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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ ВО 

ОСНОВНИТЕ СУДОВИ 

I. За судии поротници во Основниот суд во Тетово, 
се избрани: 

1. Иван Јоргушевски 
2. Живко Здравевски 
3. Селвер Мемети 
4. Сабит Бајрами 
5. Јагода Наумовска 
6. Алија Џабир 
7. Зоран Стојановски 
8. Драги Неделчевски 
9. Салајдин Казими 
10. Митко Богатиновски 

11. Радмила Јоргуневска 
12. Натали Исаевска 
13. Анание Ѓорѓиевски 
14. Лазо Младеновски 
15. Костадин Гоцевски 
16. Гордана Младеновска 
17. Јусуф Рецепи 
18. Јован Станоевски 
19. Јулијана Стојчевска 
20. Нури Абдулахи 
21. Маргарета Андреевиќ 
22. Нервет Јашари 
23. Марија Мејова 
24. Симо Тофиловски 
25. Благоја Божиновски 
26. Среќо Несторовски 
27. Идризи Абдирезак 
28. Мирослав Тодоровски 
29. Павле Ѓорѓевски 
30. Владимир Митревски 
31. Бранко Караџовски 
32. Стојан Најсторовски 
33. Борко Митовски 
34. Даниела Димитровска 
35. Јованка Данилова 
36. Даим Рахмани 
37. Столе Тодоровска 
38. Борис Николовски 
39. Силвана Јовановска 
40. Игор Бачовски 
41. Живко Матовски 
42. Владимир Јовановски 
43. Азиз Селами 
44. Никола Кирковски 
45. Јусуф Бафќари 
46. Гоце Кочовски 
47. Љубомир Савески 
48. Јордан Мерџановски 
49. Бајук Наза 
50. Љубица Стојкоска 
51. Љубица Кочоска 
52. Божидар Васоски 

II. За судии поротници во Основниот суд во Вини-
ца, се избрани: 

1. Љубица Алексова 
2. Фидан Апостолов 
3. Душан Атанасов 
4. Ацо Анастасов 
5. Мирче Богданов 
6. Димитар Бојаџиски 
7. Благој Бојаџиски 
8. Здравка Белкова 
9. Мирка Гоцевска 
10. Санде Тутушев 
11. Јулија Данева 
12. Емил Дончев 
13. Горан Иванов 
14. Миле Јанковски 
15. Тања Јованова 
16. Јорданка Коцева 
17. Марика Куновска 
18. Тихомир Ј1азаров 
19. Весна Михаилова 
20. Милица Митевска 
21. Сашко Милев 
22. Трајче Николов 
23. Нада Органџиска 
24. Миле Петков 
25. Илинка Пецова 
26. Коле Илиев 
27. Симо Петров 
28. Ленка Петрова 
29. Боро Панов 
30. Верка Петрова 
31. Роте Петров 
32. Борче Радински 
33. Милка Стефанова 
34. Трајан Серафимов 
35. Живка Стојанова 
36. Марија Глигорова 
37. Панте Спасов 
38. Драги Ставрев 
39. Достена Терзиска 
40. Здравка Царева 
41. Методи Христов 
42. Невенка Дончева 
43. Љубомир Иванов 
44. Светлана Илијева 
45. Јордан Стојанов 
46. Радмила Манчевска 
47. Петрунка Илиева 
48. Глигор Парцански 
49. Гордана Василева 
50. Васка Дупкарска 
51. Љубица Атанасова 
52. Лазар Мицов 
53. Младен Петров 
54. Сабри Јустрефов 
55. Алија Мемедов 
III. За судии поротници во Основниот суд во Дел-

чево, се избрани: 
1. Зоран Спасевски 
2. Сашка Илиевска 
3. Македонка Стоичовска 
4. Никола Лафчиски 
5. Андреј Сених 
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6. Ванчо Филабок 
7. Димчо Атанасовски 
8. Соња Цековска 
9. Илија Панов 
10. Игор Ѓоргиевски 
11. Ѓорги Иванов 
12. Вероника Петровска 
13. Виолета Димитровска 
14. Блашка Ѓорѓовска 
15. Нада Ивановска 
16. Симеон Симев 
17. Ѓурѓа Златкова 
18. Љубица Такева 
19. Данче Пановска 
20. Драги Синадиновски 
21. Валентина Филиповска 
22. Бранко Никовски 
23. Стојка Јанковска 
24. Зоран Богдановски 
25. Светлана Атанасовска 
26. Никола Арсов 
27. Божин Стојановски 
28. Јашар Арифовски 
29. Павел Ристовски 
30. Ленка Јангеловска 
31. Слободанка Димитровска 
32. Маре Христова 
33. Вице Стоиловски 
34. Љубица Петровска 
35. Лимонка Арсовска 
36. Голубина Христова 
37. Снежана Алековска 
38. Душан Манчев 
39. Татјана Сугарева 
40. Нада Даминовска 

IV. За судии поротници во Основниот суд во Крива 
Паланка, се избрани: 

1. Огњан Стоимановски 
2. Стојче Тодоровски 
3. Наташа Станојковска 
4. Денко Митевски 
5. Биљана Ивановска 
6. Марјан Јакимовски 
7. Даница Давидовска 
8. Стојадин Милковски 
9. Миле Јакимовски 
10. Михајло Колевски 
11. Љубица Ангеловска 
12. Добринка Давитковска 
13. Слободан Додевски 
14. Лазо Алексовски 
15. Јованче Симоновски 
16. Ратка Станојковска 
17. Боре Тодоровски 
18. Бранко Давитковски 
19. Драги Станоевски 
20. Благој Младеновски 
21. Стевко Стевановски 
22. Велимир Поцевски 
23. Стојне Крстевски 
24. Стојанче Додевски 
25. Коце Јовановски 
26. Душко Стоевски 
27. Дене Дојчиновски 
28. Стојна Ангеловска 
29. Светомир Илиевски 
30. Стоимен Давидовски 
31. Димитар Алексовски 
32. Солтир Јосифовски 
33. Нада цоневска 
34. Бона Илиевска 
35. Јагода Николовска 
36. Весела Ѓорѓиевска 
37. Јордан Михајловски 
38. Стојчо Димчевски 
39. Миле Цековски 

40. Александар Стојковски 
41. Раде Дејановски 
42. Лаура Сгоименовска 
43. Јасминка Ангеловска 
44. Борис Николовски ^ 
45. Јаким Давитковски 
46. Жаклина Христовска 
47. Радивој^ Лековски 
48. Сибин Ѓорѓиевски 
49. Тања Ѓорѓиевска 
50. Блажо Тодоровски 

V. За судии поротници во Основниот суд во Кава-
дарци, се избрани: 

1. Николинка Шумановска 
2. Талијанка Митрева 
3. Јованка Митрева 
4. Васил Наумов 
5. Весна Димовска 
6. Благој Кодевски 
7. Мариче Вескова 
8. Даниела Ефремовска 
9. Босилка Петрева 
10. Роска Спанџова 
11. Ристо Салтаџиев 
12. Босилка Галева 
13. Трајко Мендев 
14. Кире Колев 
15. Јордан Стојанов 
16. Благој Цуцулов 
17. Добрин Димов 
18. Гордана Тодоровска 
19. Блага Дамјанова 
20. Дончо Крстев 
21. Атанас Илиев 
22. Надица Ѓоргиева 
23. Цанка Апостолова 
24. Ѓорѓи Бошков 
25. Лидија Пиличева 
26. Милица Митрева 
27. Ванчо Касапинов 
28. Славе Барамачев 
29. Валентина Попова 
30. Илија Пемов 
31. Александра Ристова 
32. Стојна Андреева 
33. Јанко Скандев 
34. Љупчо Николов 
35. Лазар Василевски 
36. Виолета Марковачева 
37. Тоде Димов 
38. Блажо Илов 
39. Томислав Пемов 
40. Сашко Салтаџиев 
41. Веселинка Камчева 
42. Снежана Леова 
43. Марија Јофкова 
44. Каранфилка Пељушкова 
45. Драган Мартиновски 
46. Зорка Матакова 
47. Милица Ивановска 
48. Вања Маневска 
49. Фиданка Шалева 
50. Маја Гурева 
51. Надица Динова 
52. Донка Мелова 
53. Лазо Ристов 
54. Атанаска Газдарова 
55. Трајчо Ајтов 
56. Дончо Настов 
57. Зоран Лозановски. 
58. Валентина Мицајкова 
59. Ленче Стоикова 
60. Менча Арсова 
61. Мира Илиева 
62. Даница Николовска 
63. Бранко Бојков 
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64. Здраве Левов 
65. Марјанчо Костов 
66. Снежана Камчева 
67. Никола Тенчев 
68. Герасим Матаков 
69. Горан Недев 
70. Трајанка Ташева 
71. Фатима Амишева 
72. Зоран Сирмев 
73. Диме Милков 
74. Диме Боев 
75. Лазар Илиев 
76. Душан Настов 
77. Тасе Кузмановски 
78. Марика Арсова 
79. Ѓорѓи Еленов 
80. Јанаки Филипов 
81. Лилјана Смилева 
82. Рода Мукаетова 
83. Милева Манојлова 
84. Блажо Галев 
85. Борислав Боев 
86. Диме Ризов 
87. Ванчо Велевски 
88. Душко Галабев 
89. Василка Даневска 
90. Недан Ѓорѓиев 
91. Блага Настова 
92. Наќо Милков 
93. Јордан Бошков 
94. Трајче Костов 
95. Петре Крстев 
96. Лазар Ралев 
97. Трајче Стојанов 
98. Љупчо Ристов 
99. Велика Младенова 
100. Данчо Чучага 
101. Јован Мркев 

' 102. Мирослав Наков 
103. Божидар Павловиќ 
104. Никола Сапунџиев 
105. Валентина Таскова 
106. Здравко Јаковлев 
107. Трајко Петровски 
108. Митар Лазов 
109. Павлина Танчева 
НО. Томе Ѓорѓиев 
111. Добре Ставров 
112. Стефан Мановски 
113. Ѓорѓи Ристовски 
114. Милица Костова 
115. Ристо Стефановски 
116. Лилјана Бакева 
117. Петар Нанарин 
118. Драги Ристевски 
119. Душанка Телева 
120. Јелица Димкова 

VI. За судии поротници во Основниот суд во Штип, 
се избрани: 

1. Михаило Жежов 
2. Трајче Параспуровски 
3. Жаклина Атова 
4. Методи Бојаџиски 
5. Дејан Герасимов 
6. Марина Бојаџиска 
7. Билјана Симонова 
8. Јовче Арсов 
9. Емил Пилатов 
10. Невенка Ковачовска 
11. Ванчо Ефтимов 
12. Драгица Бурева 
13. Марика Павловска 
14. Станислава Кировска 
15. Зоран Читкушев 
16. Маре Жежова 
17. Марија Грнева 

18. Совка Давчева 
19. Тодорчо Мушевски 
20. Мијалчо Мушевски 
21. Лазо Гаќев 
22. Киро Манев 
23. Зоран Темов 
24. Зоран Герасимовски 
25. Владимир Герасимовски 
26. Весна Прошева 
27. Славица Коцалева 
28. Никола Кангалов 
29. Сашо Јовановски 
30. Силвана Митева 
31. Васил Манев 
32. Софија Нацева 
33. Вањо Харалампиев 
34. Раха Панова 
35. Станка Ефтимова 
36. Ленче Донева 
37. Билјана Давчевска 
38. Марија Воденска 
39. Блашка Прчкова 
40. Зорица Серафимова 
41. Елеонора Газинкова^ 
42. Добре Зашков 
43. Анка Нацева 
44. Маја Николова 
45. Ристо Чекаловски 
46. Анита Илиева 
47. Жаклина Николова 
48. Игор Петров 
49. Марија Јанинкова 
50. Валентина Ангелова 
51. Ванчо Манев 
52. Јелена Џамбазова 
53. Митре Димов 
54. Павлина Димова 
55. Софија Кралева 
56. Весна Ивански 
57. Соња Крстова 
58. Сузана Трајкова 
59. Зорица Дејанова 
60. Ѓорѓи Маролов 
61. Трајчо Коцев 
62. Будимирка Василевска 
63. Евгенија Протогерова 
64. Емилија Митева 
65. Павлина Ангеловска 
66. Милка Митрева 
67. Бајрам Салиевски 
68. Ванчо Патраклиев 
69. Васка Шуманова 
70. Драгица Стојанова 
71. Благородна Митева 
72. Љубица Гоцевска 
73. Михаил Протогеров 
74. Милорад Стоиловски 
75. Ефче Нехтенина 
76. Лилјана Поп-Златанова 
77. Ванчо Саракинов 
78. Марија Џамбазовска 
79. Станче Шалева 
80. Александар Нацев 
81. Јорданчо Наков 
82. Кирчо Леков 
83. Ленче Андева 
84. Мирјана Доневска 
85. Мимоза Таушанова 
86. Анита Папарова 
87. Милка Коцева 
88. Нада Прошева 
89. Горан Јовановиќ 
90. Нада Нетка 
91. Емилија Ангелова 
92. Стојан Кадифков 
93. Атанаска Манасиева 
94. Даниела Ангеловиќ 
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95. Бебица Стојменова 
96. Зоран Митев 
97. Надежда Донева 
98. Ѓорѓи Гиров 
99. Ванчо Тасев 
100. Илија Петковски 
101. Стојанче Штеријов 
102. Љупчо Димитровски 
103. Татјана Станковска 
104. Анета Бојанова 
105. Сашо Станковски 
106. Милица Димитровска 
107 Силвана Пеншова 
108. Борис Дачев 
109. Горан Цветковски 
НО, Светлинка Славевска 
11Ј. Невенка Јакимовска 
112 Марјан Митевски 
113. Билјана Беличкова 
114.Звезда Томевска 

115. Марика Костиќ 
116 Марјан Јаков . 

VII. За судии поротници во Основниот суд во Ко-
чани, се избрани: 

1. Димитар Давитков 
2. Борис Миладинов 
3. Блаже Димитров 
4. Горѓи Демирџиев 
5. Сокол Николовски 
6. Александар Наумовски 
7. Ѓорѓи Иванов 
8. Весна Стојмилова 
9. Оливера Јорданова 
10. Ленче Николова 
И. Весна Личкова 
12. Силвана Стојанова 
13. Валентина Паунова 
14. Суза Трајановска 
15. Јордан Тренчев 
16. Кирил Чурев 
17. Фимка Андонова 
18. Катерина Манчева 
19. Новка Петрова 
20. Лефтерка Зашева 
21. Рајна Пешовска Јакимова 
22. Лидија Бучкова 
23. Јашко Спасов 
24. Анета Велинова 
25. Владимир Сребренов 
26. Добрица Величковска 
27. Тања Мартинковска 
28. Љубомир Постолов 
29. Зоранчо Ефремов 
30. Силвана Анастасова 
31. Спасо Горгиев 
32. Никола Данилов 
33. Благица Ристова 
34. Мери Пирганова Арсова 
35. Зоранчо Галевски 
36. Евгенија Ѓоргиева 
37. Сузана Постолова 
38. Јулка Постоловска 
39. Бранко Дончев 
40. Маре Јорданова 
41. Благица Ангелова 
42. Јовица Тасов 
43. Соња Данилова 
44. Родна Стојчева 
45. Благој Велков 
46. Лазар Јанев 
47. Климент Гашпаров 
48. Мите Штерјов 
49. Ница Цекова 
50. Виолета Цветанова 
51. Добривоје Јанев 
52. Ангел Панов 

53. Васил Хардалов 
54. Божин Цеков 
55. Пандорче Ѓоргиева 
56. Константин Горгиев 
57. КиреМиј алков 
58. Милка Александрова 
59. Киро Стојанов 
60. Ѓорѓи Костов 
61. Благојчо Хаџи 
62. Митко Иванов 
63. Благој Веселинов 

VIII. За судии поротници во Основниот суд во Све-
ти Николе, се избрани: 

1. Слаѓана Димова 
2. Миле Јанев 
3. Слаѓана^Лазарова 
4. Станка Ѓоргиева 
5. Катерина Владева 
6. Љупчо Трајков 
7. Наталија Златева 
8. Љубица Герасова 
9. Татјана Телева 
10. Веса Лазевска 
11. Драгица Апостолова 
12. Зоран Колев 
13. Весна Анчева 
14. Павле Нацев 
15. Стојанка Мишева 
16. Миле Панев 
17. Милка Пашовска 
18. Игор Гавевски 
19. Стефан Јовчев 
20. Стефанка Ѓоргиева 
21. Ирина Коцева 
22. Костадинка Спасева 
23. Ивица Стојанов 
24. Станка Маркова 
25. Зага Темелкова 
26. Ѓорги Стојанов 
27; Тони Нушев 
28. Димитар Кузелов 
29. Мите Спасов 
30. Стојмен Стојковски 
31. Наташа Готевска 
32. Петре Строименов 
33. Васка Костовска 
34. Весна Толева 
35. Ристе Панов 
36. Радмила Сандева 
37. Дејан Владев 
38. Марија Станојкова 
39. Ј1азар Јакимовски 
40. Даниела Јаневска 
41. Валентина Митева 
42. Анета Гачева 
43. Кирил Колев 
44. Ванчо Славев 
45. Руса Бошкова 
46. Стојка Серафимова 
47. Ванчо Димитриев 
48. Костадин Тасков 
49. Живко Бошков 
50. Деспина Стојанова 
51. Цвета Иванова 
52. Лилјана Панева 
53. Зоран Цветановски 
54. Елица Андонова 
55. Кирка Стамболиска 
56. Снежана Лазарова 
57. Снежана Василева 
58. Љупчо Гасев 
59. Јагода Андонова 
60. Виолета Ефремова 
61. Билјана Манасова 
62. Ленче Китанова 
63. Благородна Вељанова 
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64. Венцо Јордановски 
65. Олгица Мишева 

IX. За судни поротници во Основниот суд во 
ново, се избрани: 

1. Илија Алексовски 
2. Димитар Арсовски 
3. Синиша Аргировски 
4. Михајло Атанасови^ 
5. Миладин Бакиќ 
6. Цветанка Бошковска 
7. Слободан Голубовиќ 
8. Мирјанка Димовска 
9. Петар Димитриевски 
10. Вера Димитровска 

11. Маринко Димиќ 
12. Слободан Ѓорѓевски 
13. Сганислав Ѓорѓевиќ 
14. Ѓуро Ѓурковски 
15. Грозданка Зафировска 
16. Горан Илиевски 
17. Слаѓана Ивановска 
18. Снежана Јакимовиќ 
19. Снежана Кипријановска 
20. Симка Крстевска 
21. Васе Китановски 
22. Јасминка Кузмановска 
23. Милорад Крстиќ 
24. Среќко Крстевски 
25. Методи Лазаревски 
26. Трајка Лазаревска 
27. Славица Ламбаша 
28. Јаков Ламбаша 
29. Оливера Младеновска 
30. Лидија Миленковска 
31. Гордана Митровска 
32. Иконија Николовска 
33. Мимоза Николовска 
34. Трајче Николовски 
35. Тоде Насковски 
36. Стојко Николовски 
37. Загорка Никиќ 
38. Добринка Обрадовска 
39. Фејми Османовски 
40. Марјан Перчинковски 
41. Ѓорѓи Пановски 
42. Миле Пауновиќ 
43. Тихомир Петковиќ 
44. Пенка Путинска 
45. Иван Павличек 
46. Слободан Стојчевски 
47. Олгица Станковска 
48. Габриела Сибиновиќ 
49. Радмила Стојчевска 
50. Томислав Сариќ 
51. Весна Смилевска 
52. Љиљана Суботиќ 
53. Срѓан Тодоровиќ 
54. Ратко Тодоровски 
55. Благоје Теодосиевски 
56. Вера Трајковска 
57. Верка Тасевска 
58. Аго Хаурдиќ 
59. Драгољуб Цветковиќ 
60. Мирослав Ангеловски 
61. Трајко Гавриловски 
62. Рада Мучевска 
63. Роза Митевска 
64. Сретко Ивановски 
65. Среќко Поповски 
66. Зорица Крстевска 
67. Глигор Зафировски 
68. Лидија Илиевска 
69. Маја Стојановска 
70. Нада Јанкмовиќ 
71. Гордица Сариќ 

X. За судии поротници во Основниот суд во Киче-
во, се избрани: 

1. Радован Настески 
2. Диме Трпески 
3. Дончо Србиноски 
4. Љубица Маркоска 
5. Олгица Јовеска 
6. Никола Лазарески 
7. Бранислав Вељаноски 
8. Симо Кижески 
9. Трајанка Николиќ 
10. Атибе Садику 

11. Екрем Љутвиоски 
12. Лазар Илијоски 
13. Мирко Јовески 
14. Боге Максимоски 
15. Слободан Андоноски 
16. Елица Дојчиноска 
17. Стојмир Михалоски 
18. Радован Пејоски 
19. Иванчо Нокоски 
20. Емин Мамудоски 
21. Оломан Оломани 
22. Мирка Митреска 
23. Стојче Милошески 
24. Зоран Ѓурчиноски 
25. Јован Здравески 
26. Славе Стојаноски 
27. Мирко Јовески 
28. Иванчо Кузманоски 
29. Тодор Ѓорѓиоски 
30. Букурије Емрулај-Фејза 
31. Трајанка Станкоска 
32. Луме Адемоглу 
33. Фатмире Имери 
34. Фатмир Емрулоски 
35. Виолета Здравеска 
36. Азем Љутвиу 
37. Божана Џикоска 
38. Гоце Џавироски 
39. Славица Крстеска 
40. Иле Димоски 
41. Трене Стојкоски 
42. Вукашин Стојкоски 
43. Јонче Додовски 
44. Димитар Цветаноски 
45. Силвана Петкоска 
46. Мена Петкоска 
47. Рампо Исајлосни 
48. Ѓорѓе Арсоски 
49. Рецеп Вејсели 
50. Тона Спасевска 
51. Стојан Павлески 
52. Благица Дојчиноска 
53. Вера Милошеска 
54. Ристе Ристевски 
55. Гордана Столеска 
56. Ленка Синадиноска 
57. Мира Петковска 
58. Мица Боројевиќ 
59. Рушит Емроја 
60. Драге Јосифоски 
61. Гојко Стаменкоски 
62. Смилјана Ристеска 
63. Мара Блажеска 
64. Ариф Нуредини 
65. Дола Митреска 
66. Слободан Аламниоски 
67. Нуредин Османи 
68. Славко Столески 
69. Музафер Рамески 
70. Асан Абази 
71. Узеир Реџепоски 
72. Сулејман Иљази 
73. Имер Бајрами 
74. Барије Чупи-Мурати 
75. Владо Мицкоски 
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76. Величе Наумоски 
77. Ѓуро Србиноски 
78. Душан Кузманоски 
79. Југослав Белчески 
80. Гордана Милошеска 
81. Милка Ангелкоска 
82. Венче Златески 
83. Војче Костески 
84. Мирјана Меноска 

XI. За судии поротниви во Основниот суд во Кра-
тово, се избрани: , 

1. Светлана Ангеловска 
2. Верица Манасова 
3. Павле Велинов 
4. Борис Симонов 
5. Ванче Мирев 
6. Бранко Арсовски 
7. Царка Младеновска 
8. Владо Михаиловски 
9. Стевче Ангеловски 
10. Панче Аритонов 
11. Боислав Славковски 
12. Роза Јованова 
13. Тодор Досев 
14. Роте Филипов 
15. Јонче Миланов 
16. Трајче Божинов 
17. Јаким Ѓорѓиев 
18. Ѓурѓа Фимчева 
19. Ласте Тренчевски 
20. Светлана Доневска 
21. Ката Стефанова 
22. Снежана Ѓорѓиевска 
23. Невенка Јовановска 
24. Лила Накова 
25. Сашо Стојановски 

XII. За судии поротници во Основниот суд во Радо-
виш, се избрани: 

1. Маре Келкоцева 
2. Нетка Коцева 
3. Јулијана Черкезова 
4. Галба Манева 
5. Живко Спасов 
6. Елена Захариева 
7. Елена Таневска 
8. Дивна Николовска 
9. Томислав Хаџи-Василев 
10. Милан Темелков 
И. Александар Долдуров 
12. Невенка Јосифова 
13. Звонко Танасковиќ 
14. Илија Калеов 
15. Братица Тракалинова 
16. Димитар Трајков 
17. Маринко Тодоров 
18. Стојче Намојлев 
19. Ангелина Богоева 
20. Илија Матрапазов 
21. Милојка Илиева 
22. Сузана Стојанова 
23. Каранфилка Валакова 
24. Јован Сулев 
25. Благој Алачки 
26. Димитар Камчев 
27. Трајче Ивановски 
28. Ленче Анчева 
29. Ангел Милков 
30. Силвана Газепова 
31. Костадин Донев 
32. Ристо Чаракчиев 
33. Крсто Спиров 
34. Ванѓе Божинова 

XIII. За судии поротници во Основниот суд во Ре-
сен, се избрани: 

1. Ванко Темелковски 
2. Милица Петровиќ 
3. Лазаринка Мечовска 
4. Кирил Митрински 
5. Амза Бајрам 
6. Марјан Ѓорѓиевски 
7. Рецеп Зуте 
8. Нада Шљахова . 
9. Милка Спировска 
10. Илија Мучевски 
11. Гоце Ѓорѓиевски 
12. Димитар Кунгуловски 
13. Славе Калајџиевски 
14. Кочо Јовановски 
15. Јорде Бал аловски 
16. Симеон Чуруковски 
17. Кујтим Љамковски 
18. Цветла Митревска 
19. Нане Ѓорѓиевски 
20. Фарук Шериф 
21. Олга Витанска 
22. Диоген Колемишевски 
23. Ратко Кочевски 
24. Слободанка Доновска 
25: Максуд Мутаир 

XIV. За судии поротници во Основниот суд во При-
леп, се избрани: 

1. Васка Алексоска 
2. Ирена Андрејевска 
3. Миле Ангелески 
4. Трајко Андоноски 
5. Зоран Атанасоски 
6. Наташа Бабаноска 
7. Димче Баракоски 
8. Ромео Барлески 
9. Зора Белческа 
10. Тошо Биновски 
И. Илија Богески 
12. Киро Богески 
13. Христина Бојаџиеска Угриноска 
14. Весела Бошевска 
15. Вера Бошеска 
16. Тони Василески 
17. Виолета Велеска 
18. Пецо Велески 
19. Лилјана Велеска 
20. Танкица Белкоска 
21. Блаже Вишиноски 
22. Јагода Белческа 
23. Цветанчо Белчески 
24. Кирил Гарбески 
25. Лидија Гокчевска 
26. Маргарита Грабулоска 
27. Наташа Грижоска 
28. Јадранка Дамческа 
29. Билјана Димеска 
30. Катерина Димеска 
31. Дејан Димески 
32. Марија Димитриоска 
33. Никола Димески 
34. Каролина Донеска 
35. Снежана Ѓорѓиеска 
36. Томислав Ѓорѓиески 
37. Снежана Ѓорѓиева 
38. Павлинче Ѓореска 
39. Милорад Ефтимоски 
40. Садик Зенгоски 
41. Христина Зероска 
42. Слоботка Зојческа 
43. Марјана Илиеска 
44. Миле Илиески 
45. Весна Илиоска 
46. Гордана Илиоска 
47. Сузана Илиоска 
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48. Славе Илов 
49. Горан Иваноски 
50. Кире Иваноски 
51. Киро Иваноски 
52. Томислав Јадроски 
53. Марјан Јанакиески 
54. Гордана Јандриеска 
55. Петре Јанкоски 
56. Оливер Јанчулески 
57. Валентина Јорданова 
58. Зорица Јосифоска 
59. Цветанка Јованоска 
60. Елизабета Јованоска 
61. Лидија Јованоска 
62. Славица Јованоска 
63. Сузана Јованоска 
64. Зоран Јованоски 
65. Звонко Јованоски 
66. Даниела Камческа 
67. Живко Карески 
68. Снежана Кочоска 
69. Лидија Котеска 
70. Стојан Колароски 
71. Нада Коруноска 
72. Стојко Крајовски 
73. Ласте Краљевски 
74. Аспарух Крстески 
75. Гоце Крстески 
76. Наташа Крстеска 
77. Весна Лукароска 
78. Живко Мариоски 
79. Бранислав Маркоски 
80. Лилјана Маркова 
81. Цена Милеска 
82. Коста Мојаноски 
83. Надежда Мирческа 
84. Емилија Митроска 
85. Вера Митреска 
86. Владимирка Митриќеска 
87. Гордана Момироска 
88. Петар Мургоски 
89. Андријана Најдоска 
90. Здравка Најдоска 
91. Томислав Најдоски 
92. Винета Насеска 
93. Андријана Настоска 

