторот Весна Милева од Штип, 

ул. �Пиринска� бр. 57, тел. 380-858, објавува дека Друш-
твото за производство, трговија и угостителство Поли 
ДООЕЛ Славе, извоз-увоз Македонска Каменица, ул. 
�Маршал Тито� бр. 18, со жиро сметка бр. 2000000 
07371604 при Стопанска банка Делчево, 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 и докази во два примерока. 
Од ликвидаторот.                                                   (25986) 
_______________________________________________ 
 

М А Л И  О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 812035/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Калашева Савка, ул. "Ј. Сандански" бр.25/2-2, Скопје.
                                                                    (26048) 
Пасош бр. 1291494/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Алими Ејуп, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 2/3, Скопје. 

                                                                    (26049) 
Пасош бр. 1669893 на име Имер Амети, ул. "106" бр. 

4, Тетово.                                                    (26109) 
Пасош бр. 1270004 на име Азире Мамудовска, ул. 

"Караџова" бр. 16, Битола.                        (26112) 
Пасош бр. 1270003 на име Кашма Мамудовска, ул. 

"Караџова" бр. 16, Битола.                     (26113) 
Пасош бр. 1120595/98 издаден од СВР-Гостивар на 
име Јетмир Џафери, ул. "Балиндолска" бб, Гостивар.   

                                                                  (26169) 
Пасош бр. 1598010/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Милошов Марјан, ул. "Малешевска" бр. 26-а, Скопје.
                                                                    (26173) 
Пасош бр. 1197791/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Салаи Бесник, с. Теново, Тетово.          (26175) 
Пасош бр. 974060/96 издаден од УВР-Скопје на име 
Зенепе Хисени, с. Ласкарци, Скопје.        (26176) 
Пасош бр. 1327852 издаден од СВР-Скопје на име 
Емир Урроб, ул. "К. Новаковиќ" бр. 44/3-13, Скопје.  

                                                                   (26178) 
Пасош бр.1441516/00 издаден од СВР-Куманово на 
име Черкан Чаиљи, с. Г. Којнаре,Куманово.       (26186) 
Пасош бр. 1249587 на име Хасије Реџа, ул. "106" бр. 

6, Тетово.                                                                 (24060) 
Пасош бр. 1485477 издаден од СВР-Тетово на име 
Ружди Ахмети, с. Нераште, Тетово.       (26177) 
Пасош бр. 1383690 издаден од СВР-Тетово на име 
Сами Садат, с. Шемшево, Тетово.             (26179) 
Пасош бр. 1342182 издаден од СВР-Тетово на име 
Сулејман Максути, с. Доброште, Тетово.       (26181) 
Пасош бр. 721613/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Сафет Тртовац, бул. "Македонско косовска бригада" 
бр.  5/18, Скопје.                          (26182) 
Пасош бр. 1288151 издаден од СВР-Скопје на име 
Хабиби Хасије, ул. "Никола Петров" бр. 32, Скопје.  

                                                                  (26276) 
Пасош бр. 751270 издаден од СВР-Скопје на име 
Орданка Петреска, ул. "Саса" бр.13-б,Скопје.     (26286) 
Пасош бр. 1547238 издаден од СВР-Скопје на име 
Елез Адем, ул. "Дримкол" бр. 21, Скопје.            (26301) 
Пасош бр. 0998709 на име Џинџевски Благој, ул. "Ра-
шанец" бр. 12, Охрид.                        (26362) 
Пасош бр. 1706185 на име Сенад Хајдари, с. Ст-рим-
ница, Тетово.                                        (26367) 
Пасош бр. 1654431 на име Љупчо Василев, с. Турно-
во бр. 233, Струмица.                                     (26372) 
Пасош бр. 1623420 на име Тумбески Николче, ул. 

"Ваташа" бр. 28, Битола.                                       (26504) 

Чек од тековна сметка бр. 5359336 со бр. 190005-
21519 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Клинчаров Миле, Скопје.                      (26047) 
Чекови од тековна сметка бр. 141599-31 од бр. 032-

2000048086 до бр. 0322000048092 (7) чека и бр. 0322-
000048084 и чековна картичка издадени од Комерци-
јална банка на име Николов Георге, Струмица. 

                                                                    (26351) 
Работна книшка на име Васевски Љупчо, Скопје. 
                                                                   (25937) 
Работна книшка на име Исмаил Османи, Скопје. 
                                                                   (25940) 
Работна книшка на име Хава Река, Скопје.      (25943) 
Работна книшка на име Мехмедовиќ Нусрет, Скопје.

                                                                    (25970) 
Работна книшка на име Топузовска Љупка, Скопје.    

                                                                 (25976) 
Работна книшка на име Величковска Лидија, Скопје.

                                                                    (25977) 
Работна книшка на име Цаневски Љубиша, Скопје.   

                                                                  (25983) 
Работна книшка на име Стајковска Анета, Скопје.  

                                                                   (25988) 
Работна книшка на име Вељковиќ Сашо, Скопје. 
                                                                    (25993) 
Работна книшка на име Мемеди Абдулкадри, Скопје.