XV. За судии поротници во Основниот суд во Кру-
шево, се избрани: 

1. Данчо Србиноски 
2. Никола Ѓорѓиоски 
3. Александар Ќосески 
4. Димитар Мандил 
5. Миха Т. Хрисгоски 
6. Методија Мургоски 
7. Исмаил Амедоски 
8. Живко Блажески 
9. Кочо Моцан 
10. Авни Изеири 
11. Димитар К. Костоски 
12. Коча Буреку 
13. Муфит Рушани 
14. Метат Асаноски 
15. Наум Ашкити 
16. Јуца Костандина 
17. Димитар Трајчулески 
18. Костандина Тасеска 
19. Лидија Андреска 
20. Благоја Петрушески 
21. Мирјана Николоска 
22. Димитар Дамјанови 
23. Благоја Ѓорѓиоски 
24. Алија Тотиќ 
25. Михајло Смилески 

XVI. За судии поротници во Основниот суд во 
Струга, се избрани: 

1. Беќир Асани 
2. Натмир Асани 
3. Рини Амзаи 
4. Томе Балукоски 
5. Аце Белески 
6. Коста Белкоски 
7. Енѓелуш Бајрами 
8. Лулзим Бакали 
9. Христо Василевски 

10. Петре Стој анчевски 
11. Радован Влаќески 
12. Живко Грујоски 
13. Љубомир Гулицоски 
14. Невзат Гега 
15. Мате Гогоски 
16. Перо Голабоски 
17. Борис Домазетоски 
18. Илим Алими 
19. Анастас Дуноски 
20. Филип Горгоноски 
21. Румена Ѓорѓиеска 
22. Томе Жупаноски 
23. Мамут Жута 
24. Хади Имам 
25. Зоран Илоски 
26. Екуран Исмаили 
27. Нурија Исоски 
28. Иван Иванов 
29. Стефан Колоски 
30. Блаже Колоски 
31. Кујтим Каба 
32. Борка Клечкароска 
33. Петко Кутаноски 
34. Наде Кицеска 
35. Крсте Кленкоски 
36. Бошко Китаноски 
37. Ѓорѓи Лазарески 
38. Нуредин Лога 
39. Гаврил Лошкоски 
40. Шефкет Мемеди 
41. Илија Митрески 
42. Митко Маркоски 
43. Исмаил Муртиш 
44. Христо Миладинов 
45. Спасе Маџоски 
46. Нацко Мојсоски 
47. Ристана Николоска 
48. Јован Нанушески 
49. Петре Николоски 
50. Теваил Насуфи 
51. Иван Николоски 
52. Ламбе Нестороски 
53. Ристе Опетчески 
54. Никола Паноски 
55. Лазар Пејчиноски 
56. Љубе Попоски 
57. Цеим Положани 
58. Јордан Попагиноски 
59. Љубомир Плушкоски 
60. Крсте Русески 
61. Ѓурѓица Ристеска 
62. Шебрит Рецепи 
63. Петре Радески 
64. Мифтар Раманоски 
65. Селман Селманоски 
66. Ристо Стефаноски 
67. Ефстатије Спасески 
68. Стојан Србиноски 
69. Кевни Скоро 
70. Тафа Аџи Њфеин 
71. Марко Трајкоски 
72. Славко Топалоски 
73. Екрем Таири 
74. Никола Танески 
75. Скендер Таити 
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76. Тодор Танаскоски 
77. Димо Танчески 
78. Марија Трајкоска 
79. Мирко Трпески 
80. Неки Таири 
81. Рамис Ќазимоски 
82. Илија Ќушкоски 
83. Ќултим Ќура 
84. Седмана Хамиди 
85. Авдураман Черменика 
86. Јордан Џамтоски 
87. Глигор Џамтоски 
88. Шаин Шаини 
89. Снежана Шумуликоска 
90. Милован Радосављевиќ 

XVII. За судни поротници во Основниот суд Скопје 
I во Скопје, се избрани: 

1. Ељми Арнори 
2. Благица Арсовска 
3. Нада Андонова 
4. Цветанка Асгарџиева 
5. Ганица Арсовска 
6. Тодор Арсовски 
7. Евдокија Алексовска 
8. Методи Ангелески 
9. Зоран Атанасовски 

10. Љуба Алексовска 
11. Борка Андоновска 
12. Елена Арсовска 
13. Милка Анѓелковска 
14. Сунчица Ангелова 
15. Надка Андоновска 
16. Снежана Ашиковска 
17. Коле Ангеловски 
18. Светлана Арсовска Караѓозова 
19. Видан Андонов 
20. Ана Атанасова 
21. Цветан Андрејев 
22. Ана Алексоска 
23. Ѓорѓи Арсов 
24. Ленка Алимова 
25. Оломан Ајредин 
26. Томислав Апостоловски 
27. Славе Андоновски 
28. Велика Атанасова 
29. Неџат Арифов 
30. Бранко Аврамовски 
31. Јованка Богеска 
32. Виолета Божиновска 
33. Весна Ботинова Пецевска 
34. Богдан Ботинов 
35. ТрајанкаБурмузоска 
36. Милка Бумбароска 
37. Стојанка Билеска 
38. Павлина Бобиќ 
39. Блага Башеска 
40. Петар Божидар 
41. Душанка Бојаџиска 
42. Горѓе Билалоски 
43. Ташко Бал гуров 
44. Новка Божиновска 
45. Славка Божинова 
46. Љиљана Бошевска Митовска 
47. Љубомир Бидиков 
48. Перо Бибановски 
49. Раде Барамачев 
50. Љубица Веселиновска 

. 51. Слободанка Вељановска 
52. Виолета Видевска 
53. Веса Белковска 
54. Тихомир Велевски 
55. Силјан Велјановски 
56. Надежда Белкова 
57. Николај Власов 
58. Кристина Вељановска 
59. Митра Војновска 

60. Милан Величковски 
61. Менка Василевска 
62. Елена Танковска 
63. Михаил Граматиков 
64. Слободан Геловски 
65. Александар Груевски 
66. Ристо Галевски 
67. Доста Ѓорѓиевска 
68. Марјан Ѓорѓиев 
69. Богдан Гарчевски 
70. Загорка Ѓорѓиевска 
71. Ѓорѓи Ѓорѓиев 
72. Ѓорѓи Ѓуревски 
73. Виолета Димовска 
74. Рафајло Дуковски 
75. Биљана Денкиќ 
76. Билјана Дојчиновска 
77. Благојка Данковска 
78. Невенка Дуковска 
79. Сашко Димитриевски 
80. Дарко Дуковски 
81. Виолета Димовиќ 
82. Македонка Деспотовска 
83. Павлина Димовска 
84. Виолета Димитрова 
85. Лилјана Димовска Петрова 
86. Данил Даниловски 
87. Драгољуб Димовски 
88. Сашо Дуковски 
89. Љубинка Дрнковска 
90. Милосија Димитриески 
91. Сашка Дејкоска 
92. Крсте Димовски 
93. Душанка Димитровска 
94. Марија Димитровска 
95. Милан Дапчевски 
96. Биљана Зврлевска 
97. Валентина Змејковска 
98. Георге Зафиров 
99. Надица Зерделска 
100. Мирјана Зерделска 
101. Александра Зафирова 
102. Динна Зафировска 
103. Спасија Здравевска 
104. Александар Здравковски 
105. Даринка Златкова Џидрова 
106. Кралица Илиоска 
107. Соња Ивановска 
108. Витомир Илиќ 
109. Мирослав Ивановиќ 
110. Милан Илиевски 
111. Воислав Ивановски 
112. Јован Ивановски 
113. Снежана Јовановска 
114. Веселка Јаковлевска 
115. Румена Јовчевска 
116. Милисав Јовановски 
117. Санда Јосифовска 
118. Бранислав Јованов 
119. Снежана Јанкуловска 
120. Соња Јосевска 
121. Марија Јованова 
122. Ливанта Јанчева 
123. Лена Јанкуловска 
124. Елизабета Јанковска 
125. Блаже Јанкуловски 
126. Вангел Јанкуловски 
127. Иван Јосифовски 
128. Раде Јовески 
129. Даниела Костадинова Поповиќ 
130. Дрита Кочан 
131. Жаклина Китановска 
132. Даниела Керамичиева 
133. Лепосава Костовска 
134. Снежана Калевска 
135. Паскал Камбуровски 
136. Васил Камбуровски 
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137. Елена Карер 
138. Руска Карановиќ 
139. Панто Карпузовски 
140. Лида Кумбараџи 
141. Гордана Кочкова 
142. Славјанка Кузмановска 
143. Борислав Картаров 
144. Зоран Крчаноски 
145. Виолета Карајанова 
146. Верка Кунческа 
147. Валентина Кузмановска 
148. Наташа Костиќ 
149. Убавка Кусакатска 
150. Милослав Костовски 
151. Душко Киров 
152. Горѓи Котевски 
153. Виолета Кузмановска 
154. Милица Камчева 
155. Наталија Карчевска 
156. Зорица Корабовска 
157. Радослав Корабовски 
158. Исмета Личина 
159. Здравко Лекиќ 
160. Биљана Љубисављевиќ 
161. Иван Митревски 
162. Лилјана Митиќ 
163. Валентина Митева 
164. Евдокија Моратовска 
165. Благородна Миткова 
166. Елена Митрезова 
167. Стојан Марковски 
168. Миле Милевски 
169. Гордана Митиќ 
170. Крсте Марковски 
171. Душан Марковиќ 
172. Јелица Миталковска 
173. Цветанка Миновска 
174. Стефан Маркоски 
175. Вера Марковска 
176. Гордана Михајловска 
177. Љиљана Милошевска 
178. Слободанка Миленковиќ Петровиќ 
179. Петре Митрев 
180. Слабана Милошевска 
181. Цветанка Мирчевска 
182. Красимир Манојловиќ 
183. милена Марковиќ 
184. Димитрије Митев 
185. Слободанка Мијалковска 
186. Драге Пандиловски 
187. Манасија Матевски 
188. Павле Миладиновски 
189. Ристо Марковски 
190. Јорданка Мирчевска 
191. Каљопа Новакова 
192. Томислав Неделковски 
193. Ванче Настовски 
194. Драгица Николова 
195. Борис Нешов 
196. Зоран Николиќ 
197. Ќефсер Николовска 
198. Коста Наумов 
199. Вера Николова 
200. Николе Наумов 
201. Магдалена Новаковска 
202. Лепа Николовска 
203. Борис Најдовски 
204. Неделко Неделков 
205. Петар Новаковски 
206. Александар Наумовски 
207. Александар Нелковски 
208. Јулијана Ориѓанска 
209. Марика Органџиева 
210. Димитар Павловски 
211. Марика Петрушевска 
212. Невена Пргова 
213. Анка Панева Санединова 

214. Миодраг Пешиќ 
215. Персида Петковска 
216. Љубица Петровска 
217. Зорка Поповска 
218. Даница Поповиќ 
219. Мара Попова 
220. Валентина Петровска 
221. Славица Поповска 
222. Сузана Петковска 
223. Мартин Попчевски 
224. Зуица Пешиќ 
225. Александар Поповски 
226. Ружица Павловска 
227. Лазар Петковски 
228. Слободан Поновиќ 
229. Анастасија Петреска 
230. Милан Петровски 
231. Перо Петровски 
232. Милан Петровски 
233. Милан Поповски 
234. Надежда Пејовска 
235. Божана -Неовска 
236. Цвета Пејовска Костова 
237. Стојан Поповски 
238. Михајло Петковски 
239. Благоја Поповски 
240. Славко Палчевски 
241. Цветанка Петоска 
242. Луанора Рауфи 
243. Јордан Ристевски 
244. Панде Раитев 
245. Бојана Рафајловска 
246. Томислав Рајков 
247. Симчо Ристовски 
248. Александар Ристовски 
249. Ристо Ристовски 
250. Зоран Радичевски 
251. Наталија Радуловиќ 
252. Вимка Ристовска 
253. Аитонија Ристевски 
254. Иван Ристовски 
255. Саво Радовановиќ 
256. Јакица Рујкова 
257. Цветанка Симонова 
258. Менка Стефановска Димевска 
259. Биљана Стефановска 
260. Јулијана Саздовска 
261. Сузана Серафимовска 
262. Ленче Стојанова Ангелова 
263. Венка Станисиќ 
264. Петра Снегарова 
265. Вера Стојковска 
266. Душка Стојменовиќ 
267. Снежана Стојанова 
268. Тинка Спасовска 
269. Стојна Стевсковска 
270. Соња Спасовска 
271. Лазар Стерјовски 
272. Слободанка Стефановска 
273. Вера Стефановска 
274. Ленче Стојковска 
275. Ангел Стојчевски 
276. Дејан Стојковски 
277. Димко Станковски 
278. Снежана Стоилковиќ 
279. Славица Стојановска 
280. Ника Стојановска 
281. Веселинка Сгефковска 
282. Оливера Симоновска 
283. Нада Стојковска 
284. Борча Стојановиќ 
285. Јован Силјановски 
286. Герасим Стојановски 
287. Љубица Стојковска 
288. Добрица Тодоровска 
289. СтоЈан Трпок 
290. Рахилка Трајковска 
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291. Милка Тодоровска 
292. Соња Каргова Трипковска 
293. Александар Никола Талески 
294. Еминија Талеска 
295. Маца Туманова 
296. Тања Танчевска 
297. Јованка Трајкова 
298. Трајче Трајанов 
299. Радмила Трениќ 
300. Горица Тасевска 
301. Маја Трипковска 
302. Божидар Танчев 
303. Даница Тодоровска 
304. Андрија Урошевиќ 
305. Виолета Ушвиновска 
306. Олга Узунова Танева 
307. Соња Филиповска 
308. Методија Франговски 
309. Биљана Христова 
310. Стеван Христовски 
311. Драган Хрњак 
312. Ангел Царев 
313. Елеонора Цанева 
314. Зоран Нацев 
315. Антонио Цветковски 
316. Венера Шатева 
317. Минослав Шанковски 
318. Андреја Штерјовски 
319. Ване Шумковски 
320. Зорка Шушевска 

XVIII. За судии поротници во Основниот суд во 
Охрид, се избрани: 

1. Стојанка Јованоска 
2. Драги Каневче 
3. Љубомир Јанкулоски 
4. Божин Шутески 
5. Снежана Петан 
6. Злате Милески 
7. Кирица Николоска 
8. Татјана Брдаровска 
9. Драган Петрески 

10. Стојанка Котели 
11. Светозар Костоски 

12. Благо Бошалески 
13. Горица Пендикоска 
14. Салих Авни 
15. Сотир Шикалоски 
16. Драгослав Стојанов 
17. Угрин Попоски 
18. Милица Митреска 
19. Даниела Каневче 
20. Андон Киселинов 
21. Милосав Павловски 
22. Соња Павлоска 
23. Марија Балабан 
24. Томислав Балабан 
25. Јана Мошоска 
26. Снежана Шешоска 
27. Коста Лазарески 
28. Милорад Лазарески 
29. Јосиф Јосифовски 
30. Ќани Коџа 
31. Васил Љаткоски 
32. Зоран Петровски 
33. Валентина Петкоска 
34. Ѓорѓи Трпчески 
35. Снежана Ќовиќ 
36. Зоран Костевски 
37. Биљана Божиновска 
38. Миле Кичоски 
39. Томислав Лупески 
40. Соња Томаноска 
41. Лилјана Стрезоска 
42. Александра Камнароска 
43. Благојче Упески 
44. Марија Маркоска - Ристеска 

45. Венко Бегоски 
46. Павлина Тупанческа 
47. Борис Крстаноски 
48. Кирил Митрески 
49. Вера Николоска 
50. Методи Кепески 
51. Љубе Угриноски 
52. Жаклина Трајковска 
53. Климе Иваноски 
54. Александра Костовска 
55. Димитри Дуноски 
56. Никола Стојаноски 
57. Неделко Симоноски 
58. Цветко Миленкоски 
59. Надежда Велјаноска 
60. Илија Рапешоски 
61. Богоја Шајноски 
62. Васо Цветаноски 
63. Светозар Лазарески 
64. Александар Дрмовски 
65.Михаил Наумовски 
66. Ристанка Далчевска 
67. Пател Осман 

XIX. За судии поротници во Основниот суд во 
Велес, се избрани: 

1. Димче Желков 
2. Мирослав Поп-Тодорова 
3. Марија Хаџи-Петрушева 
4. Мерем Мачева 
5. Марјан Терзиев 
6. Снежана Трајковска 
7. Андреја Софијанов 
8. Билхан Салиев 
9. Таска Симоновска 

10. Тодор Стефанов 
И. Гордана Ставревска 
12. Никола Севдинов 
13. Благојка Симјановска - Петковска 
14. Душко Станчев 
15. Елизабета Симоновска 
16. Катерина Радиновска 
17. Енвер Рамадановиќ 
18. Снежана Петрушевска 
19. Елита Пановска 
20. Невенка Петрова 
21. Љубица Пецева 
22. Марјонка Ордева 
23. Благојка Митева 
24. Јасминка Матева 
25. Каролина Николова 
26. Пацка Коруновска 
27. Весна Кукудис 
28. Јадранка Клифова 
29. Роберт Минов 
30. Благој Матев 
31. Снежана Леова 
32. Ноника Лазова 
33. Благица Кошинова 
34. Елизабета Качурова 
35. Јанинка Ќуморџиева 
36. Пандорка Јорданова 
37. Ангелина Караџова 
38. Усеин Исмаилов 
39. Борис Јанев 
40. Елизабета Зафирова 
41. Трајче Зафиров 
42. Ратка Галева 
43. Биљана Гиовска 
44. Биљана Донева 
45. Димче Велев 
46. Соња Димова 
47. Македонка Димановска 
48. Цвета Драскачова 
49. Биљана Андоновска 
50. Вера Гајдова 
51. Соња Арсова 
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52. Миле Апостоловски 
53. Родна Амбаркова 
54. Весна Перкова - Владова 
55. Драгослав Илиевски 
56. Ванчо Трајков 
57. Стојна Курчиева 
58. Жаклина Тончова 
59. Исмаил Исмаилов 
60. Златко Пановски 
61. Тренда Алиева 
62. Гаврило Поповски 
63. Стефанка Нешова 
64. Снежана Андова 
65. Маргарита Данилова 
66. Благоја Стефановски 
67. Благој Зафиов 
68. Катица Стојановска 
69. Милена Симсарова 
70. Лидија Николовска 
71. Ана Шупева 
72. Наташа Настова 
73. Танев Душан 
74. Трајко Димов 
75. Вера Манева 
76. Мице Ташевски 
77. Сузана Ристова 
78. Марјан Леов 
79. Ацо Трпковски 
80. Виолета Атанасова 

XX. За судии поротници во Основниот суд Скопје 
II во Скопје, се избрани: 

1. Ангелко Николовски 
2. Аница Магдевска 
3. Анастасија Петреска 
4. Антонија Ристевски 
5. Ахмет Хамиде 
6. Александар Здравковски 
7. Арсена Ѓеорѓиева 
8. Ангел Маневски 
9. Ана Алексоска 

10. Ана Бобинкова 
11. Антонија Гаковска 
12. Александар Поповски 
13. Александар Пешевски 
14. Агата Ангелова 
15. Божидар Танчев 
16. Благородна Тотевска 
17. Благица Будиновска 
18. Благоја Манасиевски 
19. Биљана Дејановска 
20. Биљана Николовска 
21. Богдан Богатинов 
22. Борка Андоновска 
23. Благоја Поповски 
24. Бранко Ристески 
25. Борис Најдовски 
26. Благоја Михајлов 
27. Блаже Јанкуловски 
28. Борис Јанкуловски 
29. Борча Стојановиќ 
30. Биљана Зврлевска 
31. Благуња Ристеска 
32. Биљана Кочоска 
33. Бранислав Огњаноски 
34. Благица Камчева 
35. Биљана Денкиќ 
36. Борис Мешков 
37. Вера Димова 
38. Бељан Стојкоски 
39. Веселинка Стефковска 
40. Виолета Јовчевска 
41. Валентина Митева 
42. Виолета Василевска 
43. Велимир Крстиќ 
44. Весна Печевска Богатинова 
45. Верка Стошиќ 

46. Владимир Ајдински 
47. Витомир Илиќ 
48. Вера Черепналковска 
49. Виолета Спировска 
50. Валентина Атанасовска 
51. Верка Дуковска 
52. Виолета Милеска 
53. Виолета Арсова 
54. Виолета Геровска 
55. Виолета Божиновска 
56. Верица Радевска 
57. Веса Белковска 
58. Весна Костовска 
59. Ване Шумковски 
60. Влатко Костовски 
61. Градимир Јовчевски 
62. Горица Тасевска 
63. Гордана Михајловска 
64. Ганица Арсовска 
65. Гордана Цилкова 
66. Гани Ахмед 
67. Георге Зафиров 
68. Гордана Стојановска , 
69. Гордана Атанасова 
70. Гордана Кочкова 
71. Душанка Димитровска 
72. Драган Величковски 
73. Димитар Атанасовски 
74. Дејан Бабунски 
75. Душан Алексовски 
76. Десанка Цветковска 
77. Душан Павлов 
78. Даница Поповиќ 
79. Добрила Иваноска 
80. Даница Ивановска 
81. Даниела Геогриевска 
82. Добрица Тодоровска 
83. Драгица Милошевска 
84. Душка Стојменовиќ 
85. Драган Арсовски 
86. Драгица Гаковска 
87. Доброслав Јовановиќ 
88. Ѓукшен Хоџиќ 
89. Ѓорѓе Ѓурески 
90. Ѓорѓи Ѓорѓиев 
91. Ѓорѓија Стојановски 
92. Ѓорѓи Котески 
93. Елена Чакмакоска 
94. Елена Лаовска 
95. Елена Митевска 
96. Елизабета Јотевска 
97. Елизабета Телевска 
98. Евдокија Моратовска 
99. Елена Ѓапковска 
100. Евдокија Алексовска 
101. Живко Радевски 
102. Жаклина Станковска 
103. Зоран Радичево® 
104. Зоран Марјановиќ 
105. Зујица Пешиќ 
106. Зоран Николовски 
107. Зоран Николиќ 
108. Зекир Еминовски 
109. Зафир Башески 
ПО. Исмета Ахметовиќ 
111. Иракли Белоцрквенец 
112. Искра Стојанова 
113. Јорго Хаци Стерјо 
114. Јорданка Мирчевска 
115. Јорго Туфа 
116. Јелица Миј алковска 
117. Јагода Поповска 
118. Јордан Ристески 
119. Јулија Филиповска 
120. Јован ^ранчевски 
121. Јанка Горчиновска 
122. Кирило Велјановски , 
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123. Коле Клековски 
124. Кемал Алимов 
125. Кузман Цилков 
126. Каљопа Новакова 
127. Кралица Иљоска 
128. Крстана Костадиновска 
129. Коста Наумов 
130. Лидија Живковска 
131. Лена Јанкуловска 
132. Ленче Стојковска 
133. Лепа Николовска 
134. Лепосава Костовска 
135. Лилјана Атанасова 
136. Лазар Николов 
137. Ливанта Ланчева 
138. Лазар Стерјовски 
139. Ленче Стојанова Ангелова 
140. Лилјана Петрушева 
141. Лида Кумбараџи 
142. Љубомир Станковиќ 
143. Љуљана Бошевска Матковска 
144. Љубица Петровска 
145. Љубица Тодоровска 
146. Љубица Лукарева 
147. Љупчо Видовски 
148. Љубица Веселиновска 
149. Љубомир Атанасовски 
150. Магдалена Новаковска 
151. Мирјана Аџигоговска 
152. МаЈа Пасковска 
153. Менка Стефановска 
154. Милева Тодорова 
155. Милош Манојловиќ 
156. Милан Тоневски 
157. Мирослав Станек 
158. Милка Тодоровска 
159. Марика Трпчева 
160. Македонка Деспотовска 
161. Милан Величковски 
162. Милорад Спасевски 
163. Михаил Граматиков 
164. Маја Јовановска 
165. Мирољуб Туниќ 
166. Маргарита Бојчевска 
167. Миле Марковски 
168. Миодраг Тешиќ 
169. Мирослав Костовски 
170. Мирјана Зердеска 
171. Марина Костовска 
172. МаЈа Додевска 
173. Мирјана Аврамовска 
174. Марија Бубало 
175. Марика Стоичковска 
176. Милена Марковиќ 
177. Марина Смаќоска 
178. Михаил Арсов 
179. Милена Зебиќ 
180. Методи Ангелески 
181. Мирослав Ивановиќ 
182. Милка Бумбаровска 
183. Милан Попоски 
184. Милан Петроски 
185. Мирче Трајковски 
186. Маре Граорковска 
187. Маца Туманова 
188. Милован Кочоски 
189. Миле Нед ановски 
190. Марија Чудуловска 
191. Марија Крстевска 
192. Новка Божиновска 
193. Надежда Јакимовиќ 
194. Никола Лазаревски 
195. Николче Наумов 
196. Ненад Глишиќ 
197. Никола Јуруков 
198. Никола Димовски 
199. Неџат Арифов 

200. Никола Пажевски 
201. Нада Бошковска 
202. Наталија Костадинова 
203. Николчо Димески 
204. Олга Ристевска 
205. Олга Ѓорѓиевска 
206. Олга Танева - Узунова 
207. Олга Апостоловска 
208. Оливера Вуксановиќ 
209. Оломан Ајрадин 
210. Павлина Иванова 
211. Перо Ристоски 
212. Панде Кизов 
213. Павле Андонов 
214. Персида Петковска 
215. Петар Ангеловски 
216. Павлина Деловска 
217. Панче Настовски 
218. Раде Маринковски 
219. Роза Пенковска 
220. Ружа Пендаровска 
221. Раде Насков 
222. Ристо Тодоров 
223. Ристо Галевски 
224. Радмила Стефановска 
225. Ристе Цветковски 
226. Радмила Трени 
227. Рајна Стефанова 
228. Ристе Касоски 
229. Румена Јовчевска 
230. Ристо Михајлов 
231. Расим Скоко 
232. Ружица Павловска 
233. Решат Махмут 
234. Русе Паунковиќ 
235. Радослав Корабовски 
236. Снежана Атанасовска 
237. Слаѓана Милошевска 
238. Стојан Мирчевски 
239. Снежана Ѓорчева 
240. Славчо Азманов 
241. Сретко Тодоров 
242. Сузана Доневска 
243. Слоботка Ковачевска 
244. Стамен Филипов 
245. Сенад Ахметовиќ 
246. Силвана Лазарова 
247. Соња Стојковиќ 
248. Снежана Ѓуровиќ 
249. Симчо Ристевски 
250. Славјанка Кузмановска 
251. Стојан Марковски 
252. Светослав Стефановски 
253. Слободан Поњавиќ 
254. Ставре Јотевски 
255. Славица Поповска 
256. Силјан Велјановски 
257. Слободанка Зејкова 
258. Слободан Поповски 
259. Соља Спасовска 
260. Слободан Марјановиќ 
261. Сава Методијев 
262. Симеон Лукарев 
263. Славица Лазаревска 
264. Стеван Христоски 
265. Севда Белковска 
266. Споменка Стојановска 
267. Светослав Стојановиќ 
268. Софија Терзиева 
269. Слободанка Петровиќ Миленковиќ 
270. Снежана Стојанова 
271. Стамен Стојаноски 
272. Стојанка Билеска -
273. Сунчица Ангелова 
274. Слободан Геровски 
275. Славица Милошевска 
276. Светланка Поповска 
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277. Снежана Јовановска 
278. Сузана Костовска 
279. Санда Јосифовска 
280. Снежана Јанкулоска 
281. Слободан Вуксановиќ 
282. Снежана Величковска 
283. Снежана Јовановска 
284. Снежана Соколовска 
285. Снежана Ѓорѓиевска 
286. Татијана Караѓозова-Арсова 
287. Трајко Савовиќ 
288. Томислав Черепналковски 
289. Таки Костовски 
290. Томе Водановски 
291. Томислав Божиновски 
292. Томе Ангелов 
293. Томе Николовски 
294. Трајанка Бурмузоска 
295. Тасе Станкоски 
296. Татијана Настеска 
297. Убавка Кусакатска 
298. Фидан Фиданов 
299. Кристина Велиновска 
300. Цветанка Минова 
301. Цвета Костова Пејовска 
302. Цветанка Астарџиева 
303. Цветанка Филиповска 
304. Чедомир Теов 4 

XXI. За судии поротници во Основниот суд во 
Берово, се избрани: 

1. Весна Фурнаџиска 
2. Нада Ралповска 
3. Васко Аврамски 
4. Лилјана Секулбвска 
5. Славка Нешкевска 
6. Ефтим Ингилиски 
7. Славка Тренчовка 
8. Соња Симоновска 
9. Лидија Димовска 
10. Љубинка Димитровска 
11. Снежана Пуловска 
12. Живка Буровска 
13. Павлина Механџиска 
14. Маја Рашковска 
15. Здравка Поповска 
16. Светлана Бошначка 
17. Љубомдр Димовски 
18. Ивица Кускински 
19. Јован Козовски 
20. Нихат Алиевски 
21. Мејдин Дестановски 
22. Стојан Пачемски 
23. Бранко Хаџиски 
24. Ленче Поповска 
25. Виолета Сивевска 
26. Трајче Ефремов 

г 27. Васко Илиевски 
28. Илија Поповски 
29. Спасија Кофчегарска 
30. Димитар Шумански 
31. Бранка титовска 
32. Ѓорѓи Чучевски 
33. Драги Пашалиски 
34. Ѓорѓи Радински 
35. Благој Гугушевски 
36. Методи Рабаџиски 

XXII. За судии поротници во Основниот суд во 
Дебар, се избрани: 

1. Ланче Абазовски 
2. Филип Аврамовски 
3. Рецеп Аголи 
4. Енвер Алајбегу 
5. Малиќ Алајбегу 
6. Васил Ангеловски 
7. Јана Арбелска -

8. Рамазан Бајрами 
9. Ризман Бајрамовски 
10. Петко Блажевски 
11. Анета Божинова 
12Ј Мислим Дачи 
13. Атли Дика -
14. Вехап Дика 
15.' Фадил Имероски 
1бЈ Глигор Јаковлески 
17Ј Љубомир Јаковлевски 
181 Владо Јосифовски 
191 Сузана Јосифовска 
20Ј Ќерамудин Каба 
21Ј Ќенан КосоЅрасти 
22! Никола Кузмановски 
23. Сами Летни 
24! Мухамед Лиманоски 
25! Валентина Мартиноска 
26. Ристо Мартиновски 
27. Исмет Мерсоски 
28. Флора Мерсовска , 
29. Русе Миновски 
30. Драган Митревски 
31. Јане Мицевски 
32. Ристо Мицевски 
33. Агим Мулдаути 
34. Меџит Муслиоски 
35. Бајрам Мустафовски 
36. Гани Муча 
37. Адем Османоски 
38. Арета Пекмези 
39. Бесник Пјеча 
40. Мимоза Поцеста 
41. Беса Сејдиу 
42. Бардул Скара 
43. Ајдин Фетаху 
44. Ментор Фида 
45. Емине Хаџиу 
46. Љуфти Цука 
47. Емилија Василева Чоловиќ 
48. Вјолца Муглини 
49. Стефка Шуменковска 

XXIII. За судии поротници во Основниот суд во 
Струмица, се избрани: 

1. Блажо Андонов 
2. Стојан Ангелов 
3. Димитар Арапов 
4. Ванчо Бонев 
5. Елизабета Бандулова 
6. Марика Босиљанова 
7. Иван Василев 
8. Ванчо Велков 
9. Михаил Влахов 
10. Афродита Георгиева 
11. Коле Георгиев 
12. Спасе Глигоров 
13. Тони Делев 
14. Делева-Димитровска 
15. Делев ЈБубен 
16. Ратка Достинова 
17. Иренаг Ѓеоргиева 
18. Орце ѓорѓиев 
19. Ристо Ѓорѓиев 
20. Лилјана Ѓотева 
21. Тања Запрова 
22. Ристо Ичков 
23. Атанас Ичков 
24. Ирина Јајналиева 
25. Васе Јаков 
26. Ленче Јанева 
27. Снежа Јефтимова 
28. Трајан Јованов 
29. Мирјана Јованова 
30. Александар Јованов 
31. Зуле Јовевска 1 

32. В анте лица Колева 
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33. Катерина Костадинова 
34. Снежана Костова 
35. Анита Котева 
36. Илија Котев 
37. Нада Коцева 
Зб.Нада Коцева 
39. Петре Лазаров 
40. Каљопа Маглешева 
41. Томе Малијански 
42. Гона Манчева 
43. Ѓорѓе Матков 
44. Ристо Митев 
45. Снежана Наковска 
46. Коста Новаков 
47. Александра Новеска 
48. Љубица Николова 
49. Александар Оџаков 
50. Костадин Пандев 
51. Викторија Поптрајкова 
52. Александар Перов 
53. Оливера Преметарова 
54. Мила Радовановиќ 
55. Живко Рајковиќ 
56. Билјана Солевска 
57. Ратко Силавски 
58. Мери Силавска 
59. Владимир Станковиќ 
60. Петар Стојков 
61. Јасмина Стојкова 
62. Драги Стоилков 

. 63. Томе Стефчев 
64. Лидија Стојанова 
65. Аница Стојанова 
66. Зоран Танчев 
67. Величка Ташева . 
68. Славчо Тимов 
69. Иванка Тодорова 
70. Весна Тупарова 
71. Силвана Тупарова 
72. Невенка Трајкова 
73. Јулијана Тренчевска 
74. Џоко Филипов 
75. Александар Христов 
76. Христо Христов 
77. Ѓорѓи Цветанов 
78. Ѓорѓи Цветков 
79. Софија Џибулова 
80. Ванчо Џибулов 
81. Ленче Христова 

XXIV. За судии поротници во Основниот суд во 
Битола; се избрани: 

1. Трајан Ацев 
2. Фанија Димовска 
3. Миливој Димитровски 

ч Билјана Стојановска Д 
5. В^сил Димевски ---
6. Божидар Спировски 
7. Василија Аневски 
8. Сотир Михајлов 
9. Никола Поповски 
10. Мирослав Божиловиќ 
И. Петар Силјанов 
12. Невенка Јосифовска 
13. Сандре Попчевски 
14. Костадинка Шкипова 
15. Фанула Нака 
16. Мара Алековска 
17. Марија Марковска 
18. Зорица Ѓорѓиева 
19. Соња Јовановска 
20. Сузана Петревска Коневска 
21. Марика Лозановска 
22. Зоран Николовски 
23. Томче Филипов 
24. Виолета Чагорска 
25. Владимир Димовски 

26. Весна Давиќ 
27. Невенка Николова 
28. Томе Новевски 
29. Валентина Димовска 
30. Бети Јончевска 
31. Лила Марковска 
32. Живко Христовски 
33. Цветко Неделковски 
34. Верка Кулевска 
35. Марија Ристевска 
36. Менде Апостоловски 
37..'Грајко Дериволски 
38. Олга Гулабовска 
39. Блага Ѓорѓовска 
40. Душко Струмениковски 
41. Зоран Талевски 
42. Татиј ана Митревска 
43. Белјанка Поповска 
44. Сашо Трпковски 
45. Христијан Даниќ 
46. Цветанка Димовски 
47. Соња Ристовска 
48. Спиро Ѓоревски 
49. Никола Баљари 
50. Пецо Вешов 
51. Славка Драговска 
52. Билјана Мамузиќ 
53. Софија Станчевска 
54. Грозда Котевска^ 
55. Елизабета Јоцевска 
56. Драгица Јошевска 
57. Михајло Поповски 
58. Сузана Божиќ 
59. Олга Ѓорѓиевска 
60. Михајло Анастасов 
61. Лилјана Стојковиќ 
62. Татјана Талева 
63. Валентина Налдарова 
64. Марица Ристевска 
65. Душко Ангеловски 
66. Гоце Ристевски 
67. Блаже Дошлаковски 
68. Наум Гогу 
69. Велика Костовска х 
70. Весела Петровска Ѓорѓиовска 
71. Оливера Марковска 
72. Менче Стојчевска 
73. Пеце Петровски 
74. Јасмина Димитровска 
75. Марија Џидрова Чурдевска 
76. Билјана Марковска Јотевска 
77. Мирко Мирчевски 
78. Билјана Ангеловска 
79. Методија Василевски 
80. Марија Андоновска 
81. Лилјана Чаловска 
82. Петар Таловски 
83. Велчо Тасевски 
84. Живорад Јефтимов 
85. Атанас Мојсовски 
86. Јосиф Чолаковски 
87. Невена Цигаридовска 
88. Николина Петровска 
89. Благој Сазданов 
90. Александар Трајковски 
91. Наташа Ангеловска 
92. Мирјана Ангеловска 
93. Весна Рабаџиевска 
94. Розита Лазаревска 
95. Ладо Кочовски 
96. Ловре Ристевски 
97. Драгица Вучковиќ 
98. Борис Алтипармаков 
99. Милосав Стевановски 
ДОО. Михајло Трампевски 
101. Вангелица Стефановска - -

,102. Бкпјана^Сивева 
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103. Ленче Ѓоргиевска 
104. Цветанка Ружинова 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-5127/1 Претседател 
18 декември 2000 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

3344. 
Врз основа на член 5, од Законот за извршување 

на Буџетот на Република Македонија за 2000 година 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
86/99), согласно Програмата за користење на средс-
твата за заштита на животните во 2000 година 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
34/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21.12.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНА 

РЕЗЕРВА НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. На товар на средствата на Буџетот на Република 
Македонија во Раздел 090.02 - Министерство за фи-
нансии - функција на државата, потставка 427110 -
Постојана резерва, на Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, се одобруваат: 

ДЕНАРИ: 30.000.000,00 (триесет милиони денари). 
2. Средствата од точка 1на оваа одлука ќе се упот-

ребат за Програмата за користење на средства за 
здравствена заштита на животните в,о 2000 година. 

3. Министерството за финансни ќе ја изврши оваа 
одлука. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-5933/1 Претседател на Владата 
27 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3345. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
23/95, 43/95 и 43/99), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 21.12.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ УСЛУГИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО И 

ДИСТРИБУЦИЈАТА НА ВОДА И ОДВЕДУВАЊЕ 
НА ОТПАДНИ ВОДИ 

1. Јавните претпријатија и другите правни лица кои вр-
шат услуги во производството и дистрибуи ра ата на вода и 
одведување на отпадни води, цените на водата за пиење и 
надоместот за одведување на отпадни води формирани и 
применети согласно постојните прописи, може да ги зголе-
мат и тоа: 

- ЈП"Исар" од Штип до 40% и 
- ЈП“ Дервен" од Велес до 50%. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија" , а ќе се применува од 01.01.2001 година. 

Бр. 23-6033/1 Претседател на Владата 
27 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

ЗЗ46. 
Врз основа на член 17 став 3 точка 2 и став 4 од Законот 

за гарантирање на инвестицијата на стратешки инвестито-
ри и за преземање на одделни побарувања од крајни корис-
ници од страна на Република Македонија во Стопанска бан-
ка А Д Скопје ("Службен весник на РМ" бр. 86/99,25/2000 и 
108/2000), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 21.12.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОТ-
КУП НА ОБВРЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ЗА ОТКУПЕНИ ПОБАРУВАЊА НА СТОПАН-

СКА БАНКА АД СКОПЈЕ СО ЈАВЕН ПОВИК 

1. Република Македонија предвремено откупува дел од 
главнината на обврзниците на Република Македонија за от-
купени побарувања на Стопанска банка АД Скопје (во нат-
амошниот текст: обврзници). 

2. Предвременост откуп се врши по пат на јавен повик 
до сопствениците на обврзниците. 

3. Предмет на предвремен откуп се ратите од главнина-
та на страниците што пристигнуваат за наплата на 31 
март, 30 јуни, 30 септември и 31 декември 2001 година, во 
вкупен износ од 8.582.400 ЕВРА. 

4. Исплатата на откупените рати од точка 3 на оваа од-
лука се врши во денарска противвредност по среден курс на 
ЕВРО од курсната листа на Народна банка на Република 
Македонија што важи на денот на откупот. 

5. Предвремениот откуп ќе се изврши најдоцна до 
31.122000 година. 

6. Предвремениот откуп ќе се изврши само со претход-
на писмена согласност на сопствениците на обврзниците. 

7. Согласноста од став 1 на оваа точка се доставува до 
Министерството за финансии, најдоцна еден ден пред денот 
на откупот доставуваат писмена согласност за предвреме-
ниот откуп. 

8. Се овластува министерот за финансии да ги преземе 
сите активности за реализација на предвремениот откуп. 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

Бр. 23-6088/1 Претседател на Владата 
21 декември 2000 година на Република Македонка, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3347. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 21.12.2000 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
6305 Вреќи и еретички, 

за пакување на 
стоки: 

6305 33 -Друго, од полие-
тиленски или по-
липропиленски 
ленти или слични 
форми: 

6305 33 10 00 —Плетени или хек-
лани 
а) Вреќи за паку-
вање на компир и 
кромид 22.000 пар. 
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8422 

8422 90 
8422 90 90 00 

8433 

8433 90 00 00 

8452 

9403 

8452 290000 

940310 

9403 10 51 00 

Машини за миење 
садови; машини за 
чистење или суше-
ње шишиња или 
други садови; ма-
шини за полнење, 
затворање, херме-
тичко затворање 
или етикетирање 
на шишиња, ли-
менки, кутии, вре-
ќи или други кон-
тејнери; машини за 
капислирање на 
шишиња, тегли, 
цевки и слични 
контејнери; други 
машини за пакува-
ње или завивање 
(вклучувајќи и ма-
шини за топло за-
вивање); машини 
за газирање пија-
лаци: 
-Делови: 
-Друго 
а) Делови за ма-
шини за пакување 
на компир и кро-
мид 
Машини за берба, 
жетва или вршид-
ба, вклучувајќи и 
преси за балирање 
на слама или на 
сточна храна; тре-
вокосилки; маши-
ни за чистење, сор-
тирање или селек-
ција на јајца, овош-
је или на други 
земјоделски произ-
води, освен маши-
ните од тар.број 
8437: 
- Тревокосачки, за 
паркови или спо-
ртски терени: 
-Делови 
а) Делови за сор-
тирачка на компир 
и кромид 
Машини за шиење, 
освен машините за 
прошивање на 
книги од тар.бр. 
8440; мебел, теста-
менти и капаци 
специјално предви-
дени за машини за 
шиење; игли за 
машини за шиење: 
--Други 
а) Машини за шие-
ње на вреќи 
Друг мебел и него-
ви делови: 
-Метален канцела-
риски мебел: 
—Работни маси 
а) Канцелариска оп-
рема 

46 парчиња 

81 парче 

5 парчиња 

1 парче 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-5782/1 
21 декември 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
7407 

7407 21 

7407 2110 00 

Прачки и профи-
ли, од бакар: 
-Од легури на ба-
кар-цинк (месинг): 
—Прачки 
а) Месингани шип-
ки 100 тони 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-5810/1 
21 декември 2000 година 

Скопје 

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

3349. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија“ бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 21.12.2000 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

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

Тарифен 
број Тарифна ознака Именувана Количина 
1 2 3 4 

9018 19 00 00 

апарати за меди-
цинска, хируршка, 
забарска и ветери-
нарна наука, вклу-
чувајќи и сцинти-
графски апарати, 
други електроме-
дицински апарати 
и инструменти за 
испитување на ви-
дот: 
-Електрода агнос-
тички апарати (вк-
лучувајќи и апара-
ти за функциона-
лни истражувачки 
испитувања или за 
проверување на 
физиолошките 
параметри): 
-Друго 
а) Електродаагно-
стички систем апа-
рати со тестови за 
анализа-ВАСТЕСК 
МОИ 960 Ѕуѕ1ет 1 парче 

3348. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија“ бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 21.12.2000 
година, донесе 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

, Бр, 23-5811/1 . 
21 декември 2000година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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3350. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 21.12.2000 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ 

МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ Б Е З ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8471 Машини за авто-

матска обработка 
на податоци и нив-
ни единици; маг-
нетни или оптички 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-5812/1 Претседател на Владата 
21 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3351. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 21.12.2000 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

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

8471 Машини за авто-
матска обработка 
на податоци и нив-
ни единици; маг-
нетни или оптички 
читачи, машини за 
преснимување на 
податоци на носи-
тели на податоци 
во кодирана фор-
ма и машини за об-
работка на такви 

податоци, неспом-
нати или неопфа-
тени на друго мес-
то: 

847150 -Дигитални цент-
рални единици ос-
вен оние од тар. 
подброеви 8471 41 
и 8471 49, кои со-
држат или не со-
држат во исто Ку-
ќиште една или 
две од следниве ед-
ници: мемориски 
единици, влезни 
единици, излезни 
единици: 

8471 50 90 00 -а) Compaq Deskpro 
ЕХ Intel Celeron 
Pentium 600 MHz, 
128 К, 64 MB, 10 
GB, Keyboard, Mou-
se Windows 98 60 парчиња 

487160 - Влезни или из-
лезни единици, 
што содржат или 
не содржат мемо-
риски единици во 
исто Куќиште: 4 парчиња 

8471 60 40 00 —Печатари 
a) OKIJet, 2500 in-
kjet printer 6 парчиња 
b) HP LaserJet 1100, 
8 ppm, 600h600, 2 
MB 7 парчиња 

8471 60 50 00 — Тастатури 
a) Easy Access Key-
board 60 парчиња 

847160 90 00 —Друго 
а) S15 15" Compaq 
color monitor 60 парчиња 
б) MP 1400 Projec-
tor 6 парчиња 
в) scaner UMAX 
USB, 1200h600 dpi 6 парчиња 

847170 - Мемориски еди-
ници: 

847170 51 00 Оптички, вклу-
чувајќи и магнет-
но-оптички 
а) 40 h CD CD ROM 60 парчиња 

8471 80 -Други единици од 
машините за авто-
матска обработка 
на податоци: « 

8471 80 10 00 -- Периферни 
единици 
а) HUB 16-port 10 
Ваѕе-Т 6 парчиња 
б) CISCO 1601-R 
cisco 1601 R 
Ethernet/Serial 
Modular Router 6 парчиња 

8473 Делови и прибор 
(освен прекривачи, \ 
куфери за машини 

, и сл.) погодни за -
употреба исклучи-
телно или главно 
со машините од 
тар. број 8469 до 
8472: 

8473 30 - Делови и прибор 
на машини од тар. 
број 8471: 

8473 3010 00 -Електронски 
а) 10/100 Ethernet 
adapter 60 парчиња 

8504 Електрични тран-
сформатори, ста-
тички конвертори 
(на пример, испра-
вувач^ и индук-
тивна калеми: 

8504 40 - Статички конвер-
тори (претворува-
чи): 

читачи, машини за 
преснимување на 
податоци на носи-
тели на податоци 
во кодирана форма 
и машини за об-
работка на такви 
податоци, неспом-
нати или неопфате-
ни на друго место: 

8471 30 00 00 -Портабл дигитал-
ни машини за ав-
томатска обработ-
ка на податоци, со 
маса до 10 кг. што 
се состојат од нај-
малку една цент-
рална единица, 
тастатура . и дис-
плеј 
а) лап топови со 
комплет опрема 2 парчиња 
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850440 94 00 

8517 

8517 50 

8517 509000 

8518 

8523 

8525 

8525 40 

851821 

85182190 00 

8518 30 

8518309000 

8523 20 

852320 10 00 

- Друго 
а) UPS АРС 300 VA 
Електрични апара-
ти за жична теле-
фонија или жична 
телеграфија, вклу-
чувајќи жични те-
лефонски апарати 
со безжична слу-
шалка и телекому-
никациски апарати 
за жични системи 
со носечка струја 
или дигитални ли-
ниски системи; ви-
деофони: 
-Телефонски апа-
рати (телефони); 
видеофони: 
-Други апарати, за 
жични системи со 
носечка струја или 
за дигитални лини-
ски системи: 
-- Други 
а) ISR fax modem 
56k Flash Entemal 
Микрофони и 
нивни стативи; 
звучници, вклучу-
вајќи и звучници 
во звучни кутии; 
наглавни слушал-
ки, слушалки за 
едно уво и комби-
нации со микро-
фон; аудиофрек-
вентни електрични 
засилувачи; елек-
трични комплети 
за засилување на 
звукот: 
- Звучни кутии со 
еден звучник: 
т Друго 
,а) Звучници 
- Наглавни слу-
шалки, слушалки 
за едно уво и ком-
бинации со микро-
фон: 

а) Микрофон 
Подготвени несни-
мени подлоги за 
звучни снимања 
или снимања на 
други феномени, 
освен производите 
од Глава 37: 
- Магнетни плочи 
(дискови): 
-Крути 
а) Diskete (200 in 
pack) 
Предаватели за ра-
диотелефонија, ра-
диотелеграфија, 
радио-дифузија 
или телевизија, 
вклучувајќи и со 
вграден приемник 
или апарат за сни-
мање или репро-
дукција на звук; те-
лефонски камери; 
видео камери со 
можност за задр-
жување на слика и 
други видео каме-
ра рекордери:4^ 
-Видео камери со 
можност за задр-
жување на слика и 
други видео каме-
ра рекордери: 

6 парчиња 
8525 401000 

6 парчиња 

60 парчиња 

60 парчиња 

3 парчиња 

—Видео камери со 
можност за задр-
жување на слика 
а) Digitalna kolor ka-
mera EPSON В 
114021 KA 6 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-5813/1 
27 декември 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

3352. 
Врз основа на член 37, а во врска со член 15, точка 

1 од Законот за платен промет ("Сл. весник на РМ" 
бр. 80/93, 9/94, 65/95, 71/96, 7/98 и 16/2000), министерот 
за финансии, донесе 

П Л А Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЕДИНС-
ТВЕНИОТ ПЛАН НА СМЕТКИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН 

ПРОМЕТ 

1. Во Единствениот план на сметки за вршење на 
платниот промет во Заводот за платен промет ("Сл. 
весник на РМ" бр. 21/94, 7/95 и 37/98), во точката 3, 
класа 6, во групата 63 - Жиро сметки на буџетите, ор-
ганите на управата, органи и организации на единици-
те на локалната самоуправа, месните заедници, други-
те организации и сметки на нивните делови, по смет-
ката 630 - Жиро сметки на Буџетот на Републиката и 
буџетите на единиците на локалната самоуправа, се 
додава нова сметка 631 која гласи: 

"631 - Сметка на буџетски приходи остварени од 
услуги на буџетските корисници". 

Во класа 7, во групата 78 - Средства за посебни на-
мени на Републиката и единиците на локалната само-
управа, по сметката 781 - Средства од донации, спон-
зорства и слично, се додаваат три нови сметки 785,786 
и 787 кои гласат: 

785 - Средства на буџетските корисници добиени 
по основ на донации, 

786 - Средства на буџетски корисници добиени по 
основ на кредити, 

787 - Средства на буџетски корисници остварени 
од самофинансирачки активности. 

Сметката 788 го менува назинот и гласи: 
"788 - Средства на буџетските корисници од облас-

та на високото образование остварени од самофинан-
сирачки активности". 

2. Во точката 33, по ставот 2, се додава нов став 3, 
кој гласи: 

"На сметката 631 - Сметка на буџетските приходи 
остварени од услуги на буџетските корисници, се води 
евиденција за состојбата и прометот на средствата на 
Буџетот на Република Македонија кои се остварени 
од услугите што ги извршиле буџетските корисници 
вршејќи ја редовната функција (неданочни приходи). 
Средствата од оваа сметка не; можат да се користат за 
директни исплата, туку задолжително се пренесуваат 
,на жиро сметката за редовно работење". 

Ставовите 3,4 и Остануваат ставови 4,5 и 6. 
3. Во точката 47, по ставот 3, се додаваат три нови 

става 4,5 и 6 кои гласат: 
"На сметката 785 - - Средства на буџетските корис-

ници добиени по основ на донации, се води евиденција 
за состојбата и прометот на средствата кои буџетски-
те корисници ги добиле по основ на донации. 

На сметката 786 - Средства на буџетските корис-
ници добиени по основ на кредити, се води евиденција 
за состојбата и прометот на средствата кои буџетски-
те корисници ги добиле по основ на кредити. 

На сметката 787 - Средства на буџетски кори 
остварени од самофинансирачки активности, се води 
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евиденција за состојбата и прометот на средствата кои 
буџетските корисници ги оствариле од активности кои 
имаат деловен карактер, односно по својата природа 
не се активности кои треба да ги извршуваат одделни-
те буџетски корисници". 

Ставот 4 кој станува став 7 се менува и гласи: 
"На сметката 788 - Средства на буџетските корис-

ници од областа на високото образование остварени 
од самофинансирачки активности, се води евиденција 
за состојбата и прометот на средствата остварени од 
самофинансирачки активности на овие корисници“. 

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

Бр. 12-20457/1 Министер за финансии, 
14 декември 2000 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

3353. 
Врз основа на член 20 став 3 и член 56 став 1 точка 

3 од Законот за здравственото осигурување ("Служ-
бен весник на РМ“ број 25/2000 и 34/2000), Управниот 
одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на ден 27.11. 2000 го-
дина донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОСТАВОТ, НАДЛЕЖНОСТА И НАЧИНОТ НА 
РАБОТАТА НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ НА ФОН-

ДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредува составот, надлежнос-

та и начинот на работа на лекарските комисии за 
оценка- на привремена спреченост за работа, во Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија (во 
натамошниот текст: Фонд). 

II. СОСТАВ НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ 

Член 2 
Првостепени и второстепени лекарски комисии, 

како стручно медицински тела за давање наод, оценка 
и мислење во постапката за оценување на привреме-
ната спреченост за работа се формираат за подрачје-
то на секоја подрачна служба на Фондот. 

На порачјето на град Скопје, во зависност од бро-
јот на осигурениците, односно бројот на предметите, 
можат да се формираат две или повеќе првостепени 
лекарски комисии. 

ЧленЗ 
Лекарските комисии по правило се формираат од 

редот на докторите на медицина вработени во здравс-
твените организации и во Фондот од подрачјето ца оп-
штината, односно градот Скопје. 
... Лекарските комисии за оценка на привремената 

спреченост за работа се составени од претседател и 
два члена и нивни заменици. 

Лекарските комисии од став 2 на овој член се фор^ 
мираат со решение на директорот на Фондот. 

III. НАДЛЕЖНОСТ НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ 

1. Првостепена лекарска комисија 

Член 4 
Првостепената лекарска комисија дава оценка за 

привремената спреченост за работа над 15 дена и тоа: 
1) кога осигуреникот ќе го упати избраниот лекар 

од примарната здравствена заштита по навршувањето 
на 15 дена непрекинато боледување; 

2) кога осигуреникот ќе вложи приговор против 
оценката на изфранцот: дедар за привремената спрече-

3) кога лекарски преглед за осигуреникот ќе поба-
ра подрачната служба на Фондот, односно работода-
вецот; 

4) кога работодавецот, односно подрачната служ-
ба на Фондот ќе побара преиспитување на оценка на 
привремена спреченост за работа; 

5) за неопходност на нега на дете до три годишна 
возраст и на член на потесно семејство. 

Првостепената лекарска комисија дава наод, оцен-
ка ц мислење и кога осигуреникот треба да оствари 
право на медицинска рехабилитација во болнички ус-
лови во медицинските центри и во Заводот за меди-
цинска рехабилитација - Скопје, или право на специја-
лизирана медицинска рехабилитација како продолже-
но болничко лекување. 

Првостепената лекарска комисија дава наод, оцен-
ка и мислење и за повреда на работа и професионално 
заболување, за потребата од ортопедски помагала и ја 
утврдува здравствената состојба на лица кои домашни 
работодавци ги упатуваат на работа во странство. 

Член 5 
Првостепените лекарски комисии вршат и други 

работи кои со Законот за здравствено осигурување 
или со општ акт на Фондот им се ставени во надлеж-
ност. 

2. Второстепена лекарска комисија 

Член 6 
Второстепената лекарска комисија одлучува по 

приговорите изјавени против наодите, оценките и 
мислењата на првостепената лекарска комисија. 

Доколку второстепената лекарска комисија го из-
менила наодот и мислењето на првостепената лекар-
ска комисија по повод изјавениот приговор и на осигу-
реникот му го продолжи боледувањето, при иста или 
влошена здравствена состојба, одлучува по секој по-
натамошен предлог на избраниот лекар за продолжу-
вање на привремената спреченост за работа. 

Кога за случаите од став 2 на овој член работода-
вецот или подрачната служба на Фондот ќе побара 
преиспитување на оцената за привремена спреченост 
за работа, второстепената лекарска комисија е дол-
жна да постапи по барањето. 

3. Работа на лекарските комисии 

: Член 7 
Лекарските комисии работат врз основа на Зако-

нот за здравственото осигурување, општите акти на 
Фондот и овој правилник. 

Член 8 
Лекарските комисии работат и одлучуваат во полн 

состав, а мислењето го, донесуваат со мнозинство на 
гласови. , С 

Член 9 
Лекарските комисии своите наоди, оценки и мис-

лења ги даваат врз основа на непосреден лекарски 
преглед на осигуреникот и врз основа на медицинска-
та докумеитација доставена од избраниот лекар, од-
носно непосредно од осигуреникот. 

Член 10 
Ако лекарската комисија смета дека медицинската 

документација не е доволна за давање наод, оцена и 
мислење, ќе побара дополнителна медицинска обра-
ботка, односно медицинска докумеитација од избрани-
от лекар, доколку дополнителната обработка, однос-
но докумеитација лекарската комисија не ја обезбеди 
на друг начин. 