                                                                   (25994) 
Работна книшка на име Шабани Риза,Скопје. (25996) 
Работна книшка на име Естера Крстева, Скопје. 
                                                                    (25999) 
Работна книшка на име Христовска Васка, с. Раш-
тани, Велес.                                                    (26002) 
Работна книшка на име Мамудоски Фадил, ул. "11-ти 
Октомври" бр. 133, Прилеп.         (26014) 
Работна книшка на име Гркоска Снежана, ул. "Д. На-
редникот" бр. 34, Прилеп.                       (26017) 
Работна книшка на име Неделкоски Радован, с. Сло-
ештица, Демир Хисар.                        (26018) 
Работна книшка на име Сулоски Сеадин, Кичево. 
                                                                    (26019) 
Работна книшка на име Назим Шаини, с. Зајас, Ки-
чево.                                                                   (26020) 
Работна книшка на име Аднан Каса,Скопје.     (26022) 
Работна книшка на име Алексовски Ивица, Кратово.

                                                                   (26027) 
Работна книшка на име Алексовски Благој, Крива 
Паланка.                                                    (26028) 
Работна книшка на име Ивица Митевски, Крива Па-
ланка.                                                    (26029) 
Работна книшка на име Минир Јусуфи, с. Отља, Ку-
маново.                                                     ( 26032) 
Работна книшка на име Тихомир Дастин, Куманово.

                                                                    (26052) 
Работна книшка на име Ќемаљедин Бајрам, ул. "К. 
Фетак" бр. 9, Куманово.                      (26061) 
Работна книшка на име Митевски Блашко, Делчево.

                                                                    (26064) 
Работна книшка на име Аритонов Тони, Пробиштип.

                                                                    (26066) 
Работна книшка на име Трајковски Глигор, ул. "А. 
Македонски" бр. 11 3/18, Радовиш.             (26070) 
Работна книшка на име Николова Лидија, Радовиш.

                                                                    (26071) 
Работна книшка на име Самарџиоски Алекса, ул. 

"Точила" К4Б/17, Прилеп.                         (26092) 
Работна книшка на име Ибраими Арбен, с. Франгово, 
Струга.                                                     (26102) 
Работна книшка на име Билески Бранко, Кичево. 
                                                                               (26103) 
Работна книшка на име Тодоровски Ацо, Скопје. 
                                                                    (26188) 
Работна книшка на име Горан Лабудовиќ, Скопје. 
                                                                    (26192) 
Работна книшка на име Атула Алиевски, Скопје. 
                                                                   (26195) 
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Работна книшка на име Бесник Исаков, Скопје. 
                                                                    (26197) 
Работна книшка на име Елез Имер, Скопје.      (26198) 
Работна книшка на име Селвет Јусуфи, Скопје. 
                                                                    (26200) 
Работна книшка на име Стефановски Горан, Скопје.

                                                                   (26202) 
Работна книшка на име Сафет Хасалари, Скопје. 
                                                                    (26180) 
Работна книшка на име Шабан Амза, с. Крушопек, 
Скопје.                                                       (26246) 
Работна книшка на име Исмил Илјас,Скопје.   (26263) 
Работна книшка на име Арсова Маја,Скопје.   (26297) 
Работна книшка на име Мемздоски Сенаи, с. Ал-
данци, Крушево.                                                     (26298) 
Работна книшка на име Демиров Реџеп, бул. "1- ви 
Мај" бр. 124-А, Битола.                        (26299) 
Работна книшка на име Јовановиќ Бети, Тетово. 
                                                                    (26315) 
Работна книшка на име Стеваноски Миле, ул. "М. 
Пијаде" бр. 174-А, Прилеп.                      (26318) 
Работна книшка на име Миле Бошкоски, ул. "Пирин-
ска" бр. 23, Битола.                                     (26325) 
Работна книшка на име Младеновски Бобан, ул. "Б. 
Гуцман" бр. 4-1/7, Куманово.                      (26329) 
Работна книшка на име Ивица Горгиев, Кочани. 
                                                                   (26333) 
Работна книшка на име Данче Ангелова, Кочани. 
                                                                               (26335) 
Работна книшка на име Марина Петрова, Кочани.  

                                                                   (26336) 
Работна книшка на име Накова Елизабета, с. Дор-
фулија, Св. Николе.                                     (26343) 
Воена книшка на име Мицевски Драган, Скопје. 
                                                                   (25931) 
Воена книшка на име Митиќ Александар, Штип. 
                                                                               (26035) 
Воена книшка на име Ѓошев Виктор,Скопје.   (26204) 
Воена книшка на име Аднан Сали, Скопје.     (26207) 
Воена книшка на име Ташевски Сашо, Скопје. 
                                                                   (26259) 
Воена книшка на име Устијаноски Владе, ул. "В. Гла-
винов" бр. 1/5, Охрид.                        (26309) 
Воена книшка на име Димитров Никола, с. Ерџилија, 
Св. Николе.                                       (26341) 
Воена книшка на име Зафиров Роберт, ул. "Ванчо 
Прке" бр. 17, Штип.                                     (26347) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 

"Цветан Димов"-Скопје на име Ибиши Зулхије, Скопје.
                                                                    (25989) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназујата 

"Цветан Димов"-Скопје на име Аземи Сенаја, Скопје.
                                                                    (25990) 
Свидетелство издадено од ОУ "Благој Кирков" на 
име Ристова Елена, Велес.                        (26010) 
Свидетелство од 8 одделение на име Тренеска Ели-
забета, Прилеп.                                          (26012) 
Свидетелство за 1 година издаденои од ЦРО "Маке-
донија"-Скопје на име Велковски Сашо, Скопје. 