Член 11 
Со работата на лекарската комисија раководи и за 

нејзината работа е одговорен претседателот на лекар-
ската комисија; - ; ; 
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евиденција за состојбата и прометот на средствата кои 
буџетските корисници ги оствариле од активности кои 
имаат деловен карактер, односно по својата природа 
не се активности кои треба да ги извршуваат одделни-
те буџетски корисници". 

Ставот 4 кој станува став 7 се менува и гласи: 
"На сметката 788 - Средства на буџетските корис-

ници од областа на високото образование остварени 
од самофинансирачки активности, се води евиденција 
за состојбата и прометот на средствата остварени од 
самофинансирачки активности на овие корисници". 

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

Бр. 12-20457/1 Министер за финансии, 
14 декември 2000 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

3353. 
Врз основа на член 20 став 3 и член 56 став 1 точка 

3 од Законот за здравственото осигурување ("Служ-
бен весник на РМ" број 25/2000 и 34/2000), Управниот 
одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на ден 27.11. 2000 го-
дина донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОСТАВОТ, НАДЛЕЖНОСТА И НАЧИНОТ НА 
РАБОТАТА НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ НА ФОН-

ДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредува составот, надлежнос-

та и начинот на работа на лекарските комисии за 
оценка* на привремена спреченост за работа, во Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија (во 
натамошниот текст: Фонд). 

II. СОСТАВ НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ 

Член 2 
Првостепени и второстепени лекарски комисни, 

како стручно медицински тела за давање наод, оценка 
и мислење во постапката за оценување на привреме-
ната спреченост за работа се формираат за подрачје-
то на секоја подрачна служба на Фондот. 

На подрачјето на град Скопје, во зависност од бро-
јот на осигурениците, односно бројот на предметите, 
можат да се формираат две или повеќе првостепени 
лекарски комисни. 

Член 3 
Лекарските комисин по правило се формираат од 

редот на докторите на медицина вработени во здравс-
твените организации и во Фондот од подрачјето на оп-
штината, односно градот Скопје. 

Лекарските комисии за оценка на привремената 
спреченост за работа се составени од претседател и 
два члена и нивни заменици. 

Лекарските комисии од став 2 на овој член се фор-
мираат со решение на директорот на Фондот. 

III. НАДЛЕЖНОСТ НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ 

1. Првостепена лекарска комисија 

Член 4 
Првостепената лекарска комисија дава оценка за 

привремената спреченост за работа над 15 дена и тоа: 
1) кога осигуреникот ќе го упати избраниот лекар 

од примарната здравствена заштита по навршувањето 
на 15 дена непрекинато боледување; 

2) кога осигуреникот ќе вложи приговор против 
оценката на избраниот лекар за привремената спрече-
ност за работа; 

3) кога лекарски преглед за осигуреникот ќе поба-
ра подрачната служба на Фондот, односно работода-
вецот; 

4) кога работодавецот, односно подрачната служ-
ба на Фондот ќе побара преиспитување на оценка на 
привремена спреченост за работа; 

5) за неопходност на нега на дете до три годишна 
возраст и на член на потесно семејство. 

Првостепената лекарска комисија дава наод, оцен-
ка и мислење и кога осигуреникот треба да оствари 
право на медицинска рехабилитација во болнички ус-
лови во медицинските центри и во Заводот за меди-
цинска рехабилитација - Скопје, или право на специја-
лизирана медицинска рехабилитација како продолже-
но болничко лекување. 

Првостепената лекарска комисија дава наод, оцен-
ка и мислење и за повреда на работа и професионално 
заболување, за потребата од ортопедски помагала и ја 
утврдува здравствената состојба на лица кои домашни 
работодавци ги упатуваат на работа во странство. 

Член 5 
Првостепените лекарски комисии вршат и други 

работи кои со Законот за здравствено осигурување 
или со општ акт на Фондот им се ставени во надлеж-
ност. 

2. Второстепена лекарска комисија 

Член 6 
Второстепената лекарска комисија одлучува по 

приговорите изјавени против наодите, оценките и 
мислењата на првостепената лекарска комисија. 

Доколку второстепената лекарска комисија го из-
менила наодот и мислењето на првостепената лекар-
ска комисија по повод изјавениот приговор и на осигу-
реникот му го продолжи боледувањето, при иста или 
влошена здравствена состојба, одлучува по секој по-
натамошен предлог на избраниот лекар за продолжу-
вање на принремената спреченост за работа. 

Кога за случаите од став 2 на овој член работода-
вецот или подрачната служба на Фондот ќе побара 
преиспитување на оцената за привремена спреченост 
за работа, второстепената лекарска комисија е дол-
жна да постани по барањето. 

3. Работа на лекарските комисии 

Член 7 
Лекарските комисии работат врз основа на Зако-

нот за здравственото осигурување, општите акти на 
Фондот и овој правилник. 

Член 8 
Лекарските комисни работат и одлучуваат во полн 

состав, а мислењето го донесуваат со мнозинство на 
гласови. 

Член 9 
Лекарските комисни своите наоди, оценки и мис-

лења ги даваат врз основа на непосреден лекарски 
преглед на осигуреникот и врз основа на медицинска-
та документација доставена од избраниот лекар, од-
носно непосредно од осигуреникот. 

Член 10 
Ако лекарската комисија смета дека медицинската 

документација не е доволна за давање наод, оцена и 
мислење, ќе побара дополнителна медицинска обра-
ботка, односно медицинска документација од избрани-
от лекар, доколку дополнителната обработка, однос-
но документација лекарската комисија не ја обезбеди 
на друг начин. 

Член 11 
Со работата на лекарската комисија раководи и за 

нејзината работа е одговорен претседателот на лекар-
ската комисија. 
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Член 12 
Против наодот, оценката и мислењето на првосте-

, пената лекарска комисија осигуреникот има право на 
приговор во рок од 3 (три) дена до второстепената ле-
карска комисија, сметајќи од денот на соопштувањето 
на оценката на првостепената лекарска комисија. ^ 

Приговорот од став 1 на овој член се поднесува не-
посредно до второстепената лекарска комисија, со на-
ведување на причините и околностите поради кои оси-
гуреникот смета дека оценката на првостепената ле-
карска комисија не е правилна. 

Член 13 
Наодот, оценката и мислењето, лекарските коми-

сии на осигуреникот му го соопштуваат во писмена 
форма. 

За наодот, оценката и мислењето за секој конкре-
тен случај, лекарските комисии го известуваат избра-
ниот лекар - лекарската комисија против чија оценка 
е изјавен приговорот, организацијата во која е врабо-
тен осигуреникот, односно работодавецот. 

Член 14 
Во случај на подолго траење на привремената 

спреченост за работа др 12 месеци, лекарската коми-
сија задолжително го упатува осигуреникот до над-
лежниот орган за оценување на работната способ-
ност, според прописите за пензиското и инвалидското 
осигурување. , 

Лекарската комисија ќе го упати осигуреникот до 
надлежниот орган за оценување на работната способ-
ност и во рок пократок од рокот утврден во ставот 1 
на овој член, доколку од природата на заболувањето 
односно повредата постојат индиции за трајно губење 
на работната способност кај осигуреникот. 

Лекарската комисија води евиденција за осигуре-
ните лица кои се на подолго траење на привремена 
спреченост за работа. 

' Член 15 
Лекарските комисии водат дневник за својата ра-

бота. 
Во дневникот редоследно се внесуваат податоци за 

осигуреникот, наодот, оценката и мислењето за прив-
ремена спреченост за работа. 

Дневниците за работа на лекарските комисии се 
чуваат 10 години. 

Член 16 
За организацијата и за ажурноста во работата, ле-

карските комисии се одговорни пред раководителот 
на подрачната служба на Фондот. 

Лекарските комисии тромесечно поднесуваат из-
вештај за својата работа до директорот на Фондот. 

Лекарските комисии во извештајот од став 2 на 
овој член доставуваат и список на осигурениците кои 
се на подолго траење на привремена спреченост за ра-
бота. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 17 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престанува да важи Правилникот за составот, над-
лежноста и начинот на работа на комисиите за оценка 
на привремената спреченост за работа ("Службен вес-
ник на РМ“ број 65/95). 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 01/3-6 Фонд 
27 ноември 2000 година за здравствено осигурување 

Скопје на Македонија 
Управен одбор, 
Претседател, 

Делче Ицков, с.р. 

3354. 
Врз основа на член 27 став 2 и член 56 став 1 точка 

3 од Законот за здравственото осигурување ("Служ-
бен весник на РМ“ бр. 25/2000 и 34/2000), Управниот 
одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на ден 27.11.2000 годи-
на, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЗА НАЧИНОТ НА НЕЈ-
ЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ, ВОДЕЊЕ И КОРИСТЕЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината (образецот) на здравствената легитимација, 
како и начинот на нејзиното издавање, водење и ко-
ристење. 

II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЛЕГИТИМАЦИЈА 

Член 2 
Здравствената легитимација содржи 52 страници 

во големина од 10 х 14 сантиметри, корици и надво-
решна обвивка. 

Надворешната обвивка е изработена од пластифи-
циран материјал во светло сина боја, а кориците се из-
работени од тврд материјал со бела хартија. 

На надворешната обвивка, на првата надворешна 
страница на корицата и на првата страница, во горни-
от дел, со големи букви стои текстот: "ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДО-
НИЈА“, а под него со големи букви текстот: 
"ЗДРАВСТВЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“. 

На втората страница стои рамка со димензии 3,5 х 
3 см наменета за фотографија на осигуреното лице, а 
потоа стои текстот: "Важи само со лична карта, уче-
ничка книшка или индекс“, а под него во рамка стои 
"Пропишано со Правилникот за формата и содржина-
та на здравствената легитимација и за начинот на неј-
зиното издавање, водење и користење ("Службен вес-
ник на Република Македонијал бр. 111/00)". 

На третата страница стои текстот: "Здравствена 
легитимација“, "Број. на здравствената легитимација“ 
и "Единствен матичен број"; под него во рашса стои 
текстот: "Податоци за носителот на здравствената ле-
гитимација“ и во редови: "Презиме'', "Име на родите-
лот“, "Име'', "Дата на раѓање“, "Место на раѓање“, 
"Сродство со осигуреникот“, под него во рамка стои 
текстот: "Податоци за осигуреникот“ и во редови: 
"Презиме'', ''Име“, "Основ на осигурување“, "Един-
ствен матичен број на осигуреникот“, а под него лево 
"Дата'' и "Место'', десно "Фонд за здравствено осигу-
рување на Македонија“ и "Потпис на овластено ли-
це“, а на средината место за печат. Долу во рамка 
стои: ''Напомени“ Оваа здравствена легитимација мо-
же да ја корисити само лицето на чие име гласи. 

Податоците во неа се доверливи. 
Здравствената легитимација ги содржи сите меди-

цински податоци и појави за здравјето на носителот. 
Таа служи за врска меѓу лекарите кои го следат здрав-
јето на нејзиниот носител, го прегледувале и презема-
ле медицински мерки. 

При секоја посета на лекарот покажете му ја 
здравствената легитимација за да се запознае со нејзи-
ната содржина и да ги запише неговите наоди и мисле-
ња и предложеното лекување. 

Внимавајте да не ја загубите. 
Ако ја најдете оваа легитимација молиме да му ја 

вратите на носителот". 
На четвртата страница во рамка стои текстот: 

"Адреса на живеење“ и во редови "Улица и број“, 
"Населено место“, "Општина'' и "Република (Држа-
ва)“, со место за промени на тие податоци. 
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На петтата и шестата страница стои текстот: "По-
датоци за вработувањето односно основот на осигуру-
вање", со место за: "Назив", "Место", "Регистарски 
број", "Шифра на дејноста" и "Место за потпис на ов-
ластеното лице и печат на Фондот за здравствено оси-
гурување на Македонија". 

На седмата страница во рамка стои текстот: "По-
датоци за инкомпатибилноста кон лекови, контрастни 
средства, вакцини и слично" со место за запишување 
на тие податоци, а долу во рамка, стои "Крвна група и 
Рх фактор", а под неа во рамка, стои "Изјава за зема-
ње на делови од телото заради пресадување:" со место 
за впишување на изјавата и потпис на овластеното ли-
це. 

На осмата и деветтата страница стои текстот: 
"Систематски прегледи" со место за впишување на 
потребните податоци за извршените прегледи. 

На десеттата страница стои текстот: "Флуорог-
рафско снимање" со место во рамка, за впишување: 
"Дата", "Наод" и "Потпис" на овластеното лице, а под 
него текстот "Папаниколау тест" со место во рамка, 
за впишување на: "Дата", "Наод" и "Потпис" на ов-
ластеното лице. 

На единаесеттата страница стои текстот: "Фами-
лијарна анамнеза, Карактеристични заболувања на 
членови на семејството кои можат да имаат влијание 
врз здравјето на носителот на оваа легитимација", со 
место за занишување на тие податоци. 

На дванаесетата страница стои текстот: "Кален-
дар за имунизација" со податоците за возраста, болес-
та против која се врши имунизација и вакцинирањето 
и ревакцинирањето според календарот за имунизаци-
ја, а на тринаесеттата страница стои: "Картон за иму-
низација со место за запишување на податоците за 
вакцинирањето, паралелно со податоците од дванае-
сеттата страница. 

На четиринаесетата до триесет и петттата стра-
ница на секои две паралелно отворени страници стои 
текстот: "Евиденција на лекарските прегледи, заболу-
вањата и лекувањето" со колони за запишување на: 
"Дата на посета", "Анамнеза", "Статус и наод", "Ди-
јагноза", "Терапија" и "Потпис и факсимил на лека-
рот". 

На триесет и шестата страница стои текст: "Неза-
должителни вакцинации за патување во странство" со 
колони за запишување на: "Дата", "Вид", "Серија" и 
"Потпис" на овластено лице, а под него "Прележани 
детски болести" со колони за запишување на: "Дата 
(од-до)" и "Болест". 

На триесет и седмата страница стои текстот: "Пе-
риод пред раѓањето (бременост)", со место за запишу-
вање на податоци за време на бременоста и породува-
њето, а под него "Податоци за раѓањето" со место за 
запишување на тие податоци. 

На триесет и осмата страница стои текстот: "Пе-
риод по раѓањето - за детето (за мајката на страна 14 
до 35)", а под него местото во рамка за впишување на 
податоците: "На крајот на првата седмица:" и "Во те-
кот на првиот месец". 

На триесет и деветтата страница, во рамка стои 
текстот: "Прегледи, наоди и мерки по првиот месец до 
6 месеци", со место за впишување на тие податоци и 
"Напомена: По издвањето на здравствената легитима-
ција на детето сите податоци за детето по раѓањето -
се пренесуваат во неговата здравствена легитимација". 

На четириесеттата страница стои текстот: "Оцена 
за спреченост за работа" со колони за впишување на: 
"Здравствената установа", "Дата", "Спреченост за ра-
бота, од, до", и "Потпис и факсимил на лекарот". 

На четириесет и првата страница стои текстот: 
"Состојба на забите" со место за впишување на сос-
тојбата, а под него "Вградени забни помагала" со мес-
то за впишување. 

На четириесет и втората страница стои текстот: 
"Лекување во болнички здравствени установи" со ко-
лони за впишување на: "Болничка здравствена устано-
ва", "Времето на лекување (од-до)" и "Потпис на ов-
ластеното лице и печат". 

На четириесет и третата страница стои текстот: 
"Издадени протези, ортопедски и други помагала, по-
мошни и санитетски справи и материјали и сл." со ко-
лони за впишување на: "Број на налог и дата", "Вид на 
помагало" и "Потпис и печат на подрачната служба 
на Фондот". 

На четириесет и четвртата страница стои текстот* 
"Радиолошки прегледи" со колони за впишување на: 
"Дата", "Испитуваната регија", "Бројот на снимки", 
"Докторот кој го упатува" и "Потпис на овластеното 
лице". 

На четириесет и петтата страница стои текстот: 
"Лекување со крв, крвни деривати и алоимунизации" 
со место за впишување на податоците, под него тек-
стот: "Радиолошки лекувања-зрачења" со место за 
впишување на податоците, а под него текстот: "Упот-
реба на серуми и гамаглобулини" со место за впишу-
вање на податоците. 

На четириесет и шестата страница стои текстот: 
"Посебни лекарски согледувања", а под него во рамка 
"Контраиндикации:" со место за впишување на пода-
тоците, под него во рамка "Алергии:" со место за впи-
шување на податоците, под него во рамка "Долготрај-
но лекување од:" со место за впишување на податоци, 
под него во рамка "Хронични болести:" со место за 
впишување на податоци и "Други забелешки" со мес-
то за впишување на податоци. 

На четириесет и седмата и четириесет и осмата 
страница стои текстот: "Права на осигуреникот од 
здравствено осигурување" во кој се наведени правата 
од член 9 од Законот за здравственото осигурување 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
25/2000), а под него во рамка стои текстот: "За сите 
објаснувања јавете се во подрачната служба на Фон- • 
дот за здравствено осигурување на Македонија". 

На четириесет и деветтата и натамошните страни-
ци со факсимил се запишува избраниот лекар и него-
виот заменик, а изборот се заверува со потпис на из- 4 

браниот лекар. 

III. ИЗДАВАЊЕ, ВОДЕЊЕ И НАЧИН НА КОРИС-
ТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА 

Член 3 
Здравствената легитимација ја издава Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија во подрачна-
та служба во местото на живеење, односно местот9 на 
работа на осигуреникот, врз основа на пријавата* за 
осигурување на осигуреникот на образец Пријава-Од-
јава за здравствено осигурување (ЗО-1). 

Здравствената легитимација за член на семејство 
на осигуреникот се издава врз основа на извод од ма-
тичната книга на родените, односно на венчаните, а за 
децата над 18 години се приложува и потврда за редов-
но школување. 

Член 4 
За издадените здравствени легитимации се води 

евиденција според податоците од третата, четвртата и 
петтата страница на здравствената легитимација. 

Бројот на здравствената легитимација за членови-
те на семејството е ист со бројот на здравствената ле-
гитимација на осигуреникот, со додавање на подброј. 

Член 5 
Здравствената установа во која осигуреното лице 

користи здравствена заштита го проверува идентите-
тот на осигуреното лице и утврдува дали има доказ за 
платен придонес за здравствено осигурување. 

Член 6 
Здравствената установа која укажува здравствени 

услуги, на соодветната страница на здравствената ле-
гитимација ги внесува сите потребни податоци за да-
тата на посетата, видот на здравствената услуга, анам-
неза, статусот и наодот, дијагнозата и лекувањето на 
осигуреното лице. 
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IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престанува да важи Правилникот за образецот на 
здравствената легитимација и за начинот на нејзиното 
издавање, водење и користење ("Службен весник на 
РМ" бр. 3/92,12/92,79/92,6/95 и 65/95). 

Член 8 
Постојните здравствени легитимации издадени 

според Правилникот за образецот на здравствената 
легитимација и за начинот на нејзиното издавање, во-
дење и користење ("Службен весник на РМ" бр. 3/92, 
12/92, 79/92, 6/95 и 65/95) се важечки, а ќе се заменува-
ат со нови по образец пропишан со овој правилник 
при поднесување на барање за издавање нови здравс-
твени легитимации или нивна замена. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Фонд 
Бр. 01/3-7 за здравствено осигурување 

27 ноември 2000 година на Македонија 
Скопје Управен одбор, 

Претседател , 
Делче Ицков, с.р. 

3355. 
Врз основа на член 24 став 1, член 30 став 4 и член 

56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигу-
рување ("Службен весник на РМ" бр. 25/2000 и 
34/2000), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 
27.11.2000 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТ-
ВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО 

СТРАНСТВО 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува начинот на корис-

тење на болничко лекување на осигурените лица во 
странство, здравствени услуги на 'осигурениците кои 
се упатени на привремена работа во странство, итна 
медицинска помош на осигурените лица кои привре-
мено престојуваат во странство, најповолните цени на 
здравствени услуги во странство, како и надоместува-
њето на патните трошоци. 

И. НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА БОЛНИЧКО 
ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 

Постапка за остварување право на болничко леку-
вање во странство. 

Член 2 
Постапката за упатување на лекување во стран-

ство се поведува по барање на осигуреното лице. 
За малолетните лица и лицата лишени од деловна 

способност, барањето го поднесува родителот, посво-
ителот или старателот. 

Член 3 
Барањето од член 2 на овој правилник се поднесу-

ва до Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија (во натамошниот текст: Фонд) преку подрачната 
служба во местото каде што подносителот на барање-
то е пријавен во задолжително здравствено осигурува-
ње. 

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува 
конзилијарно мислење од соодветната клиника при 
Клиничкиот центар во Скопје, како и потребната ме-
дицинска документација, за текот на лекувањето. 

Член А 
Конзилијарното мислење од член 3 став 2 на овој 

правилник, ги содржи основните податоци за осигуре-
ното лице, почетокот и текот на болеста, начинот на 
лекувањето, лабораториските, рентгенските и други 
анализи врз основа на кои е поставена дијагиозата, 
мислење дека заболувањето не може со успех да се ле-
кува во Републиката, како и мислење во која земја и 
странска здравствена установа постојат можности за 
успешно лекување на тоа заболување. 

Првостепена лекарска комисија 

Член 5 
Врз основа на конзилијарното мислење од член 4 

на овој правилник и приложената медицинска доку-
ментација, оценка и мислење за потребата од лекува-
ње во странство дава Првостепената лекарска коми-
сија за лекување во странство при Фондот. 

Член 6 
Првостепената лекарска комисија од членот 5 на 

овој правилник е составена од 15 членови од избрани, 
истакнати медицински стручњаци од различни субспе-
цијалности. 

Составот и надоместокот за работа на Првостепе-
ната лекарска комисија ги утврдува директорот на 
Фондот. 

Првостепената лекарска комисија има претседа-
тел и заменик претседател кои ја организираат и учес-
твуваат во работата на комисијата. 

Првостепената лекарска комисија работи во совет 
од најмалку седум члена, со тоа што претседателот го 
одредува составот од редот на членовите на комисија-
та, при што претседавач на советот е стручњак од со-
одветна субспецијалност, во зависност од видот на за-
болувањата. 

Претседавачот на советот ги свикува и ги води сед-
ниците. 

Советот од став 3 на овој член води записник за 
својата работа и дава наод, оценка и мислење кои ги 
потпишуваат сите членови на советот. 

Првостепената лекарска комисија одлуките ги до-
несува со мнозинство од вкупниот број на членови. 

Во работата на седниците на Првостепената ле-
карска комисија за упатување на лекување во стран-
ство учествува и стручен работник на Фондот поради 
давање на потребни податоци, објаснување и запозна-
вање на комисијата со предметот што се разгледува. 

Оценка и мислење на Првостепената лекарска 
комисија 

Член 7 
Оценката и мислењето на Првостепената лекарска 

комисија содржи: 
- дали се исцрпени сите можности за лекување во 

земјата; 
- дали постојат можности за успешно лекување на 

заболувањето во странство, во која земја, односно во 
која странска болничка здравствена установа; 

- вид на лекување кое се предлага и времето пот-
ребно за лекување во странство; 

- дали на осигуреното лице му е потребен прид-
ружник, односно стручен придружник и за кое време 
(само при заминување, само при враќање, при враќа-
ње и заминување или за сето време на лекувањето во 
странство); 

- погодно превозно средство (воз, автобус, авион, 
кола за санитетски превоз) и начинот на превозот; 

- потребата од продолжување; на болничкото леку-
вање во странска здравствена установа. ,. , -
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Донесување на решение 

Член 8 
Врз основа на документацијата од членот 5 на овој 

правилник и оценката и мислењето на Првостепената 
лекарска комисија, Фондот донесува решение откако 
е добиена согласност од странската здравствена уста-
нова за прифаќање на лекувањето и е одреден термин 
за прием на лекување. 

Со решението за упатување на лекување во стран-
ство се одредува земјата, местото, здравствената уста-
нова во која осигуреното лице се упатува на лекување, 
дата на почетокот на лекувањето, траењето на леку-
вањето, дали се обезбедува придружник, износот на 
аконтација за патните трошоци, начинот на превозот 
и видот на превозното средство, начинот на плаќање 
на трошоците за лекување и износот на учеството на 
осигуреното лице во трошоците за лекување, како и 
должноста на осигуреното лице, односно придружни-
кот да поднесат писмен извештај со потребна доку-
ментација за извршеното болничко лекување. 

Решението се доставува на осигуреното лице. 

Член 9 
Лекувањето во странство, осигуреното лице го ос-

тварува најдолго во траење утврдено со решението. 
Ако постојат оправдани причини за продолжување 

на лекувањето на предлог на странската здравствена 
установа во која осигуреното лице се лекува, Фондот 
може да му признае право на продолжување на одоб-
реното лекување по спроведување на постапка, во сог-
ласност со член 3,4,5 и 8 од овој правилник. 

Член 10 
По исклучок од членот 8 на овој правилник, во 

случај кога здравствената состојба на осигуреното ли-
це е таква да постои непосредна опасност по неговиот 
живот, Фондот може да донесе решение за упатување 
на осигуреното лице на лекување во странство по ит-
на постапка, а на предлог на стручниот конзилиум. 

Придружник 

Член И 
На осигуреното лице на кого при патување на ле-

кување во странство му е неопходно потребна меди-
цинска и друга помош, кој е глувонем, слеп, неподви-
жен, на дете до 18 години возраст од жинотот и лице 
кое поради одредени физички и психички причини не 
може сам да патува, може да му се одобри придруж-
ник, односно стручен придружник при одење и враќа-
ње. 

По исклучок од став 1 на овој член за придружник 
на дете до 3 години возраст може да му се одобри 
сместување во болничка здравствена установа за сето 
време на болничкото лекување. 

Член 12 
Кога повеќе осигурени лица истовремено се упату-

ваат на лекување во странство, во иста земја и во исто 
место, може да се одобри еден стручен придружник. 

Контролен преглед 

Член 13 
Ако странската здравствена установа предложи 

контролен преглед, или конзилиумот лекари од соод-
ветната клиника предложи контролен преглед во 
странската здравствена установа во која е извршено 
болничкото лекување, на осигуреното лице може да 
му се признае контролен преглед во странската бол-
ничка установа каде било извршено лекување, докол-
ку во конзилијарното мислење е утврдено дека тој 
преглед е неопходен и ако таков преглед не може да 
се изврши во земјата. 

Постапката за остварување на правото на контро-
лен преглед е иста како и за користење на правото на 
болничко лекување во странство. 

Жалба 

Член 14 
Против решението на Фондот, осигуреното лице 

може да поднесе жалба, во согласност со член 31 од 
Законот за здравственото осигурување. 

Извештај за лекувањето 

Член 15 
По враќањето, а најдоцна во рок од 7 дена по завр-

шеното лекување во странство, осигуреното лцие и 
неговиот придружник до Фондот поднесуваат писмен 
извештај, со потребна медицинска и друга документа-
ција за извршеното лекување. 

Извештајот од ставот 1 на овој член содржи: дата и 
час на поаѓање на осигуреното лице и неговиот прид-
ружник, дата и час на прием во странската здравстве-
на установа и дата и час на враќање во земјата. 

Со извештајот за лекувањето осигуреното лице ја 
поднесува следната документација: отпусно писмо и 
потврда за престој во болницата, фактура за изврше-
ните здравствени услуги, возни карти врз основа на 
кои е извршен превоз и друго. 

Трошоци за болничко лекување во странство 

Член 16 
Врз основа од извештајот и документацијата од 

член 15 на овој правилник, Фондот изготвува пресмет-
ка за спроведеното болничко лекување во странство. 

Како трошоци за болничко лекување во странство 
се сметаат: 

1) трошоците за извршеното болничко лекување, 
односно за контролен преглед во странската здравс-
твена установа, вклучувајќи ги и трошоците за сместу-
вање и исхрана во болничката здравствена установа; 

2) трошоците за превоз на осигуреното лице од-
носно одобрениот придружник; 

3) трошоците за лекови набавени според предло-
гот во отпусното писмо на странската здравствена ус-
танова, неопходни за периодот до враќањето во земја-
та; 

4) патни и дневни трошоци за стручниот придруж-
ник. 

Како трошоци за болничко лекување според став 2 
точка 1 на овој член се сметаат и трошоците за смес-
тување и исхрана на одобрениот придружник на дете 
до 3 години возраст од член 11 став 2 на овој правил-
ник. 

Висината на трошоците за болничко лекување во 
странство се утврдуваат според доставената фактура. 

Осигуреното лице учествува со 20% во вкупните 
трошоци од став 2 точките 1, 2 и 3 и став 3 на овој 
член. 