                                                                    (26015) 
Свидетелство на име Спиркоски Антонио, Прилеп.    

                                                                 (26016) 
Свидетелство на име Рамадани Севиме, с. Чело-  
пек, Тетово.                                                     (26021) 
Свидетелство од 8-мо одделение издадено од ОУ 

"Кирил и Методи" на име Шаќири Асани, Тетово. 
                                                                   (26023) 
Свидетелство на име Белули Џулфидан, с. Јегуновце, 
Тетово.                                                        (26024) 
Свидетелство од 8 одделение на име Стојанова М. 
Горка, Кочани.                                                     (26034) 
Свидетелство на име Јовчиќ Зоран, Велес.       (26046) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома на име 
Чучанова Магица, Гевгелија.        (26051) 

Свидетелство од 8 одделение на име Аритоновски 
Драган, Куманово.                                     (26053) 
Свидетелство од 8 одделение на име Арифи Зимери, 
Куманово.                                       (26054) 
Свидетелства од 1, 2 и 3 година техничко училиште 
на име Југослав Гелевиќ, с. Матејче, Куманово. 

                                                                    (26055) 
Свидетелство од 6 одделение на име Фејзулоски Исе-
ни, Струга.                                                     (26056) 
Свидетелство на име Стоименовски Горан, Крива Па-
ланка.                                                        (26057) 
Свидетелства 1, 2, 3 и 4 година издадени од гимнази-
јата "Г. Делчев" на име Стојковска Славица, Куманово.
                                                                    (26060) 
Свидетелство од 5 одделение на име Османи Адем, с. 
Радиовце, Тетово.                       (26062) 
Свидетелство од 8 одделение на име Емин Алили, с. 
Лавце, Тетово.                                       (26063) 
Свидетелство на име Зоко Давидов, Св. Николе. 
                                                                    (26065) 
Свидетелство на име Актан Пашов, с. Дорфулија, Св. 
Николе.                                                       (26067) 
Свидетелство на име Димо Димов,Радовиш.    (26069) 
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Атанасова 
Анка, Радовиш.                                       (26072) 
Свидетелство на име Ибоска Ајша, с. Дебреште, При-
леп.                                                      (26078) 
Свидетелство на име Велиновски Дејанчо, Велес. 
                                                                   (26081) 
Свидетелство на име Дурмишов Јусуф,Велес. (26082) 
Свидетелство на име Зејнелова Васвије, Велес. 
                                                                    (26083) 
Свидетелство на име Салиоски Фуод, с. Житоше, 
Крушево.                                                     (26085) 
Свидетелство на име Бафтироска Ава, с. Црнилиште, 
Прилеп.                                                       (26087) 
Свидетелство на име Латифов Исмаил,Велес. (26090) 
Свидетелство од 8 одделение на име Здравески Ру-
бин, Прилеп.                                                     (26095) 
Свидетелство на име Таировска Фикрије, Ресен.  

                                                                   (26097) 
Свидетелство од 6 одделение на име Хајрединовски 
Џеват, с. Миџитлија, Битола.         (26099) 
Свидетелство од 6 одделение на име Афродита Са-
лиу, с. Радиовце, Тетово.                        (26104) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Цингарски 
Горги, Берово.                                               (26114) 
Свидетелство од 1 година издадена од "Раде Јовчев-
ски-Корчагин"-Скопје на име Димишковска Ирена, 
Скопје.                                                       (26211) 
Свидетелство за 4 одделение издадено од ОУ "26 Ју-
ли"-Скопје на име Искендер Етем, Скопје.         (26218) 
Свидетелство од 8 одделение на име Цветкова Ми-
цева Блага, Радовиш.                                     (26260) 
Свидетелство на име Лумние Саити,Тетово.    (26300) 
Свидетелство од 8 одделение на име Сарафилоски 
Киро, Мак. Брод.                                         (26313) 
Свидетелство од 1 година на име Мадовски Бобан, 
Крива Паланка.                                       (26316) 
Свидетелство од 8 одделение на име Лумановска 
Линдоре, с. Кишава, Битола.                      (26320) 
Свидетелство од 8 одделение на име Лумановска Не-
џипе, с. Кишава, Битола.                       (26323) 
Свидетелство на име Петрушевска Светлана, Кума-
ново.                                                                    (26327) 
Свидетелство од 8 одделение на име Петковска Ла-
тинка, Делчево.                                       (26331) 
Свидетелство на име Генка Трајковска, Св. Николе.