Патни трошоци 

Член 17 
На осигуреното лице упатено на болничко лекува-

ње во странство и на одобрениот придружник им при-
паѓаат патни трошоци во висина на стварните трошо-
ци за превоз, за одење и враќање, намалени за парти-
ципацијата утврдена во член 16 став 5 од овој правил-
ник. 

Дневни трошоци за стручен придружник 

Член 18 
На одобрениот стручен придружник му се исплату-

ва дневница во висина од 100% од дневницата утврде-
на со прописите за највисоките износи на дневниците 
за службено патување во странство. 

Пресметување на трошоците 

Член 19 
Ако пред упатување на болничко лекување во 

странство е исплатен аванс за одобреното болничко 
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лекување во странство, со пресметката од член 15 на 
овој правилник се врши усогласување на повеќе од-
носно помалку исплатените средства. 

Разликата на средствата од став 1 на овој член се 
уплатува, односно исплатува најдоцна во рок од 7 дена 
од денот на извршената пресметка. 

Користење на болничко лекување во странство 
без одобрение на Фондот 

Член 20 
Ако осигуреното лице било лекувано во странска 

болничка здравствена установа без одобрение на Фон-
дот (член 10 став 1 точка 14 од Законот за здравстве-
ното осигурување) му признава дел од трошоците до 
висината на утврдената цена за соодветната здравс-
твена услуга од основните цени на здравствените услу-
ги во земјата, а разликата на цената на здравствените 
услуги и патните трошоци ги поднесува осигуреното 
лице. 

Утврдување на цени на здравствени услуги 
за болничко лекување во странство 

Член 21 
Фондот со странски здравствени организации ги 

договара најповолните цени на здравствени услуги по 
одделни видови на заболувања за болничко лекување 
во странство. 

III. ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИ-
ЦИТЕ КОИ СЕ УПАТЕНИ НА ПРИВРЕМЕНА 

РАБОТА ВО СТРАНСТВО 

Член 22 
Осигуреникот кој е упатен на привремена работа 

во странство може да користи здравствени услуги во 
странство, врз основа на потврда за користење на 
здравствени услуги во странство на осигурениците 
упатени на привремена работа во странство (во ната-
мошниот текст: потврда) што ја издава подрачната 
служба на Фондот, каде што е поднесена пријавата за 
задолжително здравствено осигурување. 

Член 23 
Постапката за издавање на потврдата од член 22 

на овој правилник се поведува по барање од правното, 
физичкото лице и државните органи (во натамошниот 
текст: работодавец). 

Кон барањето од став 1 на овој член работодава-
чот поднесува: 

1) решение за упатување на осигуреникот на прив-
ремена работа во странство; 

2) лекарско мислење за здравствената состојба на 
осигуреникот што го издава здравствената установа 
во која се врши дејност на медицина на трудот; 

3) согласност за упатување на работници на прив-
ремена работа во странство издадено од органот на 
управата надлежен за работните односи. 

Член 24 
Потврдата од член 22 на овој правилник се издава 

врз основа на документацијата од член 23, а по про-
верка на пријавата за задолжително здравствено оси-
гурување (ЗО-1) и потврдата за платен придонес за 
здравствено осигурување. 

Потврдата од член 22 на овој правилник не се изда-
ва на осигуреници за кои е утврдено дека боледуваат 
од акутни болести или кај кои постои нарушување на 
здравствената состојба која бара лекување и кои бо-
ледуваат од хронични и други болести поради кои е 
потребно подолготрајно лекување и лекарски надзор. 

Член 25 
По завршувањето на привремената работа во 

странство, работодавецот го известува Фондот за 
престанокот на привремената работа во странство. 

Член 26 
Ако осигуреникот или работодавецот ги платиле 

трошоците за лекувањето во странство, Фондот ќе ги 
признае стварните трошоци во обем утврден со Зако-
нот за здравственото осигурување, намалени за про-
пишаното учество во трошоците за лекување во 
странство, ако со меѓународен договор поинаку не е 
определено. 

IV. КОРИСТЕЊЕ НА ИТНА МЕДИЦИНСКА 
ПОМОШ ВО СТРАНСТВО 

Член 27 
Осигурените лица кои привремено престојуваат во 

странство (приватно или службено патување, студи-
ски престој, школување и стручно усовршување, прес-
тој во врска меѓународна - техничка, научна и култур-
на соработка и сл.) може да користат само итна меди-
цинска помош, ако со меѓународен договор не е пои-
наку определено. 

Како итна медицинска помош на став 1 на овој 
член се смета користење на здравствени услуги кои се 
неопходни за отстранување на непосредна опасност по 
животот и здравјето на осигуреното лице, додека трае 
таа опасност. 

Итноста на случајот од став 1 на овој член, времет-
раењето на итноста и здравствените услуги потребни 
за отстранување на непосредната опасност по живо-
тот и здравјето на осигуреното лице ја цени лекарска-
та комисија на Фондот врз основа на медицинската до-
кументација на странската здравствена установа. 

Осигуреното лице кое користи здравствена зашти-
та во итен случај според став 1 на овој член должно е 
по завршувањето на итноста да се врати за да го про-
должи лекувањето во земјата. 

Ако по завршувањето на итноста осигуреното ли-
це не се врати навреме во земјата и го продолжи леку-
вањето во странство, за тој период трошоците ќе му 
се признаат според член 20 од овој правилник. 

Здравствените услуги од став 1 на овој член, Фон-
дот ги признава во полн износ, намалени за пропиша-
ното учество за лекување во странство. 

V. ПРЕВОЗ НА УМРЕНО ЛИЦЕ 

Член 28 
Во случај на смрт на осигурено лице кое се наоѓа-

ло на лекување во странска здравствена установа 
одобрено со решение на Фондот, трошоците за превоз 
на посмртните останки на умреното лице паѓаат на то-
вар на средствата на Фондот. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 29 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престанува да важи Правилникот за условите и 
начинот на упатување на осигурениците на лекување 
во странство ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 3/92, 11/92, 32/92 и 48/92) и Правилникот за 
условите и висината на надоместокот на патните и 
дневните трошоци при користењето на здравствените 
услуги надвор од Републиката ("Службен весник на 
РМ" бр. 3/92 и 12/92). 

Член 30 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе се објави по добивање на соглас-
ност од министерот за здравство. 

Фонд 
за здравствено осигурување 

на Македонија 
Бр. 01/3-8/00 Управен одбор, 

27 ноември 2000 година Претседател, 
Скопје Делче Ицков, с.р. 
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3356. 
Врз основа на член 9 став 1 б) точка 3, член 33 и 

член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото 
осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 25/2000 и 
34/2000), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 
27.11.2000 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 

ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат индикациите врз 

основа на кои се остварува право на протези, ортопед-
ски и други помагала, помошни и санитетски справи и 
материјали и заботехнички средства (во натамошниот 
текст: ортопедски и други помагала) изработени од 
стандарден материјал, начинот на остварување, како и 
висината на учеството на осигурените лица во цената 
на тие помагала. 

Член 2 
Осигуреното лице може да оствари право на орто-

педско и друго помагало на товар на средствата на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
(во натамошниот текст: Фондот) според индикациите 
утврдени со овој правилник и списокот на ортопедски-
те и други помагала изработени од стандарден мате-
ријал (во натамошниот текст: списокот на ортопедски 
и други помагала), кој е составен дел на овој правил-
ник. 

И. ИНДИКАЦИИ И ВИДОВИ НА ПОМАГАЛА 

А. ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА 

1. Протези за раце и нозе 

Член 3 
Осигуреното лице остварува право на протеза за 

рака или за нога, во случај кога му недостасува дел 
или цела рака или нога, со сите составни делови кои 
овозможуваат целосна функција на протезата, според 
отисокот на ортопедски и други помагала. 

Со протезата осигуреното лице остварува право на 
естетска ракавица за рака, односно на навлаки (чора-
ни) за чунката за ногата, како составен дел на проте-
зата. 

Член 4 
Протезите за раце и нозе се изработуваат од стан-

дардни материјали: пластична маса, дрво, кожа, филц, 
метал и гума, зависно од видот на протезите и нивната 
функција. 

Член 5 
Осигуреното лице на кое му недостасуваат двете 

раце и кое според индикациите неможе да користи 
протези од член 3 и 4 на овој правилник може да ос-
твари право на миоелектронска протеза. 

По исклучок од став 1 на овој член, осигуреното 
лице на кое му недостасува една рака, а другата рака е 
потполно одземена или деформирана и заради тоа не 
е во функција, може да оствари право на миоелек-
тронска протеза. 

Миоелектронската протеза, може да се одобри на 
осигуреното лице по навршени шест години возраст. 

Правото на миоелектронска протеза се остварува 
врз основа на оценка и наод на Лекарската комисија 
на Фондот по претходно набавено конзилијарно мис-
лење за можноста од нејзината примена и функција. 

Член 6 
Осигуреникот кој прв пат добива протеза, оствару-

ва право на поставување на протезата во текот на ам-
булантана односно болничка рехабилитација. 

Член 7 
Рокот на траењето на протезите од член 3 и 5 од 

овој правилник изнесува: 
За протезите за раце: 
- за осигурени лица, деца до 7 годишна возраст - 7 

месеци; 
- за осигурени лица, деца над 7 до 18 годишна воз-

раст -18 месеци; 
- за осигурени лица над 18 до 65 годишна возраст -

36 месеци; 
- за осигурени лица над 65 годишна возраст - 36 ме-

сеци. 
За протезите за нозе: 
- за осигурени лица, деца до 7 годишна возраст - 7 

месеци; 
- за осигурени лица, деца над 7 до 18 годишна воз-

раст -12 месеци; 
- за осигурени лица над 18 до 65 годишна возраст -

36 месеци; 
- за осигурени лица над 65 годишна возраст - 36 ме-

сеци. 
2. Ортопедски средства - ортози 

Член 8 
Право на ортопедски средства-ортози осигуреното 

лице има во случај кога тие помагала му се потребни 
за овозможување на потпирање, растоварување, спре-
чување на деформации, исправање на постојните де-
формацни и контролирање на несакани движења. 

Како ортопедски средства-ортози во смисла на 
став 1 на овој член се сметаат: надколени ортози, ко-
ленски ортози, подколени ортози, ортози за горните 
екстремитети, ортози за рбетен столб и корективни 
ортози според снисокот на ортопедски и други пома-
гала. 

Член 9 
Ортопедските средства-ортози се изработуваат од 

стандарден материјал и тоа од метал, кожа, пластична 
маса, гума и текстил. 

Член 10 
Рокот на траењето на ортопедските средства (ор-

този) од член 8 од овој правилник изнесува: 
- за осигурени лица, деца до 7 годишна возраст -12 

месеци; 
- за осигурени лица, деца над 7 до 18 годишна воз-

раст -14 месеци; 
- за осигурени лица над 18 до 65 годишна возраст -

24 месеци; 
- за осигурени лица над 65 годишна возраст - 36 ме-

сеци. 
3. Инвалидски колички 

Член 11 
Право на инвалидска количка на рачен погон (од 

собен тип), осигуреното лице може да оствари кога: 
1} се ампутирани двете нозе над колената; 
2) се ампутирани двете нозе под колената кога 

протезата е медицински контраиндицирана; 
3) ампутирана е едната нога каде што поради прог-

ресивното заболување и предвидувањето дека може 
да дојде до влошување на другата нога и неможе да се 
овозможи одење и со употребата на протезата; 

4) поради одземеност на долните екстремитети, 
ако и покрај потребата на друго помагало поголемиот 
дел од времето го поминува во количка; 

5) поради дегенеративни и воспалителни процеси 
на големите зглобови на долните екстремитети, дви-
жењето е намалено односно оневозможено; 

6) целосно му се одземени раката и ногата од една-
та страна, а оспособувањето да може да стои е 
контраиндицирано од други медицински причини 
(болно срце и др.); 

7) е ампутирана една нога, ако поради општата 
слабост на организмот не е во состојба да се движи. 

На осигуреното лице кое заради индикациите од 
став 1 на овој член, поголемиот дел од времето го ми-
нува во кревет, може да му се одобри иниалидска ко-
личка со тоалетен додаток. 
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Член 12 
На осигуреното лице му се одобрува инвалидска 

количка која е наведена во списокот на ортопедски и 
други помагала со потребните додатоци, во зависност 
од функционалниот статус. 

Според анатомските и физиолошките особини на 
осигуреното лице, на кое не му одговара стандардна 
количка од собен тип, има право на инвалидска колич-
ка по специјална нарачка. 

Член 13 
Осигуреното лице има право само на една собна 

инвалидска количка на рачен погон. 
По исклучок од став 1 на овој член осигуреното 

лице кое е во работен однос, или врши дејност врз ос-
нова на која е осигурено, како и на децата кои се на 
редовно школување до 18, односно 26 годишна воз-
раст, покрај собна инвалидска количка има право и на 
теренска инвалидска количка на рачен погон. 

По исклучок од став 2 на овој член, на осигуреното 
лице наместо теренска иниалидска количка на рачен 
погон може да му се одобри инвалидска количка на 
електромоторен погон ако поради функционалниот 
статус на рацете и нозете неможе активно да покрену-
ва количка на рачен погон, ако Лекарската комисија 
на Фондот оцени дека е способно сигурно и самостој-
но да ја управува. 

Член 14 
Осигуреното лице на кое му е одобрена инвалид-

ска количка од било кој вид има право само на едно 
антидекубитално перниче. 

Член 15 
Рокот на траењето на инвалидските колички изне-

сува најмалку 60 месеци, а на антидекубиталното пер-
ниче најмалку 36 месеци. 

Член 16 
По престанокот на употребата од користењето на 

инвалидската количка, осигуреното лице односно 
член на неговото семејство се должни количката да ја 
вратат на Фондот. 

4. Ортопедски чевли 

Член 17 
Осигуреното лице кое неможе да употребува кон-

фекциски чевли може да остварува право на ортопед-
ски чевли, изработени по мерка во случај на следните 
индикации: 

1} пократка нога повеќе од 2,5 см; 
2) деформации на скочниот зглоб или стапалото 

поради исчашување, скривници или коскени израел-
ци од поголеми размери, освен деформацијата како 
последица на Halus valgus; 

3) елефантазија на долните екстремитети; 
4) парализирано или паретично стопало; 
5) дегенеративни промени на коските и зглобовите 

од стопалата кои се последица од: 
а} вродени аномалии 
б^ повреди на стапалото и 
в) деформирани стопала при Rheumatoid arthritis; 

6) состојба после ампутација на најмалку три прсти 
или палецот на едното или на двете стопала, како пос-
ледица на повреда; 

7) деформации на стопало при мускулни дистро-
фин и миопатии; 

8) состојба после делумна ампутација на стапалото 
или ампутација на долен екстремитет во состав на 
адекватна протеза. 

Член 18 
На децата до навршена 15 годишна возраст, кои 

неможат да употребуваат конфекциски чевли можат 
да остварат право на ортопедски чевли изработени по 
мерка, во случај на следните индикации: 

1) пократка нога за 1,5 см или повеќе; 

2) деформирано стопало од типот на еквиновалгус 
поради вроден недостаток на фибула; 

3) деформирано стопало од типот на еквиноварус 
поради вроден недостаток на тибија; 

4) вродено криво стопало од типот на pes equinova-
rus kongenitus и pes varoaduktus; 

5) вродено криво стопало од типот pes planovalgus 
kongenitus поради: 

а} tallus vertikalis 
б) рскавична или коскена коалиција на коските 

и зглобовите на стапалото -
6) вродено крино стапало од типот на pes excavatus, 

pes varoexcavatus и Fridrajhovo стопало; 
7} вродено расцепено стопало - pes fissus; 
8) вродено неразвиено стопало - hypoplasio pedis со 

голема разлика компарирана со друго стопало; 
9) вродени аномални на прстите: 

а) digitus superduktus 
б) digutus malleus или kontractus 
в) голем многу развиен палец (mega hallux). 

Член 19 
Како ортопедски чевли во смисла на член 17 и 18 

од овој правилник не се сметаат чевлите произведени 
во сериско производство, на кои им е додадена само 
ортопедска влошка. 

Член 20 
Ортопедски чевли можат да се одобрат на осигуре-

но лице како составен дел на друго помагало при: 
1) потреба од ортопедски апарат (ортоза) каде 

чевлите се составен дел на апаратот; 
2) потреба од метална сандала или ортопедски апа-

рат со метална сандала; 
3} потреба од вештачко стопало; 
4) ампутиран дел од нога или доножјето, а осигуре-

ното лице не користи ортопедски апарати; 
5) ампутација на долен екстремитет во состав на 

адекватна протеза. 
Член 21 

Ортопедските чевли се изработуваат од стандар-
дна кожа или скај, со соодветни додатоци кои се вгра-
дени во ортопедските чевли. 

Член 22 
Роковите на траењето на ортопедските чевли од 

член 17,18 и 20 од овој правилник изнесуваат: 
- за осигурени лица, деца до 7 годишна возраст - 6 

месеци; 
- за осигурени лица, деца над 7 до 18 годишна воз-

раст - 8 месеци; 
- за осигурени лица над 18 до 65 годишна возраст -

12 месеци; 
- за осигурени лица над 65 годишна возраст -12 ме-

сеци. 

5. Ортопедски влошки 

Член 23 
Осигуреното лице до навршена 15 годишна воз-

раст, кое користи сериски произведени чевли, има 
право на ортопедски влошки во случај на: Pes planus, 
Pes planovalgi, Calcar calcanei, Morbus Sever, Morbus Koh-
ler, Metatarzalgia Morton и скратување на ногата до 1,5 
CM. 

Рокот на траењето на ортопедски^ влошки изне-
сува 6 месеци. 

6. Еластични чорапи 

Член 24 
Осигуреното лице може да оствари право на елас-

тични чорапи (надколеници или доколеници), во слу-
чај на постоперативно лекување на долните екстреми-
тети за превенција на тромбемболизмот. 

Осигуреното лице правото од став 1 на овој член 
го остварува само еднаш, за еден оперативен третман. 
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7. Помошни помагала (бандажерски средства) 

Член 25 
Осигуреното лице може да оствари право на по-

мошни помагала според списокот на ортопедски и 
други помагала, ако тие му се потребни од медицин-
ски причини и тоа: 

1) троножен односно четвороножен бастун; 
2) патерици односно одалка ако со тие помагала се 

овозможува или се подобрува движењето; 
3) појаси и утеги за различни типови на хернија; 
4) вештачка дојка, во случај на ампутација на дојка 

на осигуреното лице - жена; 

Член 26 
Рокот на траењето на помошните помагала од 

член 25 став 1 точките 1, 2 и 3 од овој правилник изне-
сува најмалку 60 месеци, а за помагалото од став 1 
точка 4 на истиот член изнесува 24 месеци. 

8. Останати помагала и санитарни справи 

Член 27 
Осигуреното лице може да оствари право на други 

помагала и санитарни справи и тоа: 
1) кеса за урина (урин рецептор) или 30 кеси ме-

сечно, кога по современите методи лекувањето немо-
же да се регулира со своеволно празнење на мочниот 
меур; 

2) појас со кеса за измет или 30 самолеплини кеси 
месечно, кога цревото се празни преку вештачки от-
вор на стомачниот ѕид; 

3) ендотрахијална канила за осигурено лице за кое 
е извршена трахетомија; 

4) постојан катетар (4 парчиња годишно) за лице 
кај кое не постои можност за празнење на мочниот 
меур по пат на слободна дренажа; 

5) распрскувач и инхалатор за лице кое боледува 
од долготрајно респираторно заболување со постојани 
дипши тегоби, само за деца до 18 годишна возраст и 
само еднаш; 

6) гумено црево за вештачко хранење за осигурено 
лице кое се храни по вештачки пат преку отвор на ѕи-
дот од желудникот. 

Член 28 
Рокот на траењето на помагалата и санитарните 

справи од членот 27 на овој правилник изнесува: 
Урин рецептор - 6 месеци; 
Појас со кеса за измет - 6 месеци; 
Еднотрахијална канила; 
а) метална -12 месеци; 
б) гумена (пластична) - 6 месеци; 
Постојан катетар - 3 месеци; 
Распрскувач и инхалатор - трајно; 
Гумено црево за вештачка исхрана - 3 месеци. 

Б. ОЧНИ ПОМАГАЛА 

Член 29 
Осигуреното лице може да оствари право на след-

ните очни помагала: 
1} очила 
2) контактни леќи 
3) очни призми 
4) интраокуларни лентикули 
5) очни протези 
6) други очни помагала 

1. Очила 

Член 30 
Право на очила (стакла без рамки), со обични мо-

нофокални стакла со диоптрија, може да оствари оси-
гурено лице кога е потребно за корекција на видната 
функција во случај на кратковидост, далековидост и 
астигматизам, со поголема јачина од 1 диоптер. 

Како очила во смисла на став 1 на овој член, не се 
сметаат очилата за кои на осигуреното лице му е ин-
дицирана потреба по наполнети 40 години живот по-
ради физиолошко слабеење на видната функција -
presbiopija. 

Право на очила од случаите на став 1 на овој член, 
со бифокални стакла може да оствари осигурено лице 
- дете до навршена 18 годишна возраст со страбизам 
кои се неопходни од тераписки причини. 

По исклучок од став 1 на ОВОЈ член осигурено лице 
може да оствари право на очила со специјален систем 
на стакла (телекскопски) во случај на висок степен на 
слабовидност, кога острината односно јачината на ви-
дот на двете очи неможе да се подобри со стаклата од 
став 1 на овој член. 

Осигуреното лице во случаите од став 1 на овој 
член може да оствари право на очила со млечии стак-
ла само во случај на моноокуларна афакија. 

Осигуреното лице во случаите од став 1 на овој 
член може да оствари право на очила со темни стакла 
со диоптрија во случај на: 

1) заболување на предниот сегмент на окото пора-
ди skleritis, keratitis, iritis и iridociklitis; 

2) заболување на очиото дно или на очииот нерв 
поради chorioditis, horioretinitis, retinitis, nevritis, nevroreti-
nitis, атрофија на очииот нерв и ablatio retinae. 

2. Контактни леќи 

Член 31 
Осигуреното лице може да оствари право на кон-

тактни леќи (меки, тврди и полутврди) во случај на: 
1} кератоконус и кератоглобус; 
2) анизометропија поголема од 3,5 диоптри; 
3) анизоастигматизам поголем од 3,5 диоптри, кај 

кои со коректурно стакло неможе да се постигне ос-
трина на видот поголема од 0,5 диоптри, а исклучена е 
функционална амблиопија, односно со контактни ле-
ќи се постигнува подобра видна функција; 

4) прогресинна миопија која се коригира со корек-
тивно стакло појако од 6 диоптри кај деца до 18 го-
дишна возраст во тераписки цели (тврди и полутврди 
леќи); 

5) во случај на изгореници и потешки повреди на 
рожницата, заштитно и тераписки (меки контактни 
леќи). 

3. Очни призми 
Член 32 

Осигуреното лице може да оствари право на очии 
призми само во случај на: 

1Л по оператинен третман на страбизам; 
2) лекување на слабовидни деца со ексцентричиа 

фиксација; 
3) лекување на паралитичен страбизам. 

4. Интраокуларни лентикули 

Член 33 
Осигуреното лице може да оствари право на ин-

траокуларни лентикули во здравствена установа во 
која се врши вградување (имплантација) и истите се 
составен дел на цената на здравствената услуга. 

5. Очни протези 
Член 34 

Осигуреното лице остварува право на очии проте-
зи: 

1) полна - во случај на anoftalmus; 
2) лушпеста - во случај на делумно отстранување 

на атрофија на очиото јаболко; и 
3) орбитална - во случај кога поради недостаток на 

синото јаболче постои надградување на надворешните 
делови на окото. 

Член 35 
Стандарден материјал од кој се изработуваат оч-

ните протези се: пластичиа маса, стакло, порцелан или 
некоја друга материја погодна за овој вид помагала. 
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Ако стандардната форма и големина на очната 
протеза не одговара на формата и големината на ко-
њуктивната вреќичка се изработува очна протеза по, 
мерка. 

6. Други очни помагала 

Член 36 
Осигуреното лице кај кое острината на видот на 

двете очи е помала од 0,05 диоптри (практично слепо 
лице) може да оствари право на стапче за слепо лице 
и тоа само еднаш. 

7. Ортооптички помагала 

Член 37 
Како ортооптичко помагало во смисла на член 35 

од Законот за здравственото осигурување се сметаат 
очните помагала кои се неопходни за развивање на 
видната функција до пубертетот, спречување на реци-
див на слабовидност и прогресија на рефракциска ано-
малија на осигурените лица до 18 годишна возраст. 

8. Рокови на траење на очните помагала 

Член 38 
Роковите на траење на очните помагала изнесува-

ат: 
- за деца до 10 годишна возраст -12 месеци; 
- за деца над 10 до 18 годишна возраст - 24 месеци; 
- за останатите осигурени лица - 36 месеци; 
- за стапчето за слепо лице - трајно. 

В. СЛУШНИ ПОМАГАЛА 

Член 39 
Осигуреното лице може да оствари право на слу-

шен апарат (амгогафикатор) кај кое постои обострана 
трајна загуба на слухот над 40 децибели во говорната 
фрекфенција од 500, 1000 и 2000 Hz а со помош на 
слушното помагало може да се постигне задоволител-
на говорна и слушна комуникација. 

По исклучок од став 1 на ОВОЈ член, слушен апарат 
може да се одобри и на осигурено лице кое има обос-
трана загуба на слухот под 40 децибели во следните 
случаи. 

1) деца од предучилишна возраст над 1 година ако 
со оглед на менталната состојба и степенот на оште-
тувањето на слухот, може да се очекува развој на го-
ворот при спроведување на стручна рехабилитациона 
постапка со слушно помагало; 

2) деца на школување ако со слушниот апарат им 
се овозможува следење на настава; 

3) тешко наглуви деца во случаите кога може да се 
олесни следењето на наставата во специјални одделе-
нија за наглуви деца или во заводи - домови за такви 
деца. 

Член 40 
Слушен апарат не се доделува на наполно глуви 

лица. 
Член 41 

Слушен апарат се доделува врз основа на наод и 
мислење од здравствена организација која врши деј-
ност за уво, нос и грло и КОЈ а има услови за вршење на 
аудиометриски испитувања како и услови за стручна 
проверка за разбирлиност на говорот со помош на 
слушен апарат. 

Член 42 
Под условите утврдени во член 39 на овој правил-

ник, осигуреното лице има право на една од стандар-
дните форми на слушен апарат и тоа: 

1) џепен слушен апарат со гајтан, за лица со изра-
зито тешка редукција на слухот поради возраст, оште-
тен вид или невролошки заболувања; 

2) слушен апарат вграден во очила за воздушна 
или коскена спроводливост кај лица со одредени забо-
лувања на надворешното и средното уво (атрезија) на 
надворешен слушен канал, хронични воспалителни 
процеси на средното уво и после радикална трепана-
ција на темпоралната коска; 

3) задушен слушен апарат кај сите видови нарушу-
вање на слух. 

Како стандарден слушен апарат во смисла на став 
1 на овој член се подразбира слушен апарат кој е сос-
тавен од слушно помагало, влошка за спроводливост, 
пластична цевка за поврзување на влошката и слуш-
ното помагало, акумулаторон или обични батерии, 
полнач на акумулаторон батерии, прибор за одржу-
вање на слушното помагало и електричен кабел кај 
џепните слушни помагала. 

Слушен апарат (амплификатор) се издава еднаш 
за трајно користење. 

Член 43 
Кога осигуреното лице бара да му се признае слу-

шен апарат поинаков од стандардните апарати утврде-
ни во член 42 од овој правилник (интерканален слу-
шен апарат или друг вид на иадстандарден слушен 
апарат) Фондот ги поднесува трошоците до висината 
на цената на стандардниот слушен апарат. 

Г. ПОМАГАЛА ЗА ОВОЗМОЖУВАЊЕ 
НА ГЛАСЕН ГОВОР 

Член 44 
Осигуреното лице може да оствари право на апа-

рат за овозможување на гласен говор (вештачки грк-
лан) врз основа на вештачки вибратор (микрофон) до-
колку трајно ја загубило способноста за говор ако со 
тестирање се утврди дека со помош на таков апарат 
може да се постигне задоволителен рехабилитацио-
нен ефект, а учењето на езофарингиален говор не да-
ло задоволителен резултат. 

Апаратот на осигуреното лице се доделува врз ос-
нова на наод и мислење на клиниката за болести на 
уво, нос и грло, која го препишува ова помагало. 

Член 45 
Апаратот за овозможување на глас и говор му се 

одобрува на осигуреното лице само еднаш. 