                                                                    (26338) 
Свидетелство од 3 година на име Коцева Даниела, 
Штип.                                                                    (26345) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Тони Кере-
местевски, Ресен.                                      (26352) 



3 октомври 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 77 - Стр. 27 
 
Свидетелства и диплома на име Гаспарова Леонора, 
ул. "Рајко Жинзифов" бр. 11, Гевгелија.              (26359) 
Индекс на име Стоилкова Марина, ул. "7-ми Кон-г-
рес" бр. 8, Штип.                                       (26068) 
Индекс бр. 2141 издаден од Педагошки факултет-
Скопје на име Селими Мерита, Кичево.       (26217) 
Диплома на име Костадиновска Паца, ул. "Сараев-
ска" бр. 28, Велес.                                     (26001) 
Диплома на име Анета Трајкоска Стојкоска, ул. "Де-
барца" бр. 73, Прилеп.                       (26013) 
Диплома издадена од медицинско училиште "Н. 
Штејн"-Тетово на име Стојановска Весна, Тетово. 

                                                                    (26030) 
Диплома издадена од гимназијата "Гоце Делчев" на 
име Рами Реџепи, с. Слупчане, Куманово.        (26031) 
Диплома на име Димитровска Јаворка, Делчево. 
                                                                    (26033) 
Диплома на име Емилија Ивановска, ул. "Ќ. Пеј-
чиновиќ" бр. 37, Штип.                                     (26036) 
Диплома за средно образование на име Марија Ду-
лева, ул. "15-ти Корпус" бр. 6, Радовиш.          (26037) 
Диплома на име Рефет Шабани, Гостивар.       (26041) 
Диплома на име Цингарски Горги, Берово.      (26058) 
Диплома на име Путински Саша, ул. "11-ти Ноември" 
бр. 142, Куманово.                        (26059) 
Диплома од  на име Горан Трајков, ул. "К. Цветков" 
бр. 63, Велес.                                        (26074) 
Диплома издадена од УЦСО "Димитар Влахов"-
Скопје на име Топузовска Љупка, Скопје.           (26215) 
Здравствена книшка на име Шурбевски Трајан, с. 
Могила, Битола.                                       (26008) 
Здравствена книшка на име Игбаљ Елмазовски, Би-
тола.                                                                    (26009) 
Здравствена книшка на име Сулејмановска Ѓулшен, 
с. Бузалково, Велес.                         (26011) 
Здравствена книшка на име Слободан Христовски, 
Битола.                                                       (26026) 
Здравствена книшка на име Перузе Асанова, Битола.

                                                                    (26038) 
Здравствена книшка на име Ибраимовска Шукран, 
Битола.                                                        (26039) 
Здравствена книшка на име Илиевски Благојче, Би-
тола.                                                                    (26040) 
Здравствена книшка на име Николчева Ружа, Велес.

                                                                    (26073) 
Здравствена книшка на име Исмаилоски Иса, с. Бо-
рино, Крушево.                                        (26075) 
Здравствена книшка на име Најдовска Слободанка, 
Велес.                                                       (26089) 
Здравствена книшка на име Младеновски Димит-ри-
ја, Битола.                                                    (26100) 
Здравствена книшка на име Мајановски Миле, При-
леп.                                                      (26101) 
Здравствена книшка на име Вељанов Благој, с. Д. 
Оризари, Битола.                                        (26303) 
Здравствена книшка на име Пупалевска Ирена, Би-
тола.                                                                    (26305) 
Здравствена книшка на име Петре Василевски, Би-
тола.                                                                   (26306) 
Здравствена книшка на име Панова Цветанка, Би-
тола.                                                                    (26355) 
Здравствена книшка на име Лозановски Александар, 
Битола.                                                      (26358) 
Даночна картичка бр. 4030990223042 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Гама ДОО, Скопје.  

                                                                   (26003) 
Даночна картичка бр. 4030992103516 издадена од 
Управа за приходи на име "УНИГА-ИНЖЕНЕРИНГ", 
Скопје.                                                       (26050) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи на 
име "НЕГОРЦИ"-Фудбалски клуб, с. Негорци, Гев-
гелија.                                                                       (26111) 

Ј А В Н И   П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки-

пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), 
Комисијата за јавни набавки при Министерството за 
одбрана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-2777/146 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
ПО ТРЕТ ПАТ 

 
I. Предмет на јавната набавка: 
Набавка на свежо пастеризирано млеко за гарнизо-

ните во Република Македонија по список бр. 1.  
Набавка на јогурт во пакување од 0,2 литри за гар-

низоните  во Република Македонија по список бр. 2.  
Бараниот производ да одговараат на квалитетот ба-

ран во списокот бр. 1 и 2. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите правни и физички лица. 
Можност за поделба на набавката по гарнизони. 
Постапката за јавниот повик се спроведува соглас-

но Законот за јавни набавки. 
 
II. Содржина на понудата: 
- цена со пресметан Данок на Додадена Вредност, 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет и потекло.  
 