Д. ЗАБОТЕХНИЧКИ И ЗАБНО ПРОТЕТИЧКИ 
СРЕДСТВА 

Член 46 
Осигуреното лице може да оствари право на след-

ниве заботехнички и забно протетички средства: 
1) подвижни акрилатни парцијални и тотални про-

тези; 
2) ортодонски акрилатни апарати (подвижни); 
3) оптуратори; 
4) шини за имобилизација при траума; 
5) едноделни леани фасетирани крунички. 

Член 47 
Подвижни акрилатни тотална и парцијални проте-

зи се одобруваат во случај кога недостигаат крајните 
два молара (еднострано или двострано) во една или во 
обете вилици. 

Член 48 
Ако на осигуреното лице му недостигаат повеќе од 

три заба еден до друг по правило се изработува под-
вижна акрилатна протеза. 

Член 49 
Ортодонски апарати (подвижни) може да се одоб-

рат на осигурени лица - деца до 18 годишна возраст во 
случај на пореметена оклузија, артикулација и естети-
ка. 

Член 50 
Оптуратор може да се одобри на осигурено лице 

во случаЈ на вродени и стекнати аномалии на коскено-
то и мекото тниво. 

Член 51 
Шини за имобилизација може да се одобри на оси-

гурено лице во случај на имобилизација по траума. 
Член 52 

Едноделни леани фасетирани крунички можат да 
се одобрат на осигурено лице - дете до 18 годишна 
возраст, во случај на траума. 
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Член 53 
Како стандарден материјал за изработка на забо- 4 

технички и забнопротетички средства, во смисла, на 
овој правилник се смета аќрилатот. 

Член 54 
Рокот на траење на сите заботехнички и забнопро-

тетички средства изнесува најмалку 60 месеци, освен 
за ортодонски апарати од членот 49 на овој правил-
ник. 

Ортодонските помагала од членот 49 на овој пра-
вилник се издаваат во зависност од потребата која ја 
утврдува лекар стоматолог - ортодонт, но најмногу до 
!3 апарати до навршена 18 годишна возраст. 

По истекот на рокот на траење утврден во став 1 
на овој член, на осигуреното лице може да му се одоб-
ри ново заботехничко или забнопротетичко средство, 
само ако лекарот утврди дека дотогашното средство 
станало неупотребливо. 

Оправданоста на изработувањето на ново протет-
ско средства пред истекот на рокот ја цени Лекарска-
та комисија на Фондот. 

III. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОРТОПЕД-
СКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА 

Член 55 
Осигуреното лице правото на ортопедско и друго 

помагало го остварува врз основа на потврда за потре-
ба од ортопедско помагало, што ја издава лекар спе-
цијалист од соодветна специјалност. 

По исклучок од став 1 на овој член за помаганата 
утврдени во член 27 и за забнотехничките помагала 
утврдени во член 47, 48 и 52 од овој правилник, осигу-
реното лице правото го остварува врз основа на пот-
врда издадена од избраниот лекар, односно избраниот 
стоматолог на предлог на лекар специјалист од соод-
ветна специјалност. 

Обрасците на потврдите за потребата од ортопед-
ско помагало се составен дел на овој правилник. 

Потврдата од став 1 на овој член ги содржи сите 
потребни медицински и технички елементи на помага-
лото според медицинските индикации и видот на по-
маганото што се издава. 

Осигуреното лице има право на едно помагало од 
ист вид за одредена индикација. 

На една потврда за потребата од ортопедското по-
магало на осигуреното лице може да му се препише 
само еден вид помагало за одредена индикација, во 
потребните количини утврдени во списокот на орто-
педски^ помагала. 

Член 56 
Потврдите за ортопедското помагало ги заверува 

подрачната служба на Фондот според местото на жи-
веење односно на работа на осигуреното лице. 

Член 57 
За ортопедските и другите помагала од членовите 

5,13 став 3 и 54 став 4 од овој правилник, потврдата за 
потребата од ортопедското помагало се заверува по 
претходно прибавено мислење од првостепената Ле-
карска комисија на Фондот. 

^ Член 58 
Фондот води евиденција на издадените ортопедски 

и други помагала и за роковите на нивното траење. 

Член 59 
Осигуреното лице, врз основа на заверената пот-

врда за потребата од ортопедско помагало, одобрено-
то помагало го презема од правното лице кое израбо-
тува или набавува ортопедски помагала, со кое Фон-
дот има склучено договор. 

Со договорот од став 1 на овој член поблиску се 
уредуваат условите за изработка, роковите, минимал-
ниот квалитет за изработка на помаганото, стандар-
дниот материјал од кој се изработува, гарантните ро-
кови, одржувањето на помаганото во и надвор од га-
рантниот рок и друго. 

Чнен 60 
Договорите од член 59 на овој правилник, Фондот 

ги скпучува со правни ница кои на јавен огпас понуди-
не најниски цени на помагана според списокот на ор-
топедските помагана. -

Чнен 61 
Осигуреното лице остварува право на ортопедско 

и друго помагано во рокови на траење утврдени со 
овој правилник според возрасни групи на осигурените 
ница. 

Рокот на1 траењето почнува да тече од денот на ис-
пораката на ортопедското и друго помагано. 

Чнен 62 
За ортопедските помагана - протези и ортози, на 

осигуреното лице може да му се одобри ново помага-
ло од ист вид и пред истекот на утврдениот рок на тра-
ењето на помаганото, ако помаганото стане неупот-
ребливо поради анатомски, физиолошки или функци-
онални промени кај осигуреното лице. 

Осигуреното лице не може да оствари право на но-
во помагало во пропишаниот рок на траење, ако пора-
ди намерно оштетување или грубо невнимание го ош-
тети или уништи помаганото. 

IV, УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ЦЕ-
НАТА НА ОРТОПЕДСКИТЕ И ДРУГИ 

ПОМАГАЛА 

Чпен 63 
Висината на учеството на осигурените ница во це-

ната на ортопедските и други помагана се утврдува на 
40% од цената на ортопедските и други помагана. 

Од учеството во став 1 на овој чнен се ослободени 
осигурените лица од член 35 од Законот за здравстве-
ното осигурување и член 37 од овој правилник. 

Член 64 
За наплатеното учество организацијата која врши 

изработка односно набавка на ортопедското и друго 
помагало, на осигуреното лице му издава потврда. 

Потврдата од став 1 на овој член содржи: број на 
потврдата, презиме и име на осигуреното лице, мати-
чен број, број на здравствената легитимација, број на 
дневникот на издадени ортопедски и други помагала, 
износ на наплатено учество, дата, потпис на овластено 
лице и печат на организацијата што го издала орто-
педското помагано. 

Чнен 65 
Контропа на спроведувањето на чнен 63 и 64 од 

овој правилник обезбедуваат директорот на организа-
цијата која го издава ортопедското и друго помагано и 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Чнен 66 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник, престанува да важи Правилникот за утврдување 
на листата на протези, ортопедски и други помагала и 
санитетски средства, заботехнички и забнопротетич-
ки средства, стандарди за материјалот од кој тие се из-
работуваат, роковите и траењето на тие средства и из-
работка на нови средства пред истекот на роковите 
("Си. весник на РМ“ бр. 37/92,67/93,16/96 и 25/98). 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија“, а ќе се објави по добивање на соглас-
ност од министерот за здравство. 

Фонд 
за здравствено осигурување 

на Македонија 
Бр. 01/3-4 Управен одбор, 

27 ноември 2000 година Претседател, 
Скопје Делче Ицков, с.р. 
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с п и с о к 
НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА 

Ред. Назив на помаганото /материјал, резервни делови, Индикации Помагал ото Рок на употреба во месеци соред возраста Партици- Забелешка 
број потрошен материјал по правилник го препишува до 7 год над 7 до 18 

год 
над 18 30 65 

год 
над 65 год пација 

А ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА 
1 ПРОТЕЗИ ЗА НОЗЕ ! 

! Г ' 
1.1 НАДКОЈШНИ ПРОТЕЗИ Ј 1 

1 Надкблена дрвена протеза со дрвено лежиште Член 3 ! Ортопед, 
Физијатар 

1 

7 
1 I 

12: 36 36 Не 

2 Надколена комбинирана протеза (дрво,метал,кожа) Член 3 Ортопед, 
Физијатар 7 1 2 36 36 Не 

3 
Надколена комбинирана протеза за дезартикулација 
на колк со кожно лежиште Член 3 Ортопед. 

Физијатар 7 \2 36 36 
ј 

Не | 

4 
Надколена комбинирана протеза за дезартикулација 
на колено Член 3 Ортопед, 

Физијатар 7 12! 36 36 

ј 

Не 1 

5 
- Надколена скелетна протеза за дезартикулација на 

колк со пластично лежиште Член 3 Ортопед. 
Физијатар -

I 

1 2 36 36 
\ 

Не | 

6 Надколена скелетна протеза со пластично лежиште Член 3 Ортопед. 
Физијатар 1 12! 36 36 Не ! 

7 
Надколенична скелетна протеза за дезартикулација 
на колено Член 3 Ортопед, 

Физијатар 1 1 2 36 36 Не 

8 
Надколенична скелетна геријатриски протеза со 
дрвено лежиште Член 3 Ортопед, 

Физијатар \ 7 1 2 36 36 Не 

9 
Надколенична скелетна геријатриска протеза со 
пластично лежиште 

Член 3 Ортопед, , 
Физијатар 7 1 2 36 36 Не 

10 Надколена протеза со две стопала (кај скратување) Член 3 Ортопед, 
Физијатар 7 1 2 36: 36 Не 

1-2 ПОДКОЛЕНИ ПРОТЕЗИ С 5 -

11. Комбинирана подколена протеза /дрво,метал,кожа/ Член 3 Ортопед. 
Физијатар 7 12 36 36|Не 

12; Дрвена подколена протеза ? Член 3 Ортопед, 
Физијатар 7 1 2 36 36; Не 

13 Пластична подќолена протеза Член 3 Ортопед, 
Физијатар ; 7 12 36 36 Не 

14 јШопортова подколена протеза Член 3 Ортопед, 
ЈФизијатар ^ ј 7 1 1 2 

- 3 6 
36 Не^ 

-
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I 

Ред. 
број 

Назив на помагалото, материјал, резервни делови, 
потрошен материјал 

Индикации 

по правилник 

Помагал ото 
го препишува 

Рок на употреба во месеци соред возраста Партици-
пација 

Забелешка Ред. 
број 

Назив на помагалото, материјал, резервни делови, 
потрошен материјал 

Индикации 

по правилник 

Помагал ото 
го препишува до 7 год над 7 до 18 

год 
над 18 до 65 

год 
над 65 год 

Партици-
пација 

Забелешка 

15 Подколена скелетна протеза со пластично лежиште 
' - . г 

Член 3 | Ортопед, 
Физијатар 

с 
7! 12 36: 36 Не -

16 Подколена скелетна протеза со дрвено лежиште Член 3 Ортопед, 
Физијатар 1- 12 36 36 Не 

1.3 ЗГЛОБНИ МЕХАНИЗМИ 
1-

17 Слободен колевски зглоб Член 3 !°ртопед ' ^ФизиЈатар Т: 12 зб; 36 Не 

18 Колевски зглоб со кочница Член 3 . -°р т о п е д ' ФизиЈатар 1\ 12 36Ј 36 

36 36 

Не ; -
19 Самокочечки коленски зглоб Член 3 ?р т о п е д-ФизиЈатар 7. 12 

36Ј 36 

36 36 Не 
; -

20 Геријатриски колевски зглоб Член 3 Ортопед, 
Физијатар 7ј 12 36; 36 Не 

21 Зглоб за дезиркулација на колено Член 3 Ортопед, 
Физијатар 7| 12 

1 
361 36 Не 

22 Надворешен потпорен коленски зглоб Член 3 Ортопед, 
Физијатар 

' ! 
7 12 36 36 Не 

23 
Зглоб за дезартикулација на колк за скелетна 
протеза Член 3 Ортопед. 

Физијатар 7; 12 36 36 Не 

24 Зглоб за колк (трохантер) Член 3 Ортопед, 
Физијатар 7 12 - 36 ! 36 Не 

"25 Скочен зглоб за стопало тип Грајзингер Член 3 Ортопед, 
Физијатар 7 12 36; 36 Не 

26 Скочен зглоб за стопало тип Нормгеленк Ч л е н 3 Ѕинијатар 7 12 36 36 Не 

27 Скочен зглоб за стопало Сам Член 3 Ортопед. 
Физијатар 7 12 36 36 Не 

28 Скочен зглоб за дрвено стопало Член 3 Ортопед. 
Физијатар 7 12 36 36 Не 

29 Механички скочен зглоб Член 3 Ортопед. , 
Физијатар 7 12 36 36 Не 

1.4 С Т О П А Л А 

36 30 Стопало тип Грајзингер гумено Член 3 

Член 3 

Ортопед. 
Фнзијатар 
Ортопед, 
Физијатар 

7 

7 

12 36 36 Не 

31 Стопало тип Нормгеленк гумено 

Член 3 

Член 3 

Ортопед. 
Фнзијатар 
Ортопед, 
Физијатар 

7 

7 12 36 36 Не 

32 Стопало тип Сач гумено Член 3 Ортопед, 
Физијатар 7: 12 36) 36 Не 

33 Филц-дрво стопало Член 3 Ортопед, 
Физијатар 7 12 

1 . 1 

Зб| 36 Не 
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Ред. Назив на помагалото, материјал, резервни делови, Индикации Помагал ото Рок на употреба во месени сторел возраста Партици- Забелешка 
број потрошен материјал по правилник го препишува до 7 гол над 7 до 18 

год 
над 18 до 65 

год 
над 65 год пација 

' 1.5 С У С П Е Н З И И И К О З М Е Т И К А - 7 12 36 36 

34 Вакуум суспензија Член 3 ј Ортопед, 
Физијатар 7 12 36 36 Не 

35 Кожна суспензија Член 3 Ортопед, 
Физијатар 7 12 36! ! 36 Не 

36 Козметска облога Член 3 Ортопед, 
Физијатар 7 12 36 36 Не 

37 Бутен мидер Член 3 : Ортопед, 
-Физијатар 7 12 36 36 Не 

38 Навлака за нунка Член 3 Ортопед, 
Физијатар 7 12 36 36 Не 

1.6 П Р О Т Е З И З А Р А Ц Е ! 

П Р О Т Е З И ј 

39 
...... .... 

Надлакатна работна пластична протеза Член 3 Ортопед. 
Физијатар 7 18 36 36 Не 

40 Надлакатна естетска пластичнс протеза Член 3 Ортопед, 
Физијатар 7 18 36 

ј 
ЗбјНе 

41 Подлакатна работна пластична протеза Член 3 Ортопед, 
Физијатар 7 18 36 36 Не 

42 Подлакатна естетска пластична протеза Член 3 Ортопед. 
Физијатар 7 18 36 36 Не 

43 Подлакатна кожна протеза Член 3 Ортопед. 
Физијатар 7 18 36 36 Не 

44 
Миоелектронска протеза 

! 
Член 5 ј Ортопед, 

Физијатар - 7 18 36 36 Не 
Лекарска комисија 
на Фондот 

1.7 З Г Л О Б Н И МЕХАНИЗМИ 

45 Зглоб за дезартикулација на рамо Член 3 Ортопед, 
Ф изиј атар 7 18 36 36 Не 

46 Функционален лакатен зглоб Член 3 Ортопед. 
Физијатар 7 18 36 36 Не 

47 Рамен зглоб Член 3 Ортопед. 
Физијатар 7 18 36 36 Не 

48 Скелет за рачна протеза Член 3 Ортопед, 
Физијатар 7 18 

1 
36 36 Не 

1.8 Ш А К И 

49 Филцана шака Член 3 Ортопед. 
Физијатар 7 18 ! 36 36 Не 

50 Гумена шака Член 3 Ортопед. 
Физијатар 7 А ? ј 36 36 Не 

Страна 3 



Ред. 
број 

Назив на помагалото, материјал, резервни делови, 
потрошен материјал 

и Индикации 

по правилник 

Помагалото 
го препишува 

Рок на употреба во месеци соред возраста Партици-
пација 

Забелешка Ред. 
број 

Назив на помагалото, материјал, резервни делови, 
потрошен материјал 

и Индикации 

по правилник 

Помагалото 
го препишува до 7 год над 7 до 18 

год 
над 18 до 65 

год 
над 65 год 

Партици-
пација 

Забелешка 

51 Механичка функционална шака Член 3 Ортопед, 
Физијатар 1 7 18 36 36 Не 

.52 Естетска ракавица Член 3 Ортопед, 
Физијатар 7 1ѕ; 36 36 Не 

1.9 СУСПЕНЗИИ 7 18Г 36 " 36 

53 Кожна суспензија Член 3 Ортопед, 
Физијатар 7 18: 36 36 Не 

54 Вакум суспензија Член 3 Ортопед, 
Физиката р 7 18 36 36 Не 

2 ОРТОПЕДСКИ СРЕДСТВА-ОРТОЗИ ј 
2.1 НА ДК ОДЕНИ ОРТОЗИ 

( 

55 
Надколен апарат со слободен или закочен зглоб во 
колено со узенгија вградена во чевел Член 8 Ортопед, 

Физијатар 12 14 241 36 40% Освен за деца 

56 
Надколен апарат со слободен или закочен коленски 
зглоб со метална сандала Член 8 Ортопед, 

Физнјатар 12 14 24 36 40% Освен за деца 

57 
Надколен апарат со зглоб во колк,зглоб во колено со 
узенгија вградена во чевел Член 8 Ортопед, 

Физијатар 
\ 

12! 14 24 36 40% Освен за деца 

58 
Надколен апарат со зглоб во колк,зглоб во колено со 
метална сандала Член 8 Ортопед, 

Физијатар 12 

1 
1 

14 24 36 40% Освен за деца 

59 
Надколен пластичен апарат со зглоб во колено и 
скочен зглоб Член 8 Ортопед. 

Физијатар 12 14 24 36 40% Освен за деца 
' - 22 КОЛЕВСКИ ОРТОЗИ 

60 Супракондиларна коленска ортоза Член 8 Ортопед, 
Физијатар 12 14 24 36 40% Освен за деца 

61 Коленски стегач за фиксација на патела Член 8 Ортопед, 
Физијатар 12 14 24 36 40% Освен за деца 

62 
Каленски апарат за корекција на контрактури во 
колено /редерсман/ Член 8 Ортопед. 

Фнзкјатар 
! 

12 14 24 36 40% Освен за деца 

63 Тутор апарат без зглоб Член 8 Ортопед. 
Физнјатар 12 14 24 36! 40% Освен за деца 

Ј 
64| Тутор апарат со зглоб ; Член 8 | 

Ортопед, 
Физијатар 12 14 24 36 40% Освен за деца 

| 23 ПОДКОЛЕНИ ОРТОЗИ ! 

бѕ| 
Подколен потпорен апарат за растеретување на !член 8 
подколеница 

Ортопед, 
Физијатар 12 14 24 36 40% Освен за деца 
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Ред. Назив на помаганото, материјал, резервни делови, Индикации Помаганото Рок на употреба во месеци соред возраста Партици- Забелешка 
број потрошен материјал по правилник го препишува до 7 год над 7 до 18 

год 
над 18 до 65 

год 
над 65 год пација 

бб 
Подколен пластичен апарат со ограничување на 
плантарна флексија (перенеус) Член 8 Ортопед, | 

Физијатар 12 14 

! 

2 4 ! 36 4 0 % Освен за деца 

67 

Подколен апарат со ограничување на плантарна или 
дорзана флексија и скочен зглоб со приклучок на 
чевли 

Член 8 
! 

Ортопед, 
Физ иј атар 

12 14 24 36 4 0 % Освен за деца 

68 Подколен апарат со скочен зглоб и метална сандала Член 8 Ортопед. 
Физијатар 12 14 24 36 4 0 % Освен за деца 

69 
Подколен апарат од челична жица за ограничување 
на плантарна флексија Член 8 Ортопед, 

Физнјатар 12 14 2 4 36 4 0 % Освен за деца 

70 
Подколен кожен апарат за корекција на плантарна 
флексија Член 8 Ортопед. 

Физнјатар 12 14 2 4 36 4 0 % Освен за деца 
2.4 О Р Т О З И З А Г О Р Н И Е К С Т Р Е М И Т Е Т И ! 

71 
Надлактен корективен апарат со механизам за 
корекција во лактен зглоб /Редерсман/ Член 8 Ортопед. 

Физијатар 12 14 2 4 36 4 0 % Освен за деца 

72 Пасивна надлакатна ортоза од пластична маса Член 8 Ортопед, 
Физијатар 12 14 2 4 36 4 0 % Освен за деца 

73 Пасивна подлакатна ортоза од пластична маса Член 8 Ортопед, 
Физијатар 12 14 2 4 36 4 0 % Освен за деца 

74 Радиалис апарат Член 8 Ортопед, 
Фнзијатар 12 14 24 36 4 0 % Освен за деца 

75! Ортоза за фиксација на зглоб и на шака Член 8 Ортопед, 
Физијатар 12 14 2 4 36 4 0 % Освен за деца 

76 Ортоза за фиксација на прст јЧлен 8 Ортопед, 
Физијатар 12 1 4 2 4 36 4 0 % Освен за деца 

77 1 Митела за фиксација на горни екстремитети Член 8 Ортопед, 
Физијатар 12 14 2 4 36 4 0 % Освен за деца 

2 . 5 О Р Т О З И З А Р Б Е Т Е Н СТОЛБ 

78 Шанцова кравата едноделна Член 8 Ортопед, 
Физкјатар 1 12 14 2 4 36 4 0 % Освен за деца 

79 Шанцова кравата дводелна Член 8 Ортопед. 
Физијатар 12 14 2 4 3 6 4 0 % Освен за деца 

80 Милвоки мидер Член 8 Ортопед. 
Физијатар 12 14 2 4 36 4 0 % Освен за деца 

81 Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ЦБВ Член 8 -Ортопед, 
јФизијатар 12 14 2 4 3 6 4 0 % Освен за деца 

ј 82 
Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип 
ШЕНО Член 8 | Ортопед. 

јФизијатар 12 
I 

14 2 4 3 6 4 0 % Освен за деца 
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Ред-
број 

Назив на помагалото, материјал, резервни делови, 
потрошен материјал 

Индикации 

по правилник 

Помагал ото 
го препишува 

Рок на употреба во месеци со ред возраста Партици-
пација 

Забелешка Ред-
број 

Назив на помагалото, материјал, резервни делови, 
потрошен материјал 

Индикации 

по правилник 

Помагал ото 
го препишува до 7 год над 7 до 18 

год 
над 18 до 65 

год 
над 65 год 

Партици-
пација 

Забелешка 

83 Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ТЈ1СО Член 8 Ортопед, 
Физијатар 12 

( 

14Ѕ 24 36 
1 

40% ј Освен за деца 

84 
Корсет за кифоза или сколиоза пластичен 
француски тип Член 8 Ортопед, 

Физијатар 12 
1 

14 
I 

24 36 40%! Освен за деца 

85 Корсет за кифоза метален Член 8 Ортопед, 
Физијатар 12 14 24 36 40% Освен за деца 

86 Еластичен корсет за кифоза Член 8 Ортопед, 
Физијатар 12 14 24 36 40% Освен за деца 

87 Корсет платнен лумбален со фишбајни Член 8 Ортопед, 
Физијатар 12 14 24 36 40% Освен за деца 

88 Корсет платнен лумбален со метални шини Член 8 Ортопед. 
Физијатар 12 141 24 36 40% Освен за деца 

89 Минерва корсет Член 8 Ортопед, 
Физијатар 12 14 24 36 40% Освен за деца 

2Ј6 КОРЕКТИВНИ ОРТОЗИ 

. \ 

о 

Корективен апарат за исчашени колкови но 
Хилгерајнер со механизам за подесување на 
абдукција адукдија 

Член 8 Ортопед, 
Фнзијатар 

12 

! 

14 24 36 40% Освен за деца 

т 
Корективен апарат за корекција на стопало Денис-
Браун Член 8 Ортопед. 

Физијатар 12, 14 24 36 40% Освен за деца 
Корективно помагало (ремен) за исчашени колкови 
поПавлиќ Член 8 Ортопед, 

Физијатар 12 14 24 36 40% Освен за деца 
.... ј-/ Л ! Корективни гаќички за корекција на абдукција на 

колковите по Вејкерд Член 8 Ортопед. 
Фнзијатар 12 14 24 36 40% Освен за деца 

К Дталанта апарат за исчашени колковнза одење Член 8 Ортопед, 
Фпзфтар 12 14 24 36 40% Освен за деца 

1 Твистеров аларм за корекција ма абдукција и 
адукција ма долните екстремитети Член 8 ј ! 

Ортопед, 
Фпцатар 12 14 24 36 40% Освен за деца 

Ж 
Надколен корективен апарат со метална сандала за 
корекција на варус или валгус на капено Член 8 ; Ортопед, 

Фвзијатар 12 14 24 36 40% Освен за деца 

97 
Корективен апарат за корекција на скочен зглоб 
/Редерсмаи/ Член 8 Ортопед, 

Ф п ц т р 12 14 24 36 40% Освен за деца 

Ј 5 - - Најсолена корективиа лонгета за кореница на 
контрактури во колено и скочен зглоб Член 8 Орггсвед, 

Фѕшјитвр 
( 

12Ј 14 24 36 40%; Осмоза деца 
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Ред. 

врој;, П 
Назив на потоплото, матерѕдал, резервни делови, 

потрошен материјал 
Индикации 

по правилник 
Помагал ото 
го препишува 

Рок и употреба во месеци бореа мпркп Партици-
пација 

Забелешка Ред. 