III. Придружна документација 
Со понудата, понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација во 
оригинален примерок или копија заверена од нотар: 

1. Документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар 

2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки 

3. Извод од регистрација на дејноста 
4. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација 
5. Доказ-извод од судска евиденција дека со право-

силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност 

6. Техничко-технолошка можност за производство 
и испорака  
Документите под бр. 1, 2, 4 и 5 не смеат да бидат 

постари од 6 (шест) месеци. 
 
IV. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- цена                                                     60 поени, 
- техничко-технолошки можности     30 поени, 
- начин и услови на плаќање               10 поени. 
 
V. Доставување на понудата 
Понудите се доставуваат  на Комисијата на лице 

место на денот на јавното отворање согласно член 56 
од Законот за јавни набавки-пречистен текст.  
Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок заверен и потпишан од одговорното лице на пону-
дувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 

документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да бидат 
земени во предвид при разгледувањето. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 

просториите на Министерството за одбрана, ул. �Орце 
Николов� бб, Скопје на ден 21.10.2002 година во 10 ча-
сот. 
Претставниците на понудувачите се должни на јав-

ното отворање на Комисијата да и предадат писмено 
овластување за учество на повикот. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

тел. 02/282-289 и 28 21 54. 
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11 и член 18 од Законот за јавни 

набавки - пречистен текст (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 21/02), Комисијата за јавни наба-
вки на Град Скопје објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 18-16/2002 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Набавувач: Град Скопје, Градски комитет за урба-

низам, комунално - станбени работи, сообраќај и за-
штита на човековата околина, ул. �Илинденска� бб, 
Скопје. 
Предмет на повикот е набавка на 1000 тони инду-

стриска сол за посипување на сообраќајници во зимски 
услови. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите правни и физички лица од Република 
Македонија. 
Отворањето на понудите ќе се изврши јавно, во 

присуство на овластените претставници на понудува-
чите. 
Набавувачот го задржува правото предметот на на-

бавката да го подели на повеќе понудувачи. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име, адреса и седиште на понудувачот; 
- цена на чинење на еден тон индустриска сол (еди-

нечна цена), во која се вклучени царината, транспор-
тот, ДДВ и другите давачки; 

- начин и услови на плаќање; 
- рок на испорака; 
- рок на важност на понудата. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА согласно 

член 24, 25 и 26 од Законот за јавни набавки 
Со понудата, заради утврдување на економско-фи-

нансиската и техничката способност, понудувачите 
треба да достават: 

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет од Централниот регистар; 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- доказ од надлежен суд дека понудувачот не е во 

стечај или во процес на ликвидација; 
- доказ од надлежен суд дека не му е изречена мер-

ка на безбедност-забрана за вршење на дејност; 
- список на главни испораки на стоки во последните 

три години - референтна листа; 
- податоци за квалитетот на понудената индустри-

ска сол: потекло, хемиска анализа, гранулометриски 
состав. 
Изводот од регистрација, документот за бонитет и 

другите барани потврди треба да бидат доставени во 
оригинален примерок или копија заверена кај нотар, не 
постари од шест месеци. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈ-

ПОДОБЕН ПОНУДУВАЧ 
- цена, 
- квалитет, 
- рок на испорака, 
- начин и услови на плаќање. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
Рок за доставување на понудите е петнаесет (15) де-

на од денот на објавувањето, или до терминот на јавно-
то отворање. 
Доставувањето на понудите, согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки, се врши преку пошта 
на адреса: Град Скопје, ул. �Илинденска� бб - Скопје, 
или со предавање во архивата на Град Скопје односно 
на Комисијата за јавни набавки на самото јавно отвора-

ње на понудите, во затворен плик, кој во горниот лев 
агол треба да носи ознака �не отворај�, бројот на јавни-
от повик и истиот не треба да содржи никаква ознака 
со која би можело да се идентификува понудувачот. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

21.10.2002 година (понеделник) во 10,00 часот, во просто-
риите на Град Скопје, ул. �Илинденска� бб - барака 10. 

 
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-

ниот рок и оние кои не се изработени согласно барање-
то за прибирање понуди и ја немаат севкупната доку-
ментација која со овој повик се бара, нема да се разгле-
дуваат. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
                                            Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 10 став 1 и член 14 став 1 од За-

конот за јавни набавки (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 26/98, 50/2001 и 21/2002), Комисијата 
за јавни набавки во Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија Скопје, по трет пат го објавува 

 
ОТВОРЕНИОТ ПОВИК БР. 02-5804/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРА- 
ЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ НА ОСИГУРУВАЊЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, со седиште на ул. �Мар-
шал Тито�� бб - Скопје. 

2. Предмет на набавката се услуги на осигурување 
за деловната 2002/2003 година на имотот на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија со Подрачни-
те служби и имотот на Јавните здравствени организа-
ции во Република Македонија и тоа: 
А) Осигурување од основни ризици: 
1. осигурување на градежните објекти и целокупна-

та медицинска и друга опрема во објектите од опасно-
сти од пожар и некои други опасности; 

2. осигурување на опремата од кршење и некои 
други опасности, 

3. осигурување на залихите на флотантна основа од 
опасности од пожар и некои други опасности, 

4. осигурување од опасности од провална кражба и 
разбојништво; 

5. каско осигурување на моторни возила со вклучен 
дополнителен ризик од кражба; 

6. осигурување на електронски сметачи, процесори 
и персонални компјутери. 
Б) Факултативно осигурување од дополнителни ри-

зици: 
1. поплава, порој и високи води. 
 
3. Постапката за набавка се спроведува во соглас-

ност со одредбите на Законот за јавни набавки. 
4. Право на учество имаат сите правни лица што се 

регистрирани за вршење на соодветната дејност, про-
пишана со прописите за осигурување. 

5. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 
на нејзиното поднесување. 

6. Понудата не е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот; 
- обемот на покритие на осигурувањето со наброе-

ни ризици, одделно за објектите и опремата, а за вози-
лата да се наведе која територија ја покрива осигурува-
њето и висината на доплатата за територии кои не се 
покриени и процентот на сопствено учество во случај 
на кражба; 
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- висината на стапките за осигурување на предме-
тот на осигурување изразени во проценти како и бони-
фикациите - попусти по разни основи по предметот на 
осигурување; 

- начин, услови и рок на плаќање на премијата; 
- рок на исплата на штети. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Документација за регистрација на друштвото за 

осигурување и тоа: 
- акт за основање, 
- дозвола за вршење на работи на осигурување, 
- решение за упис во трговскиот регистар. 
2. Документ за бонитет издаден согласно член 22 од 

Законот за јавни набавки. 
3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

придонеси, даноци и други јавни давачки. 
4. Доказ, извод од судската евиденција или друг со-

одветен документ дека не се во стечај или во процес на 
ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е 
изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејноста. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар. 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-

нот за јавни набавки. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравс-

твено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� 
бб - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
17.10.2002 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- висина на премиска стапка   35 бода, 
- бонификација-попусти по разни основи  25 бода, 
- обем на покритие на осигурување  20 бода, 
- рок и начин на плаќање на премијата  15 бода, 
- рок и начин на исплата на штетите  5 бода. 
 
VI. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 17.10.2002 

година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 17.10.2002 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал 
Тито� бб - Скопје, сала за состаноци. 

 
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на Комисијата треба да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отвора-
ње на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 
утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред тендерската документација и условите утврдени во 
овој повик, нема да бидат разгледувани. 

                                           Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД �Електро-
стопанство на Македонија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-127/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ КОМПРЕСОР СО ЈАВНО  

ОТВОРАЊЕ  
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-127/2002 е 

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

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на резервни делови за компресор WP - 4330 
за потребите на Подружница ел. пренос во се според 
тендер документација. 
Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 

ја подигнат во просториите на АД ЕСМ на ул. �11 
Октомври� бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат соба бр. 
1 секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот. 

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

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

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја п дели на двајца или повеќе понудувачи. о

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

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

водителот на стоката. 
2.3. Понудата треба да ги содржи единечна и фикс-

на вкупна цена на целата набавка (со сите давачки сог-
ласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки-ако 
набавката е од странство), на паритет (нагласено во по-
нудата) ДДП Скопје, со посебно искажан ДДВ на вкуп-
ната вредност на понудата изразена во МКД. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. При одлучувањето, договарањето и 
реализацијата на набавката ќе се применува продажен 
курс на девизна берза. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 

на стоката. 
2.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-

ниот обем и количина на набавката. 
2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавка, при што истите треба да се 
во согласност со стандардите на Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

2.9. Понудите од странските понудувачи со пропрат-
ната документација освен техничката треба да бидат пре-
ведени на македонски јазик, од овластен преведувач. 

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

сиска и економска способност. Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет од Централни-
от регистар, а странските понудувачи треба да достават 
ревизорски извештај од странска реномирана ревизор-
ска институција, регистрирана за вршење на ревизија, 
со податоци за последните три години. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 
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3.5. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 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 55, 56 и 

57 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 Ма-
кедонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
24.10.2002 година, во 11 часот, во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, по-
друмски простории во присуство на овластените прет-
ставници 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 144 став 1 од Законот за автор-

ското право и сродните права (�Службен весник на РМ� 
бр. 47/96 и 3/98) и член 55 став 1 во врска со член 26 од 
Законот за организација и работа на органите на држав-
ната управа (�Службен весник на РМ� бр. 58/2000, 
14/02 и 44/02), Министерството за култура, распишува  

 
Ј А В Е Н  К О Н К У Р С 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА КОЛЕКТИВНО ОСТВА-
РУВАЊЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ  

ПРАВА  
1. Министерството за култура, согласно Законот за 

авторското право и сродните права (�Службен весник на 
РМ � бр. 47/96 и 3/98), распишува јавен конкурс за издава-
ње дозволи за колективно остварување на авторското право 
и сродните права за објавени авторски дела и предмети на 
сродните права, за кои што досега не е издадена дозвола. 