врој;, П 
Назив на потоплото, матерѕдал, резервни делови, 

потрошен материјал 
Индикации 

по правилник 
Помагал ото 
го препишува до 7 год п а 7 до 18 

год 
над 18 до 64 

год 
над 65 год 

Партици-
пација 

Забелешка 

99 и 

Подколена корективна лонгета за корекција ма 
деформитет на стопало Член 8 Ортопед, 

Фвзијатар 12 14 24 36 40% Освен за дена 

: Корективен апарат за Халус Валгус стопало Член 8 Ортопед, „ 
Фнзшјатар 12 и 24 36 40^ Освен за деца 

Корективен апарат за корекција на пектус каренатус Член 8 Ортопед, 
Фшзијатар 12 14 24 36 40% Освен за деца 

! з ИНВАЛИДСКИ КОЛИЧКИ ј 
П 

102 
С 

? 
Универзална инвалидска количка со подвижен 
наслон и папуни кои се подесуваат Член 11 Ортопед, 

Физиката р 60 60 60! 60 Не 
д 

103 
1) 

| Инвалидска собна количка Член 11 Ортопед, 
Фнзнјатар 60 60 60 60 Не 

: 101 Теренска инвалидска количка на рачен погон Член 13 Ортопед, 
Физијатар 60 во! бо 60 Не 

105 
| 

2; Тоалетна инвалидска количка Член И Ортопед, 
Физијатар 60 60 

г 

60 60 Не 

10$ П'1 Детска инвалидска количка - стандард Член 11 Ортопед, 
Физијатар 60 60 60 60 Не 

107 
! Инвалидска количка за церебрална парализа Член И Ортопед, 

Физијатар 60 60 60 60 Не 

108 
Ј. Електро-моторна инвалидска количка Член 13 Ортопед. ј 

Физијатар ! 60 60 60 Не 
Лекарска комисија 
(на Фондот 

Ј - ДОДАТОЦИ НА ИНВАЛИДСКИ КОЛИЧКИ ј ! ј 

109 Адаптација на киличка за ВЦ Член И Ортопед, ј 
Физијатар ; 60 60 60 60 Не 

НО Ремен за фиксација на градите ^ Член 11 Ортопед, ! 
Физнјатар ! 60 60 60 60 Не 

' 111 Ремен за фиксација на нозете Член 11 Ортопед, ! 
Физијатар 60 60 60 60;Не 

112 Ремен за фиксација на глава Член 11 Ортопед. 
Физијатар - 60 60 60 60 Не 

113 Потпирач со прекршување Член И Ортопед. 
Физијатар 60 60 60 60 Не 

114 Масичка Член И ; 
Ортопед, 
Фнзвјатар 60 60 60 60 Не 

115 Потпирач за глава Член И Ортопед, 
Физијатар 60 60 60 60 Не 

116 Тапацирано седиште (перниче) 5ЕД, 60 60 ^60 60 Не 
Страна 7 
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Ред. 
број 

Назив на помагал отоматеријал, резервни делови, 
потрошен материјал 

Инднкацјии 

по правилник 

Помаганото 
го препишува 

Рок на употреба во месеци соред возраста Партици-
пација 

Забелешка Ред. 
број 

Назив на помагал отоматеријал, резервни делови, 
потрошен материјал 

Инднкацјии 

по правилник 

Помаганото 
го препишува до 7 год над 7 до 18 

год 
над 18 до 65 

год 
над 65 год 

Партици-
пација 

Забелешка 

138 
Кожни влошки со латерално или медицијално 
повишување Член 23 Ортопед 6 6 

" 1 ј 
Не 

139: Влошки со плута за скратување до 2 см. Член 23 Ортопед 6 6 Не 
6 ЕЛАСТИЧНИ ЧОРАПИ ј 

140 Еластични чорапи Член 24 Ортопед ј трајно трајно трајно трајно 40% Освен за деца 

7 ПОМОШНИ ПОМАГАЛА (БАНДАЖЕРСКИ 
СРЕДСТВА) 

I 

ТД Бастуии 
141 Троножен бастун Член 25 Ортопед 60 60 60 60 40% Освен за деца 
142 Четвороножен бастун Член 25 Ортопед 60 60; 60 ' 60 40% Освен за деца 

7 2 Патерици Ортопед I 

143 
Дрвена патерица подпазувна со подесување на 
висината Член 25 Ортопед 

60 1 60 60 60 40% Освен за деца 

144 
Метална патерица подпазувна со подесување на 
висината Член 25 Ортопед 

60 60 60 60 40% 
1 

Освен за деца 

145 
Метална патерица подлактна со подесување на 
висината Член 25 Ортопед 605 60 60 60 40% Освен за деца 

7.2 Дубацн и одалки ! Ортопед 60| 60 60 60 40% Освен за деца 
146 Дубак со масичка 4 тркала Член 25 ; Ортопед 60 60 60 б61 40% Освен за деца 
147 Одалка со ракофат без тркала Член 25 Ортопед 60, 60 60 60 40% Освен за деца 
148 Одалка со ракофат со 2 тркала Член 25 Ортопед бој 60 60 60 40% Освен за деца 
149 Одалка со ракофат со 4 тркала Член 25 Ортопед 60 60 60 60 40% Освен за деца 
150 Одалка со подлакатна подпора со 2 тркала Член 25 Ортопед 60 60 60 60 40% Освен за деца 

. 151 - Одалка со подлакатна потпора со 4 тркала Член 25 Ортопед 60 60 60 60 40% Освен за деца 
7 3 Појаси и утеги 

ш ; Појас за спуштен стомак Член 25 Хирург 60 

60 

60 60 60; 40% Освен за деца 

153 Појас за труднион со млитава стомачна мускулатура Член 25 Хирург 

60 

60 60 60 604 40% Освен за деца 
154 Појас за пупчана кила Член 25 Хирург бб 60 60 60' 40% Освен за деца 
155 Појас за еднострана препонска кила Член 25 Хирург 60 60 60 60: 40% Освен за деца 
156 Појас за двострана препонска кила ;Член 25 (Хирург 60 60 60 60 40% Освен за деца 
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Ред. 
број 

Назив на помагалото , материјал, резервни делови, 
потрошен материјал 

Индикации 

по правилник 

Помагалото 
го препишува 

Рок на употреба во месеци соред возраста Партици-
пација 

Забелешка Ред. 
број 

Назив на помагалото , материјал, резервни делови, 
потрошен материјал 

Индикации 

по правилник 

Помагалото 
го препишува до 7 год над 7 до 18 

год 
над 18 до 65 

год 
над 65 гол 

Партици-
пација 

Забелешка 

157 
Појас за еднострана или двострана кесна кила со 
суспензориум Член 25 Хирург 6 0 60 60 60 40% Освен за деца 

158 Појас за спуштен стомак и препонска кила Член 25 Хирург 6 0 60 60 60 40% Освен за деца 
159 Суспензориум Член 25 Хирург 6 0 60 60 60 40% Освен за деца 
160 Појас со пружина за еднострана препонска кила Член 25 Хирург 6 0 60 60 60 40% Освен за деца 
161 Појас со пружина за двострана препонска кила Член 25 Хирург 6 0 60 60 60 40% Освен за деца 

162 
Појас со пружина за еднострана или двострана кесна 
кила Член 25 

Хирург 6 0 60 60 60 40% Освен за деца ; 
7.4 Вештачка дојка 40% 

163 Вештачка дојка (силиконска) Член 25 ; Хирург 24 24 24 24 40% Освен за деца 

8 ОСТАНАТИ ПОМАГАЛА И САНИТАРНИ 
СПРАВИ 

164 Кеси за урина Член 27 Избран лекар 6 6 6 6 Не 
165 Појас со кеса за измет Член 27 Избран лекар 6 6 6 6 Не 
166 Ендотрахијална канила - метална Член 27 Избран лекар 12 12 12 12 40% Освен за деца 
167 Ендотрахијална канила - гумена Член 27 Избран лекар 6 6 6 6 40% Освен за деца 
168 Постојан катетар Член 27 Избран лекар 3 3 3 3 40% Освен за деца 
169 Распрскувач и инхалатор Член 27 Избран лекар трајно трајно Не 
170 Гумено црево за вештачка исхрана Член 27 Избран лекар 6 6 6 6 40% Освсн за деца 
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Ред. 
број 

Назив на помагалото, материјал, резервни делови, 
потрошен материјал 

Индикации 

по правилник 

Помагал ото 
го препишува 

Рок на употреба но месеци соред возраста Партици-
пација 

Забелешка Ред. 
број 

Назив на помагалото, материјал, резервни делови, 
потрошен материјал 

Индикации 

по правилник 

Помагал ото 
го препишува до 7 год над 7 до 18 

год 
над 18 до 65 

год 
над 65 год 

Партици-
пација 

Забелешка 

В СЛУШНИ ПОМАГАЛА 

183 Џепен слушен апарат Член 42 Спец. за уво нос 
и грло Трајно Трајно Трајно Трајно Не 

184 Слушен апарат вграден во очила Член 42 Спец. за уво нос 
и грло Трајно Трајно Трајно Трајно Не 

185 Задушен слушен апарат Член 42 Спец, за уво нос 
и грло Трајно Трајно Трајно Трајно Не 

-

- г ПОМАГАЛА З А ОВОЗМОЖУВАЊЕ Н А ГЛАСЕН 
ГОВОР 

186 Апарат за овозможување на гласен говор Член 44 Клиника за уво 
нос и грло Трајно Трајно Трајно Трајно 40% Освен за деца 

-

Д 
ЗАБОТЕХНИЧКИ И ЗАБНОПРОТЕТИЧКИ 
СРЕДСТВА 

187 Подвижни акрилатни, прцијални и тотални протези Член 47 и 48 Избран 
стоматолог 60 60 60 60 40% Освен за деца 

188 

Ортодонски акрилатни апарати (подвижни) Член 49 Ортодонт 
по 
утврдена 
потреба 

по 
утврдена 
потреба Не 

189 Оптуратори Член 50 Ортодовт 60 60 60 60 40% Освен за деца 

190 Шини за имобилизација Член 51 Максилофац-
ијална хирургија 60 60 60 60 40% Освен за деца 

191 Едноделни леани фасетирани крунички Член 52 Избран 
стоматолог 60 60 Не 
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3357. 
Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 

став 1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и 
член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото 
осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 25/2000 и 
34/2000) Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 
27.11.2000 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВА-
ЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник, во согласност со Законот за 

здравственото осигурување (во натамошниот текст: 
Закон), поблиску се уредуваат содржината и начинот 
на остварување на правата и обврските од задолжи-
телното здравствено осигурување на осигурените ли-
ца на Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија (во натамошниот текст: Фонд). 

Член 2 
Како осигурено лице се смета лице на кое на на-

чин пропишан со Законот и овој правилник му е утвр-
дено својство на осигуреник, односно осигурено лице. 

Член 3 
На осигурените лица им се обезбедуваат здравс-

твени услуги и парични надоместоци под услови и на 
начин утврдени со Законот, овој правилник и другите 
општи акти на Фондот. 

II. УТВРДУВАЊЕ СВОЈСТВО НА ОСИГУРЕНО 
ЛИЦЕ 

Член 4 
Својството на осигурено лице го утврдува подрач-

ната служба на Фондот, според местото на живеење 
односно на работа. 

Својството на осигурено лице се утврдува врз ос-
нова на пријава за задолжително здравствено осигуру-
вање што ја поднесуваат обврзниците за уплата на 
придонесот. 

Ако Фондот утврди дека обврзникот за уплата на 
придонесот, во пропишаниот рок не поднесол пријава 
за задолжително здравствено осигурување, по службе-
на должност, со решение ќе утврди својство на осигу-
рено лице. 

Ако Фондот по поднесена пријава не признае свој-
ство на осигурено лице, или тоа својство го признае по 
друг однос, должен е за тоа да донесе решение. 

Член 5 
Подносителот на пријавата е должен кон пријава-

та да приложи соодветни докази со кои се докажува 
законскиот основ за осигурување (за заснован рабо-
тен однос, вршење на дејност, корисник на пензија, 
корисник на постојана социјална заштита или друг ос-
нов на осигурување). 

За осигурените лица - членови на семејството кон 
пријавата се поднесува доказ со кој се докажува средс-
твото со осигуреникот (извод од матичните книги на 
венчаните, извод од матичните книги на родените или 
решение од надлежен орган). 

За децата на осигуреникот над 18 години, кон при-
јавата се поднесува и потврда за редовно школување. 

За децата кои се или ќе станат неспособни за са-
мостоен живот и работа, кон пријавата се поднесува 
решение дека детето е неспособно за самостоен 
живот и работа според прописите за пензиското и ин-
валидското осигурување, односно за социјална зашти-
та. 

Член 6 
Врз основа на пријавата за осигурување и доказите 

од член 5 на овој правилник, статутот на осигурено 
лице се утврдува од денот на: засновање на работниот 
однос; почетокот на вршењето на дејноста; почетокот 
на користењето на пензијата односно другите права 
врз основа на кои се осигуруваат, стапувањето во 
брак, раѓањето или стекнувањето на друго својство 
врз основа на која ќе се осигурува. 

За лицата кои сами пристапуваат кон задолжител-
но здравствено осигурување, статусот на осигурено 
лице се утврдува со денот на поднесувањето на прија-
вата. 

Член 7 
За децата на осигуреникот над 18 година кои се на 

редовно школување, на почетокот на учебната годи-
на, осигуреникот доставува потврда за редовно шко-
лување. 

Доколку за осигуреното лице од став 1 на овој 
член не е доставена потврда за редовно школување, 
им престанува својството на осигурено лице. 

Член 8 
Својството на осигурено лице престанува со денот 

на поднесување на одјавата за осигурување, односно 
со престанокот на основот врз основа на кој било оси-
гурено. 

Член 9 
Образецот на пријавата односно одјавата за задол-

жително здравствено осигурување (ЗО-1) е составен 
дел на овој правилник. 

Фондот води евиденција за осигурените лица спо-
ред податоците за пријавата односно одјавата за за-
должително здравствено осигурување. 

III. ДОКАЖУВАЊЕ НА СВОЈСТВО НА 
ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ 

Член 10 
Својството на осигурено лице се докажува со 

здравствена легитимација и потврда за платен промет. 
Здравствената легитимација може да се користи 

само со лична карта, односно ученичка книшка или 
индекс со кои се докажува идентитетот на осигурено-
то лице. 

Член И 
По исклучок од ставот 2 на член 10 од овој правил-

ник, децата до два месеца возраст здравствена зашти-
та можат да користат и врз основа на здравствена ле-
гитимација на еден од родителите. 

Член 12 
Потврдата за платен промет за здравствено осигу-

рување ја издава подрачната служба на Фондот, спо-
ред местото на живеење, односно работа на осигуре-
никот, ако обврзникот редовно го уплатува придоне-
сот за здравствено осигурување или со задоцнување 
од најмногу 60 дена сметано од истекот на последниот 
ден од месецот за кој се плаќа придонесот. 

Потврдата од став 1 на овој член содржи: име и 
презиме на осигуреникот, број на здравствената леги-
тимација, регистарски број на обврзникот, сериски 
број, месецот за кој е платен придонесот и месеците и 
годината во кои можат да се користат здравствени ус-
луги на товар на средствата на Фондот. 

Потврдата за платен придонес за здравствено оси-
гурување за корисниците на пензија или друг надомес-
ток од пензиското и инвалидското осигурување, се из-
дава со скратени податоци заедно со чекот со кој се 
исплатува пензијата односно надоместокот. 

Потврдата за платен промет за здравствено осигу-
рување се издава во потребен број на примероци за 
здравствени услуги и за лекови. 

Примерокот од потврдата се приложува кон прес-
метката за извршената здравствена услуга и кон ре-
цеитот за издаден лек. 
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IV. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ПРИ-
МАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

1. Избор на лекар 

Член 13 
Осигуреното лице заради користење на здравстве-

на запЈтита во примарната здравствена заштита врши 
избор на лекар во дејност на: општа медицина, меди-
цина на трудот, педијатрија, училишна медицина, ги-
некологија и општа стоматологија, според местото на 
живеење односно на работа. 

Како избран лекар во смисла на став 1 од овој член 
се смета лекар вработен во здравствена установа која 
врши примарна здравствена заштита и кој осигурено-
то лице го избрало за свој лекар. 

Член 14 
Изборот на лекар се врши: 
1. Во дејноста општа медицина избор на лекар мо-

жат да вршат сите осигурени лица. 
2. Во дејноста медицина на трудот избор на лекар 

вршат работниците и другите осигурени лица, докол-
ку лекарот од медицина на трудот врши дејност од оп-
шта медицина. 

3. Во дејноста на педијатрија, избор на лекар вр-
шат децата до 6 односно до 14 годишна возраст. 

4. Во дејноста училишна медицина избор на лекар 
вршат децата од училишна возраст. 

Децата кои се на школување надвор од местото на 
живеење избираат лекар и во местото на школување-
то. 

5. Во дејноста гинекологија избор на лекар вршат 
жените над 14 годишна возраст. 

6. Во дејноста на стоматологијата избор на лекар 
вршат сите осигурени лица. 

Изборот на лекар стоматолог се врши од сите ле-
кари стоматолози кои вршат општа стоматолошка 
пракса освен лекарите специјалисти по орална хирур-
гија и ортодонција и други специјалисти, кои вршат 
специјалистичка дејност. 

Член 15 
За децата осигурени лица до 14 годишна возраст, 

изборот на лекар може да го врши родителот односно 
старателот. 

Член 16 
Лекарот може да го одбие изборот на осигуреното 

лице во случај: 
1) кога му е исполнет нормативот утврден со општ 

акт на Фондот; 
2) ако осигуреното лице укажува недоверба кон 

лекарот или не постапува по неговите совети; 
3) ако не му дава вистински податоци, за својата 

здравствена состојба; 

Член 17 
Секој избран лекар е должен да определи друг ле-

кар од својата или од друга најблиска здравствена ус-
танова која врши иста дејност, кој ќе го заменува, од-
носно кој ќе му ги пружа здравствените услуги на оси-
гуреното лице во случај на негово отсуство. 

Избраниот лекар е должен да ја извести подрачна-
та служба на Фондот за лекарот кој ќе го заменува. 

Член I f 
Избраниот лекар може да се промени во случај на: 

престанок на работа на избраниот лекар; 
2) промена на местото на живеење односно на ра-

бота на избраниот лекар или на осигуреното лице; 
3) во други случаи по барање на осигуреното лице, 

односно лекарот. 
Член 19 

Изборот на лекарот се врши со пополнување на 
изјава за избор на лекар на образец ИЛ-1 (Пријава за 
избор - Промена на лекар), КОЈ е составен дел на о$ој 
правилник. , ^, , д л * , 

Изјавата од став 1 на овој член се пополнува во два 
примероци од кои едниот останува во здравствениот 
картон на осигуреното лице кај избраниот лекар, а 
другиот избраниот лекар го доставува до подрачната 
служба на Фондот. 

Член 20 
Промената на избраниот лекар се врши со попол-

нување на нов образец ИЛ-1 како одјава за избор на 
лекар и нов образец ИЛ-1 како изјава за избор на ле-
кар. 

При промена на избраниот лекар, здравствениот 
картон се пренесува кај новоизбраниот лекар. 

Одјавата и новата изјава за избор на лекар од став 
1 на овој член новоизбраниот лекар ги доставува до 
подрачната служба на Фондот. 

Член 21 
Изборот на лекар и заменикот на избраниот лекар 

се запишуваат во здравствената легитимација на оси-
гуреното лице со втиснување на факсимилот со бројот 
на лекарот. 

Промената на изборот на лекарот се запишува во 
здравствената легитимација по поништувањето на за-
писот за претходниот избран лекар. 

Член 22 
Избраниот лекар води евиденција за осигурените 

лица што го избрале. 
Подрачната служба на Фондот води евиденција за 

осигурените лица според избраните лекари и нивните 
заменици и за промените на избраните лекари и нив-
ните заменици. 

2. Содржина на основните здравствени услуги кај 
избраниот лекар 

Член 23 
Основната здравствена заштита ги опфаќа мерки-

те и активностите што ги презема избраниот лекар и 
тоа: 

1) превентивни мерки и активности со цел за унап-
редување на здравствената состојба, спречување, суз-
бивање и рано откривање на болестите и други нару-
шување на здравјето; 

2) лекарски прегледи, советувања и други видови 
на медицинска помош со цел за утврдување, проверу-
вање и следење на здравствената состојба; 

3) лекување на болните и повредените. 

Член 24 
Превеитивните мерки и активностите од член 23 

став 1 точка 1 на овој правилник опфаќаат: 
1) заштита од штетни влијанија врз здравјето на 

населението; 
2) откривање, сузбивање и спречување на заразни 

болести; 
3) систематски прегледи на децата, учениците и 

студентите; 
4) заштита на жената во врска со бременоста, по-

родувањето, леунството и контрацепцијата; 
5) заштита на доенчињата и малите деца; 
6) заштита од болести на зависности; 
7) други превентивни мерки и активности. 
Мерките и активностите од став 1 на овој член се 

вршат со обем и начин утврден со програмите што ги 
донесуваат Владата на Република Македонија, однос-
но Фондот. 

Член 25 
Лекарските прегледи и другите видови на меди-

цинска помош со цел за утврдување, проверување и 
следење на здравствената состојба на осигурените ли-
ца опфаќаат: 

1} превентивни прегледи; 
, ̂  2) прегледи до барање да осигуреното лице; , 

3) прегледи по предлог на избраниот лекар, 



26 декември 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 111 - Стр. 5733 

Превентивните прегледи се вршат во динамика ко-
ја обезбедува следење на растот и развојот, рано от-
кривање на болестите и пореметувањата, откривање 
на причините и последиците од патолошки состојби и 
создавање на основа за санирање и подобрување на 
утврдените состојби. 

Прегледите по барање на осигурениот© лице (пр-
ви, повторни и контролни), се вршат според медицин-
ски индикации и опфаќаат општ физикален преглед, 
прегледи со одредена цел, анализа на претходната ме-
дицинска документација, упатување на помошни ди-
јагностички прегледи (радиолошки, лабораториски, 
функционални тестови и др.), упатување на консулта-
тивно-специјалистички прегледи и упатување во бол-
ничка установа во зависност од медицинските индика-
ции. 

Доколку избраниот лекар врши помошни дијагнос-
тички прегледи со ЕКГ, ЕХО или други апарати, 
здравствените услуги не се сметаат како посебни 
здравствени услуги туку како здравствени услуги на 
избраниот лекар. 

Прегледите по предлог на избраниот лекар содр-
жат потребни постапки од став 2 и 3 од овој член, во 
зависност од медицинските индикации. 

Член 26 
Лекувањето на болните и повредените опфаќа 

примена на медицински знаења, вештини, методи, пос-
тапки и средства со цел за лекување и закрепнување 
на осигуреното лице. 

Член 27 
Примарната здравствена заштита по правило се 

остварува во ординацијата на избраниот лекар. 
По исклучок од став 1 на овој член, во итни случаи 

доколку на подрачјето не постои организирана итна 
медицинска помош или ако избраниот лекар оцени за 
потребно и ако за тоа постојат услови, може да извр-
ши преглед или други здравствени услуги во домот на 
осигуреното лице. 

Член 28 
Избраниот лекар гинеколог, покрај мерките и ак-

тивностите од членовите 23 до 27 од овој правилник: 
1) ја следи бременоста и дава совети во врска со 

бременоста и контрацепцијата; 
2) го води породувањето, кога не е неопходно по-

родувањето да се врши во болнички услови; 
3) презема мерки и активности за рано откривање 

на заболувањата кај жените; 
Кај избраниот лекар гинеколог, како мерки и ак-

тивности од став 1 на овој член се сметаат и здравстве-
ните услуги со ЕХО прегледите. 

3. Стоматолошки здравствена заштита 
кај избраниот лекар 

Член 29 
Превенцијата и лекувањето на устата и забите во 

примарната здравствена заштита опфаќа: стомато-
лошки прегледи и други видови стоматолошка помош 
со цел за утврдување, следење и проверување на 
здравствената состојба како и лекување на устата и 
забите. 

Стоматолошките прегледи можат да бидат превен-
тивни и прегледи по барање на осигуреното лице. 

Превентивните прегледи опфаќаат: дијагностика 
на ризикот за појава на кариес и парадонтопатија, ра-
но откривање на болестите на устата и забите, анома-
лиите во развојот на вилиците и забите и други забо-
лувања и состојби. 

Прегледите по барање на осигурените лица опфа-
ќаат: општ стоматолошки преглед, анализа на меди-
цинската документација, упатување на помошни дијаг-
ностички прегледи (рентген, лабораторија и др.), сто-
матолошки терапија и по потреба упатување на специ-
јалистички прегледи. 

Член 30 
Одредени превентивни прегледи се спроведуваат 

во согласност со програмите за здравствена заштита, 
а прегледите по барање на осигуреното лице според 
медицинските индикации. 

Член 31 
Лекувањето на болните, повредените и другите ви-

дови на стоматолошка помош опфаќа: терапија на ка-
рнетот со естетски полнења на предните заби и со 
амалгамски полнења на другите заби, ендодонска те-
рапија, заболување на парадоитот, терапија на меките 
ткива, устата и плувачните жлезди и вадење заби. 

Стоматолошките здравствени услуги од орална хи-
рургија, ортодонција и протетика не спаѓаат во прима-
рана здравствена заштита. 

4. Домашно лекување 

Член 32 
Домашно лекување, осигуреното лице остварува 

кога не е неопходно болничко лекување, во случај на: 
- неподвижни или слабо подвижни болни, 
- хронична болест во фаза на влошување или ком-

пликации, 
- после сложени оперативни зафати кои бараат 

превивање и нега на раната, 
- продолжување на болничко лекување по предлог 

на болничката здравствена установа, 
- кај болни во терминална фаза на болеста. 

Член 33 
Потребата од домашно лекување ја утврдува ле-

кар специјалист од соодветната специјалност. 

Член 34 
Домашното лекување го спроведува избраниот ле-

кар или медицинска сестра од тимот на избраниот ле-
^ар, односно специјализирана организациона единица 
за домашно лекување. 

Доколку избраниот лекар врши домашно лекува-
ње здравствените услуги се сметаат како посебни ус-
луги. 

Член 35 
Домашното лекување се спроведува со цел да се 

обезбеди рационално, ефикасно и неопходно подобру-
вање на здравствената состојба на осигуреното лице. 

5. Итна медицинска помош 

Член 36 
Како итна медицинска помош во смисла на овој 

правилник се смета пружање на дијагностички и тера-
певтски постапки кои се неопходни за отстранување 
на непосредна опасност по животот и здравјето на 
осигуреното лице. 

Член 37 
Осигуреното лице остварува итна медицинска по-

мош без упат од избраниот лекар, кај најблиската 
здравствена установа која врши примарна здравствена 
заштита, односно во здравствена установа која има 
организирано служба за итна медицинска помош, спо-
ред местото на живеење односно според местото каде 
осигуреното лице се затекнало во времето на потре-
бата од итна медицинска помош. 

Член 38 
Итна медицинска помош се обезбедува и кога оси-

гуреното лице не е во можност да го докаже својство-
то на осигурено лице. 

Својството на осигурено лице се докажува по прес-
танувањето на итноста. 

Член 39 
Во случај на потреба, по пружената итна медицин-

ска помош, лекарот кој пружил итна медицинска по-
мош е должен да повика превоз на осигуреното лице 
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до болничката здравствена установа, водејќи сметка 
за видот на превозот зависно од здравствената состој-
ба на осигуреното лице. 

Здравствените установи кои пружаат примарна 
здравствена заштита на одредено подрачје се должни 
да обезбедат услови за превоз на болни во итни слу-
чаи. 

Член 40 
Во случај на неоправдан повик за укажување на 

итна медицинска помош, осигуреното лице ги сноси 
трошоците на прегледот и превозот. 

Оправданоста на повикот ја цени лекарот од итна 
медицинска помош, а по приговор, Лекарската коми-
сија на Фондот. 

6. Превоз со санитетско возило 

Член 41 
Санитетско возило може да се користи и кога не се 

работи за итен случај, а болниот односно повредениот 
поради неподвижност или ограничена подвижност не 
може да користи превоз со јавниот сообраќај. 

Потребата за превоз со санитетско возило ја утвр-
дува избраниот лекар односно надлежниот лекар од 
соодветната болничка здравствена установа. 

Превоз со санитетско возило може да се користи и 
во случаи од член 30 од Законот, по предлог на лекар-
ската комисија за упатување на лекување во стран-
ство, односно надлежниот лекар во болничката 
здравствена установа во странство. 

7. Патронажна посета 

Член 42 
Патронажната посета е пружање на стручна по-

мош и следење на состојбата Но породување на осигу-
рено лице - породилка и на новородено дете со цел за 
зачувување и унапредување на здравјето на родилката 
односно детето, кај кои постои зголемен ризик од по-
јава на болести. 

Член 43 
Патронажната посета ја спроведуваат медицински 

сестри од тимот на избраниот лекар - гинеколог. 

8. Користење на лекови 

Член 44 
Право на лекови осигуреното лице остварува врз 

основа на рецепт за пропишување на лек. 
Образецот на рецеитот е составен дел на овој пра-

вилник. 
Член 45 

Лекови на рецеит пропишува лекар - доктор на ме-
дицина, односно стоматологија, кој има статус на из-
бран лекар во примарната здравствена заштита, спо-
ред член 14 од овој правилник. 

Лекарот определен за замена на избраниот лекар 
може да препишува бекови на рецепт според догово-
рот што Фондот го склучил со избраниот лекар. 

Лекарите од став 1 на овој член пропишуваат ле-
кови само од дејноста што ја вршат. 

Член 46 
Осигуреното лице може да оствари право на леко-

ви на товар на средствата на Фондот според Листата 
на лекови врз основа на рецепт и потврда за платен 
придонес за здравствено осигурување. 

Член 47 
На рецептот се пропишува само еден лек, за едно 

осигурено лице, во потребна количина за терапија до 
8 дена за акутни случаи, со упатство за начинот на 
употреба. 

Во случај на хронични болести можат да се попи-
шуваат повеќе рецепти за лекова, со кои ќе се обезбе-
ди лекување до 30 дена, но на еден рецепт за терапија 
најмногу до 10 дена. 

Член 48 
Аптеката го издава лекот пропишан на рецептот, 

според пропишаната терапевска доза. 
Ако аптеката не располага со пропишаниот лек, 

овластениот здравствен работник во аптеката го из-
вестува осигуреното лице за можноста за набавка во 
друга аптека. 

Во случаите од став 2 на овој член, здравствениот 
работник од аптеката го известува избраниот лекар за 
лековите кои му стојат на располагање. 

Член 49 
Ако осигуреното лице има потреба од употреба на 

лек од странско производство кој не е на листата на 
лекови и не може да биде заменет со друг соодветен 
лек, по барање на осигуреното лице лекот може да се 
набави од странство, ако конзилиумот на соодветната 
болница и лекарската комисија на Фондот оценат де-
ка лекот е неопходен за лекување. 

Трошоците за набавка на лекот од ставот 1 на овој 
член, врз основа на сметка или друг доказ дека лекот 
е набавен во странство, паѓаат на товар на Фондот во 
денарска противвредност од најниската утврдена цена 
од соодветната генерика. 

Член 50 
Ако осигуреното лице има потреба од употреба на 

хормон за раст, хормонот може да го користи врз ос-
нова на мислење од конзилиумот од лекари на Клини-
ката за детски болести и Клиниката за ендокриноло-
гија при Клиничкиот центар во Скопје и тоа кај деца 
до 14 години коскена старост. 

Член 51 
Избраниот лекар секој пропишан лек го запишува 

во здравствениот картон и здравствената легитимаци-
ја на осигуреното лице, а ја запишува и датата и коли-
чината на препишаниот лек. 

Здравствениот работник во аптеката, во здравс-
твената легитимација на осигуреното лице, со дата. 
потпис и печат го потврдува издавањето на лекот. 

V. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД СПЕЦИЈА-
ЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

Член 52 
Специјалистичко консултативна здравствена заш-

тита опфаќа специјалистички прегледи, дијагностич-
ки, терапевски и рехабилитациони постапки според 
медицински индикации. 