2. Министерството за култура ќе издаде дозволи за 
колективно остварување на авторското право и сродните 
права, согласно член 139 од Законот за авторското право 
и сродните права (во натамошен текст: Законот) за: 

- Објавување на несценски книжевни дела ( член 
139 алинеи 1 и 3 во врска со членовите 3 став 2 алинеи 
1 и 136 од Законот); 
Објавување на фонограми со снимени изведби на нес-

ценски музички и книжевни дела (член 139 алинеи 1 и 3 
во врска со членовите 112, 119 и 135 став 2 од Законот); 

- Плаќање процент на авторот од продажната цена при 
секоја наредна продажба на оригинали на ликовни дела и 
оригинали (ракописи) на книжевни дела-право на следс-
тво (член 139 алинеја 2 во врска со член 21 од Законот); 

- Кабловско реемитување на авторски дела, освен 
емитување од радиодифузни организации, независно 
дали се работи за нивните сопствени права или правата 
им се пренесени на други носители на права (член 139 
алинеја 3 во врска со членовите 88, 113, 122 и член 135 
став 2 од Законот); 

3. Министерството за култура ќе издаде дозволи за 
колективно остварување на авторското право и сродни-
те права, согласно член 140 од Законот за: 

- Репродуцирање на книжевни дела на фонограми и 
видеограми-механички права (член 140 став 1 алинеја1); 

- Репродуцирање на фонограми и видеограми со 
снимени изведби на авторски дела, освен несценски 
музички дела-механички права (член 140 став 1 алинеја 
1 во врска со членовите 18, 19, 111, 118, 122 и 135 став 
2 од Законот); 

- Изнајмување на фонограми и видеограми (член 
140 став 1 алинеја 2 во врска со членовите 18, 19, 111, 
113, 118, 122 и 135 став 2 од Законот); 

- Објавување, односно репродуцирање делови на 
авторски дела, како и дела од областа на фотографија-
та, ликовната и применетата уметност, архитектура, 
дизајнот и картографијата, за наставни цели (член 140 
став 1 алинеја 3 во врска со членовите 29 алинеја 1, 
105, 111, 118, 122, 129 и 135 став 2 од Законот); 

- Објавување актуелни написи од дневен и периоди-
чен печат во кој се расправа за општи прашања, докол-
ку тоа авторот изрично не го забранил (член 140 став 1 
алинеја 4 во врска со членовите 29 алинеја 2, 105, 129, 
131 и 135 став 2 од Законот); 

- Репродуцирање, јавно прикажување и други објаву-
вања дела во рамките на пропагандни емисии во траење 
од 60 секунди (член 140 став 1 алинеја 5 во врска со чле-
новите 18, 19, 111, 118, 122 и 135 став 2 од Законот); 

- Репродуцирање на авторски дела изложени на јав-
ни места, за комерцијални цели (член 140 став 1 алине-
ја 6 во врска со членовите 18 и 19 од Законот) и 

- Други видови на користење на авторските дела, 
доколку е во интерес на авторите (член 140 став 2 во 
врска со член 135 став 2 од Законот). 

4. Право да конкурираат имаат здруженија на авто-
ри, изведувачи и други носители на сродните права, ос-
новани само со цел за колективно остварување на 
авторското право и сродните права. 

5. Услови за конкурирање на здруженијата се: 
- Да имаат седиште во Република Македонија, 
- Да се отворени  за сите автори, односно носители 

на сродните права; 
- Да имаат статут усогласен со Законот за автор-

ското право и сродните права и Законот за здружени-
јата на граѓани и фондациите (�Службен весник на 
РМ� бр. 31/98); 

- Да обезбедат ефикасно и економично остварување на 
правата на целата територија на Република Македонија. 

6. Критериуми за утврдување на условите за ефи-
касно и економично остварување на правата од точка 5 
алинеја 4 од овој конкурс се: 

- Број на автори, односно носители на сродните 
права кои склучиле договор со здружението; 

- Обем на користење на авторските дела, односно 
предметите на сродните права, 

-  Начин и средства со кои здружението има намера 
да ги постигне своите цели; 

- Начин на учество на членовите во органите на 
управувањето и начинот на одлучувањето, 

- Начела на распределба на надоместоците од кори-
стење на авторските дела, односно предметите на срод-
ните права; 

- Можности за остварување на правата во странство. 
7. За колективното остварување од точките 2 и 3 од 

овој конкурс за ист вид авторски дела, односно предме-
ти на сродните права, по правило, се издава дозвола са-
мо на едно здружение. 

8. Конкурсот започнува од денот на објавувањето 
во �Службен весник на Република Македонија� и трае 
до 31.03.2003 година. 

9. За учество на конкурсот со пријавата се доставу-
ва и следната документација: 

- Оригинал или копија од регистрацијата на здруже-
нието, заверена кај нотар; 
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- Оригинал или копија од статутот на здружението, 
потпишана од овластено лице и заверена кај нотар, 

- Предлог на правилниците со тарифи за користење 
на делата, односно предметите на сродните права, на 
правилниците за распределба на надоместоците, доне-
сени согласно статутот, како и другата соодветна доку-
ментација за спроведувањето на постапката за донесу-
вање на истите; 

- Оригинал или копија заверена кај нотар од осно-
вачкиот акт, на списокот на основачите на здружението 
и на пристапниците во членство на здружението; 

- Оригинал од елаборатот за начинот и средствата 
со кои здружението има намера да ги постигне целите 
или негова копија заверена кај нотар; 

- Оригинал од елаборатот за можностите за оства-
рување на правата во странство или негова копија заве-
рена кај нотар. 
Документите по конкурсот се доставуваат до Ми-

нистерството за култура на адреса: Министерство за 
култура, ул. �Илинденска� бб, 1000, Скопје, тел. 
02/128-042 или 128-068. 

10. Рокот за разгледување и постапување по кон-
курсот изнесува два месеца и започнува да тече од де-
нот на завршувањето на истиот. 
За резултатите од конкурсот учесниците ќе бидат 

писмено известени. 
Министерство за култура 

___________ 
 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002 и 46/2002), 
Ми истерството за труд и социјална политика н

 
О Б Ј А В У В А  

Просечната месечна нето плата по работник за ме-
сец септември 2002 година не може да изнесува помал-
ку од утврдената на ниво на оддел и тоа:  

 
Оддел Назив на одделот Износ 
01 Земјоделство, лов и соодветни услуж-

ни активности 
6421 

02 Одгледување на шуми, користење на 
шуми и соодветни услужни активности 

6598 

05 Улов на риба, дејност на мрестилиш-
тата и рибарските фарми, услужни ак-
тивности во рибарството 

5170 

10  Вадење на камен јаглен и лигнит, ва-
дење на тресет 

8407 

11 Вадење на сурова нафта и природен 
гас и услужни активности во произ-
водството на нафта и гас, освен ис-
тражувања 

0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 0 
14 Вадење на други руди и камен 8835 
15 Производство на прехранбени произ-

води и пијалаци 
9322 

16 Производство на тутунски производи 7940 
17 Производство на текстилни ткаенини 4499 
18 Производство на предмети за облека: 

доработка и боење на крзно 
3720 

19 Штавење и доработка на кожа, произ-
водство на куфери, рачни торби, сед-
ла, сарачки производи и обувки 

2400 

20 Преработка на дрво, производи од др-
во и плута, освен мебел, производ-
ство на предмети од слама и плетар-
ски материјал 

4699 

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 

7439 

22 Издавачка дејност, печатење и репро-
дукција на снимени медиуми 

8781 

23 Производство на кокс, деривати на 
нафта и нуклеарно гориво 

11749 

24 Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 

7805 

25 Производство на производи од гума и 
производи од пластични маси 

4337 

26 Производство на производи од други 
неметални минерали 

9876 

27 Производство на основни метали 8143 
28 Производство на метални производи 

во металопреработувачката фаза, ос-
вен машини и уреди 

5855 

29 Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 

5925 

30 Производство на канцелариски и сме-
тачки машини 

7116 

31 Производство на електрични машини 
и апарати, неспомнати на друго место 

7283 

32 Производство на радио, телевизиска и 
комуникациона опрема и апарати 

4834 

33 Производство на прецизни медицински 
и оптички инструменти и часовници 

11067 

34 Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 

5511 

35 Производство на други сообраќајни 
средства 

7581 

36 Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место 

4824 

37 Рециклажа 0 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 
10090 

41 Собирање, пречистување и дистрибу-
ција на вода 

7443 

45 Градежништво 5585 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 

7761 

51 Трговија на големо и посредничка тр-
говија, освен трговија со моторни во-
зила и мотоцикли 

9589 

52 Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; поправ-
ка на предмети за лична употреба и за 
домаќинствата 

5096 

55 Хотели и ресторани 5719 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 6479 
61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 0 
63 Придружни и помошни активности во 

сообраќајот: активности на патнички-
те агенции 

11119 

64 Поштенски активности и телекомуни-
кации 

12496 

65 Финансиско посредување, освен оси-
гурување и пензиски фондови 

13915 

66 Осигурување, реосигурување и пен-
зиски фондови, освен задолжителна 
социјална заштита 

17720 

67 Помошни активности во финансиско-
то посредување 

20959 

70 Активности во врска со недвижен имот 11418 
71 Изнајмување на машини и опрема без 

ракувач и изнајмување на предмети 
за лична употреба и за домаќинствата 

3654 

72 Компјутерски и сродни активности 7840 
73 Истражување и развој 8901 
74 Други деловни активности 8565 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна 

социјална заштита 
7872 

80 Образование 7499 
85 Здравство и социјална работа 7544 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, 

санитарни и слични активности 
7604 

91 Дејност на организации врз база на 
зачленување 

10303 
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92 Рекреативни, спортски, културни и 
забавни активности 

7433 

93 Други услужни дејности 8304 
95 Приватни домаќинства со вработени 

лица 
0 

99 Екстериторијални организации и тела 0 
 

            Бр. 08-4011     Министер, 
25 септември 2002 година        Бедредин Ибраими, с.р. 
             Скопје     
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