За потребата од упатување на специјалистичко 
консултативна здравствена заштита од став 1 на овој 
член одлучува избраниот лекар. 

Член 53 
Специјалистичко консултативната здравствена 

заштита осигуреното лице ја остварува во здравствена 
установа која врши такви здравствени услуги на тоа 
подрачје, врз основа на упат од избраниот лекар од 
член 13 и 14 на овој правилник. 

Субспецијалистичката здравствена заштита се ко-
ристи со упат на лекарот специјалист. 

Упатот важи најмногу 30 дена од денот на издава-
њето, односно до денот на закажаниот преглед. 

Член 54 
Ако во здравствената установа во која е упатен 

има повеќе лекари од иста специјалност осигуреното 
лице самостојно може да се определи кај кој лекар 
специјалист ќе користи здравствена услуга. 

Член 55 
Избраниот лекар кон упатот за специјалистичко 

консултативна здравствена заштита ги приложува си-
те потребни наоди за извршените специјалистички 
прегледи, дијагностички и терапевтски постапки. 
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Член 56 
Лекарот специјалист наодите од извршениот спе-

цијалистички преглед и другите испитувања ги доста-
вува на избраниот лекар со мислење за здравствената 
состојба на осигуреното лице и упатство за натамош-
ното лекување. 

Член 57 
Осигуреното лице е должно по извршениот специ-

јалистичко консултативен преглед да се јави кај из-
браниот лекар веднаш но најдоцна во рок од три дена. 

Член 58 
Обрасците на упатите за специјалистичко консул-

тативна и субспецијалистичка здравствена заштита, за 
лабораторија и рендген дијагностика се составен дел 
на овој правилник. 

VI. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД БОЛНИЧКА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 59 
Кога поради природата на заболувањето не е мож-

но со успех да се спроведе амбулантно или домашно 
лекување осигуреното лице се упатува на болничко 
лекување во најблиската здравствена установа која 
врши соодветна болничка здравствена заштита. 

Член 60 
Болничката здравствена заштита опфаќа: 
1) испитување и лекување на болните и повредени-

те со примена на медицински знаења, вештини, мето-
ди и средства за лекување, оперативно лекување, ле-
кување со примена на методи на физикална медицина, 
медицинска рехабилитација, совети, медицинска нега 
и прифатени методи на традиционалната медицина во 
болнички услови, со цел за оздравување и подобрува-
ње на здравствената состојба; 

2) лекови, помошни материјали кои служат за при-
мена на лековите и санитетски и друг материјал пот-
ребен за лекување; 

3) сместување и исхрана во стандардни болнички 
услови. 

Член 61 
Како стандардни болнички услови за сместување 

на болни осигурени лица се смета сместување во бол-
ничка соба со два или повеќе болнички кревети. 

Сместување во еднокреветна болничка соба се вр-
ши во случај на потреба од изолација поради опасност 
од пренесување на заразна болест. 

Како болнички услови од повисок стандард од 
стандардот утврден со овој правилник се смета смес-
тување во еднокреветна болничка соба обезбедена со 
телевизор, радио, телефон, посебна нега и/или други 
надстандардни потреби по барање на осигуреното ли-
це. 

Во случај на сместување во болнички услуги од по-
висок стандард од став 3 на овој член осигуреното ли-
це ја надоместува разликата помеѓу цената на стан-
дардниот и повисокиот стандард на сместување. 

Член 62 
На осигуреното лице сместено во болничките ус-

лови му се обезбедува стандардна болничка исхрана 
од три оброци дневно, која ги задоволуваа дневните 
потреби на организмот. 

По исклучок од став 1 на овој член, во зависност 
од медицинските индикации, на осигуреното лице му 
се обезбедува диетална исхрана односно парентерална 
исхрана. 

Член 63 
Болничкото лекување трае ограничено, односно 

најкусо можно време потребно за извршување на не-
опходните болнички здравствени услуги, а престанува 
кога ќе се постигне состојба за продолжување на ле-
кувањето во домашни или амбулантен услови како и 
медицинска рехабилитација, во специјализираци 
здравствени установи. 

Долготрајно болничко лекување на осигурените 
лица болни од хронични болести се врши во специјал-
ни болници за лекување на хронични болести, лекува-
ње на душевни болести, лекување во геронтолоппси 
установи и лекување на деца со трајни психофизички 
пречки. 

Долготрајно болничко лекување од став 2 на овој 
член трае онолку време колку што е потребно за ста-
билизирање на влошената здравствена состојба на 
хронично болните, односно се додека не се создадат 
услови за лекување на хроничното заболување во до-
машни или амбулантата услови. 

Член 64 
На осигурените лица кои се наоѓаат во тешка сос-

тојба со нарушени витални функции, им се обезбедува 
интензивна нега која опфаќа медицински мерки и пос-
тапки потребни за одржување на компензирана сос-
тојба на виталните функции. 

Иитензивната нега трае до воспоставување на ста-
билна здравствена состојба за продолжување на бол-
ничко лекување. 

Член 65 
Мајка на хоспитализирано дете до една годишна 

возраст има право на сместување и исхрана во болни-
цата како придружник, најмногу до 30 дена. Како 
придружник на хоспитализирано дете до три годишна 
возраст, поради потешко оштетување е неопходно 
придружување, еден од родителите или член на се-
мејството има право на болничко сместување и исхра-
на најмногу до 30 дена, заради нега и оспособување за 
рехабилитација во домашни услови. 

Член бб 
Во случаите кога според здравствената состојба на 

осигуреното лице не е неопходно сместување во бол-
ница, болничката установа обезбедува болничка 
здравствена заштита со сместување на болните во оп-
ределено време во текот на денот (дневна болница). 

Член 67 
Болничкото лекување се остварува врз основа на 

упат од избраниот лекар на осигуреното лице. 
На болничко лекување може да биде примено оси-

гуреното лице и без упат ако е итен случај, односно 
ако е упатен од лекар што пружил итна медицинска 
помош. 

Во случаите од став 2 на овој член својството на 
осигуреното лице се докажува и упат од избраниот ле-
кар се доставува по престанок на итноста, односно во 
наЈкус можен рок. 

Образецот на болничкиот упат е составен дел на 
овој правилник. 

/ Член 68 
Избраниот лекар е должен во упатот за болничко-

то лекување да ја определи најблиската соодветна 
болничка здравствена установа во кој осигуреното ли-
це се упатува, упатната дијагноза и ја приложува цело-
купната медицинска документација. т 

Упатот за болничко лекување важи најмногу 30 
дена од денот на издавањето од избраниот лекар. 

Член 69 
Болничката здравствена установа во која е упате-

но осигуреното лице на лекување при приемот утврду-
ва дали постои медицинска индикација за болничко 
лекување. 

Ако постои медицинска индикација за болничко 
лекување, болничката здравствена установа е должна 
на осигуреното лице да му обезбеди сместување и ле-
кување во најкраток можен рок, а во итните случаи 
веднаш. 

Ако болничката здравствена установа утврди дека 
болничкото лекување не е неопходно, должна е за тоа 
да го извести осигуреното лице и избраниот лекар со 
образложен предлог и мислење за понатамошно леку-
вање. 
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Член 70 
Ако осигуреното лице се наоѓа во болничка уста-

нова, а се оцени дека поуспешно и посоодветно може 
да се лекува во друга болничка установа, се упатува со 
интерболнички односно иитерклинички упат. 

Образецот на иитерболнички односно интеркли-
нички упат е составен дел на овој правилник. 

Член 71 
По завршеното болничко лекување болничката 

здравствена установа на осигуреното лице му дава от-
пусно писмо и совет, а на избраниот лекар упатство за 
понатамошно лекување. 

Иитерболнички, односно интерклинички упат не 
може да се издаде кога осигуреното лице се упатува 
на медицинска рехабилитација. 

Осигуреното лице ја потпишува фактурата за из-
вршените здравствени услуги, а болничката здравс-
твена установа е должна да му издаде копија од фак-
турата што ја доставува до Фондот. 

Образецот за отпусно писмо е составен дел на овој 
правилник. 

Член 72 
Осигуреното лице е должно со отпусното писмо 

лично или преку член на семејството да се јави на из-
браниот лекар веднаш, односно во рок од 5 дена. 

VII. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА МЕДИЦИН-
СКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

Член 73 
Медицинската рехабилитација на болните и повре-

дените ги опфаќа постапките на физикалната медици-
на (масажа, кинези терапија, електротерапија, хидро-
терапија, термотерапија, фототерапија, примена на 
ултразвук, магнето терапија, ласеро терапија), оспосо-
бување со стручна работа и со примена на ортотски 
средства, со цел за спречување на настанување или 
отстранување на намалена работна или функционална 
способност на осигуреното лице. 

Медицинската рехабилитација се спроведува во 
амбулаитно поликлинички услови, во рамките на бол-
ничко лекување и во специјализирани здравствени ус-
танови. 

Член 74 
Осигуреното лице остварува право на медицинска 

рехабилитација по правило во амбулантата услови во 
најблиската здравствена установа која врши дејност 
медицинска рехабилитација, со упат на избраниот ле-
кар, по предлог на лекар специјалист од соодветна 
специјалност. 

Осигуреното лице може да оствари право на меди-
цинска рехабилитација во болнички установи кои вр-
шат медицинска рехабилитација и Заводот за меди-
цинска рехабилитација - Скопје, освен во специјални 
болници, со упат на избраниот лекар, по предлог на 
лекар специјалист од соодветната специјалност и мис-
лење и оценка на лекарска комисија на Фондот. 

Член 75 
Осигуреното лице може да оствари право на спе-

цијализирана медицинска рехабилитација, како про-
должено болничко лекување непосредно по акутно за-
болување, состојба и повреда, или кога заради влошу-
вање на хроничната болест се наоѓал на болничко ле-
кување најмалку 10 дена, а е започната рехабилитаци-
ја и кога понатаму постојат функционалните пречки 
за чие отстранување е неопходно да се продолжи ле-
кувањето и рехабилитацијата во специјална болница 
за специјализирана медицинска рехабилитација, ако 
во здравствената установа тоа не е можно. 

Правото на специјализирана медицинска рехаби-
литација од став 1 на овој член може да се оствари во 
рок од еден месец по завршеното болничко лекување, 
односно во рок од шест месеци по прележан инфаркт 
на срцето. 

Правото на специјализирана медицинска рехаби-
литација од ставот 1 на овој член може да се остварува 
со решение на Фондот, врз основа на отпусно писмо за 
завршено болничко лекување, конзилијарно мислење 

од соодветната болничка установа во која се наоѓал на 
болничко лекување и врз основа на наод, оценка и 
мислење на лекарска комисија на Фондот. 

Специјализираната медицинска рехабилитација од 
став 1 на овој член може да трае најмногу 21 ден, а во 
исклучителни случаи до 30 дена, само еднаш во текот 
на една година. 

Член 76 
Доколку лекарскиот конзилиум кој го предлага 

продолженото болничко лекување оцени дека на де-
тето до три годишна возраст му е потребен и прид-
ружник, ова право се остварува под услови и на начин 
утврдени со член 65 и член 75 од овој правилник. 

VIII. ОБДУКЦИЈА НА УМРЕНИ 

Член 77 
Обдукција на лице, кое умрело во здравствена ус-

танова и кое имало својство на осигурено лице, може 
да се врши по барање на надлежниот лекар во здравс-
твената установа. 

Обдукција на умрено лице од став 1 на овој член 
може да се врши кога причината за смртта е непозна-
та, односно нејасна, кога смртта настапила во врска со 
дијагностички и терапевски постапки и во случаите 
кога тоа го бараат епидемиолошки причини. 

Лекарот кој бара да се спроведе обдукција, во ба-
рањето е должен да ги образложи причините поради 
кои се бара обдукција. 

Обдукциите надвор од случаите од став 2 на овој 
член, како и по барање на граѓани или надлежни др-
жавни органи и институции не паѓаат на товар на 
Фондот. 

IX. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ПРОТЕЗИ 
И ДРУГИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА 

Член 78 
Осигуреното лице остварува право на протези, ор-

топедски помагала, помошни и санитетски справи и 
материјали и забнотехнички средства на начин утвр-
ден со посебен правилник на Фондот, во кој поблиску 
се утврдуваат видовите и индикациите за помагалата и 
средствата, стандардите за материјалите од кои тие се 
изработуваат, роковите на траењето како и условите 
за изработка односно набавка на нови помагала пред 
истекот на утврдените рокови. 

Потребата за гуотези, ортопедски и други помага-
ла од став 1 на овој член ја утврдува лекар специјалист 
од соодветната специјалност. 

Потврдата за потребата од ортопедско или друго 
помагало се заверува во подрачната служба на Фон-
дот. 

X. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ЛЕКУВАЊЕ 
ВО СТРАНСТВО 

Член 79 
Осигуреното лице има право на лекување во 

странство кога се исцрпени можностите за лекување 
во здравствените установи во Републиката, кога е упа-
тен на привремена работа во странство и кога привре-
мено престојува во странство на начин и постапка ут-
врдени со посебен правилник на Фондот, во соглас-
ност со член 30 од Законот за здравственото осигуру-
вање. 

XI. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА 
НА ПАРИЧНИ НАДОМЕСТОЦИ 

1. Утврдување на привремена спреченост за работа 

Член 80 
Оцена за привремената спреченост за работа на 

осигуреникот врши избраниот лекар. 

Член 81 
Ако почетокот на привремената спреченост за ра-

бота ја утврдил друг лекар, а не избраниот лекар, оси-



26 декември 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 111 - Стр. 5733 

гуреникот веднаш се јавува кај избраниот лекар, а нај-
доцна во рок од 3 дена од почетокот на привремената 
спреченост за работа и ја доставува целокупната ме-
дицинска документација. 

Член 82 
Избраниот лекар задолжително ја запишува дата-

та на почетокот и крајот на спреченоста за работа во 
здравствениот картон и здравствената легитимација 
на осигуреникот. 

Член 83 
Избраниот лекар врдга оцена на привремената 

спреченост за работа до 15 дена, а над 15 оцена за 
привремена спреченост за работа врши првостепената 
лекарска комисија на Фондот, по предлог на избрани-
от лекар. 

Осигуреникот кој се наоѓа на болничко лекување, 
избраниот лекар го упатува на лекарска комисија по 
завршувањето на болничкото лекување ако вкупната 
спреченост за работа траела подолго од 15 дена. 

Образецот на предлог за оцена на привремена 
спреченост за работа над 15 дена е составен дел на 
овој правилник. 

Член 84 
Ако избраниот лекар, односно лекарската комиси-

ја при оценувањето на спреченост за работа утврди 
дека спреченоста за работа е предизвикана од заболу-
вање за кое нема можност за лекување, односно изме-
нетата здравствена состојба на осигуреникот е трајна, 
осигуреникот веднаш го упатува до надлежниот орган 
за оценување на работната способност според пропи-
сите за пензиското и инвалидското осигурување. 

Член 85 
Против оцената на избраниот лекар осигуреникот 

има право на приговор до лекарската комисија од 
член 83 на овој правилник, а против оцената на лекар-
ската комисија, осигуреникот има право на приговор 
до второстепената лекарска комисија од член 20 став 
2 од Законот. 

Приговор против оцената за привремена спрече-
ност за работата на избран лекар и на лекарската ко-
мисија, може да поднесе и работодавецот каЈ кого оси-
гуреникот е вработен, односно Фондот. 

Член 86 
Работодавецот, односно Фондот, во зависност од 

тоа кој врши исплата на надоместокот на плата може 
да поднесе барање за преиспитување на оцената за 
привремена спреченост за работа до првостепената, 
односно второстепената лекарска комисија. 

2. Надоместок на плата 
Член 87 

На осигурениците од член 5 став 1 точките 1,2,3, и 
4 на Законот, за време на привремена спреченост за 
работа поради болест и повреда и за време на отсу-
ство од работа поради бременост, раѓање и мајчин-
ство им припаѓа надоместок на платата, под услови и 
на начин утврдени со член 13, 14 и 15 од Законот и 
овој правилник. 

Член 88 
Основицата за пресметување на надоместокот на 

плата се утврдува согласно член 16 од Законот. 
За осигурениците кои покрај платата остваруваат 

права на надоместок на плата за скратено работно 
време и други надоместоци според прописите за пен-
зиското и инвалидското осигурување, во основицата 
за пресметување на надоместокот на плата се засмету-
ва и надоместокот на кој е платен придонес за задол-
жително здравствено осигурување. 

Член 89 
Надоместокот на плата за време на привремена 

спреченост за работа изнесува 85% од основицата ут-
врдена со член 16 од Законот, освен за случаите од 
член 17 став 2 од Законот. 

Член 90 
На осигурениците кај кои привремената спрече-

ност за работа настапила додека се наоѓаат на непла-
тено отсуство, им припаѓа надоместок на плата само 
по истекот на исплатеното отсуство ако во тоа време 
сеуште постои спреченост за работа. 

Член 91 
Фондот врши контрола на користењето на боледу-

вањето за време за кое надоместокот на платата се 
обезбедува на товар на средствата на Фондот. 

Член 92 
Ако овластеното лице во вршењето на контролата 

утврди постоење на фактите од членот 23 од Законот, 
подрачната служба на Фондот донесува решение за 
запирање на исплатата на надоместокот на плата. 

Член 93 
Пресметката и исплатата на надоместокот на пла-

та се врши врз основа на: 
- извештај за привремена спреченост за работа из-

даден од избраниот лекар (образец И СР); 
- потврда за висината на исплатената нето плата на 

осигуреникот (образец НП-1); 
- потврда за висината на исплатената нето плата 

кај работодавецот (образец НП-2); 
- потврда за движењето на платите кај работодаве-

цот (образец НП-З). 
Обрасците од став 1 алинеја 1, 2, 3, и 4 се составен 

дел на овој правилник. 

Член 94 
Подрачната служба на Фондот врши контрола на 

документацијата, пресметката и исплатата на основи-
цата за надоместок на плата. 

3. Патни трошоци 

Член 95 
Осигурените лица кои се третираат со хемодијали-

за, истата ја остваруваат по правило во местото на жи-
веење, ако за тоа постојат услови, или во најблиската 
здравствена организација каде што се врши хемодија-
лиза. 

Ако хемодијализата се врши во здравствена уста-
нова надвор од местото на живеење на осигуреното 
лице, по правило се обезбедува организиран превоз со 
возило на здравствената установа. 

Ако во здравствената установа не постојат услови 
за организиран превоз, на осигуреното лице му се 
признаваат трошоците за превоз според цената за 
превоз со средствата за јавен патен, односно желез-
нички сообраќај. 

Член 96 
На осигурените лица им припаѓа надомест на пат-

ните трошоци во случај на вршење на вежби за видот, 
слухот и говорот кои се извршуваат надвор од место-
то на живеење, а се спроведуваат амбулантски. 

Во случај од став 1 на овој член, на осигуреното 
лице му се признаваат трошоците за превоз според це-
ната за превоз со средствата за јавен патен, односно 
железнички сообракај. 

Член 97 
Патните трошоци за осигурените лица упатени на 

лекување во странство се уредуваат со посебен пра-
вилник. 

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 98 
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на оства-
рување на правата и обврските од здравственото оси-
гурување ("Службен весник на РМ бр. 3/92, 11/92, 
32/92 и 6/95). 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе се објави по добивање на соглас-
ност од министерот за здравство. 

Бр. 01/3-3 Фонд 
27 ноември 2000 година за здравствено осигурување 

Скопје на Македонија 
Управен одбор, 
Претседател, 

Делче Ицков, с.р. 
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3358. 
* Врз основа на член 33 став 2 од Законот за банките 
("Сл. весник на РМ" бр. 63/2000), член 63 точка 30 од 
Законот за Народна банка на Република Македонија 
("Службен весник на РМ" бр. 29/96 - пречистен текст 
и 37/98) и Одлуката за продолжување на примена 
(важење) на одлуки на Советот на Народна банка на 
Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
68/2000), Советот на Народна банка на Република 
Македонија на својата LXXXIII седница, одржана на 
21.12.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА 
ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА АКТИВНИТЕ БИЛАН-
СНИ И ВОНБИЛАНСНИ СТАВКИ НА БАНКИТЕ 
И ШТЕДИЛНИЦИТЕ СПОРЕД СТЕПЕНОТ НА НИВНАТА 

РИЗИЧНОСТ ("СЛ; ВЕСНИК НА РМ" БР. 10/94, 
56/95,62/95 И 26/96) 

1. Во Одлуката за класификација на активните би-
лансни и вонбилансни ставки на банките и штедилни-
ците според степенот на нивната ризичност ("Сл. вес-
ник на РМ" бр. 10/94, 56/95, 62/95 и 26/96), се вршат 
следните измени и дополнувања: 

Во точка 11 алинеја 1 од Одлуката бројот "2", се 
заменува со бројот "О" и се додава став 2, кој гласи: 
"Банката може по сопствена оценка за побарувањата 
класифицирани во ризична категорија "А" да пресме-
та потенцијални загуби во висина од 2%". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македонија". 

О. бр. 02 - 5/LXXXIII-1/200 / Претседател 
21 декември 2000 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

3359. 
Врз основа на член 14,19 и 21 од Законот за банки-

те ("Службен весник на РМ" бр. 63/2000), член 63 точ-
ка 30 од Законот за Народна банка на Република Ма-
кедонија ("Сл. весник на РМ" бр. 29/96-пречистен 
текст и 37/98) и член 61 од Законот за хартии од вред-
ност ("Сл. весник на РМ" бр. 63/2000), Советот на На-
родна банка на Република Македонија на својата 
LXXXIII седница, одржана на 21.12.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДА-

ВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Со оваа одлука се утврдува документацијата за 

издавање на дозволи според одредбите на Законот за 
банките (во натамошниот текст: Закон) и според од-
редбите на Законот за хартин од вредност за: 

A. Основање и работење на банка; 
Б. Основање и работење на подружница на стран-

ска банка; 
B. Вршење на статусни измени на банка; 
Г. Основање на Пазарот за пари и краткорочни 

хартии од вредност. 

И. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ НА ДОЗВОЛА 

А) Основање и работење на банка 
2. Кон барањето за издавање дозвола за основање 

и работење на банка, до Народна Банка на Република 
Македонија (во натамошниот текст: Народна Банка) 
се доставува следната документација: 

а) Предлог на акт за основање, кој треба да содр-
жи одредби за: 

- називот и седиштето; 

- вид на основните финансиски активности кои 
ќе ги врши банката; 

- висината на капиталот; 
- номиналниот износ на акциите и бројот на ак-

циите според видот и родот, доколку се предвидува из-
давање на акции од различни видови и родови; 

- висината и видот на непаричниот облик на ка-
питал; 

- правото на акционерите да ги назначуваат 
членовите на органите на управување и контролата; 

- правата, обврските и одговорности на акцио-
нерите на банката; 

- начин на стекнување и престанок на правата 
на акционерите на банката; 

- критериуми за распределба на добивката, 
покривање на ризиците и покривање на загубите; 

- начин на одлучување за статусни измени на 
банката и решавање на меѓусебните односи на акцио-
нерите на банката во случај на статусни измени на 
банката; 

- начин на решавање на споровите меѓу акцио-
нерите на банката; 

- начин на управување, претставување и рако-
водење со банката; и 

- услови и случаи на престанување со работа на 
банката. , 

б) Елаборат за работа на банката кој треба да со-
држи: 

- образложение, односно анализа на причините 
за основање на банка и на деловните цели на банката; 

- деловна политика на банката, начин на кон-
тролирање на ризиците во работењето и начин на вос-
поставување системи на внатрешна контрола и реви-
зија; 

- проекција на финансиските активности и сог-
ласно таа проекција на финансиските извештаи за 
следните 3 години. Планираните финансиски актив-
ности и преземените ризици треба да се движат во 
рамките на пропишаните супервизорски стандарди; и 

- план на акционерите на банката за идниот раз-
вој, од аспект на јакнење на капиталната база. 

в) Организациона структура на банката, со посе-
бен опис на делокругот на работа на секој организаци-
онен дел. 

г) Податоци за образованието и искуството на ра-
ботниците со посебни права и одговорности, вклучу-
вајќи и нивна професионална историја за последните 5 
години. г 

д) Податоци за деловниот простор во кој банката 
ќе работи (сопствен, изнајмен, локација, површина и 
динамика на негово опремување за пуштање во упот-
реба). 

ѓ) Податоци за степенот на автоматизација и за 
техничката опременост на банката од аспект на нејзи-
ната безбедност. 

е) Основни податоци за акционерите на банката: 
4 За акционери - правни лица: 

- одлука на надлежниот орган на акционерот за 
учество во основањето на банката; 

- извод, од регистрацијата кај надлежниот суд и 
Статут на акционерот; 

- состав на органите на управување на акционерот; 
- препис (извод, запис) од акционерската книга или 

книгата на удели во правното лице со состојба на кра-
јот од месецот кој му претходи на месецот кога се под-
несува барањето за основање на банка, потпишани од 
надлежниот орган на акционерот. Доколку акционе-
рот има повеќе од 10 акционери, односно сопственици 
на удели, потребно е само за најголемите 10, да доста-
ви препис од акционерската книга, односно книгата на 
удели на правното лице, со состојба на крајот од месе-
цот кој му претходи на месецот кога се поднесува ба-
рањето за основање на банка, потпишани од надлеж-
ниот орган на акционерот; 

- изјава од надлежниот орган, дадена под целосна 
кривична и материјална одговорност и заверена кај 
овластено лице (нотар), за постоење^ односно непос-
тоење на негова меѓусебна капитална, управувачи и 
на било кој друг начин поврзаност со другите акцио-
нери на банката; 
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- изјава на акционерот дадена под целосна кривич-
на и матерхцална одговорност и заверена кај овласте-
но лице (нотар), за неговите капитални вложувања со 
процеит на учество во други правни лица, со состојба 
на крајот од месецот кој му тоетходи на месецот кога 
се поднесува барањето за добивање на дозвола за ос-
новање на банка; 

- ревизорски извештај и завршна сметка на акцио-
нерот за последните две години; 

- потврда од надлежна институција за платен про-
мет, со податоци за: состојбата на жиро сметката, не-
по дмирени обврски, број на евентуални денови на бло-
када, редовност во исплата на плати и редовност на 
плаќање на обврски спрема државата (за акционери 
регистрирани во РМ); и 

- потврда од надлежни институции дека против ак-
ционерот не е поведена стечајна или ликвидациона 
постапка. 

Народна Банка по службена должност од надлеж-
ниот суд обезбедува потврда за изречени, односно не-
изречени мерки на безбедност против имотот и од об-
ласта на финансиите спрема акционерот. Доколку ак-
ционерот е странско правно лице истиот е должен 
ваквата потврда да ја обезбеди сам, од надлежните ор-
гани во странската земја. Воедно, акционерот - стран-
ско правно лице е должен да достави потврда од над-
лежна институција во странската земја за неоптоваре-
ност на неговиот имот со обврски спрема државата и 
други правни и физички лица. 

За акционери - физички лица: 
- биографија, потпишана од акционерот, која по-

меѓу останатото ќе содржи податоци за датумот и мес-
тото на раѓање, татковото име, адресата и местото на 
живеење, бројот на личната карта, единствениот ма-
тичен број на граѓаните, а за странско физичко лице 
бројот на пасош; 

- потврда од надлежниот суд дека против акционе-
рот нема обвинителен акт кој влегол во правна сила и 
дека не е донесена ^правосилна осудителна пресуда; 

- изјава за потеклото на капиталот кој се вложува 
во банката, дадена под целосна кривична и материјал-
на одговорност и заверена кај овластено лице (нотар), 
со, приложување на соодветен документ (решение за 
наследство, потврда од банка и друга финансиска ин-
ституција за висината и датумот на вложените сред-
ства, докумеит за висината на платата и приходи ос-
тварени по други основи на лицето и сл.), од кои со си-
гурност ќе се види и докаже изворност на средствата 
кои лицето ги вложува во банката; 

- изјава за постоење, односно непостоење на него-
ва капитална, управувачи и на било кој друг начин 
поврзаност со другите акционери на банката, дадена 
под целосна кривична и материјална одговорност и за-
верена кај овластено лице (нотар); 

- документ издаден од надлежен даночен орган за 
^оптовареност на имотот на акционерот со обврски 
спрема државата. 

Воедно акционерот - странско физичко лице, е 
должен да достави потврда од надлежна институција 
во (странската земја за неоптовареност на неговиот 
имот со обврски спрема државата. 

Народна Банка по службена должност од Минис-
терството за внатрешни работи на Република Македо-
нија и од надлежниот суд обезбедува потврди за осуду-
в а ш е , односно неосудуваност и за изречени, односно 
неизречени мерки на безбедност против имотот и од 
областа на финансиите спрема акционерот. Доколку 
акционерот е странски државјанин, истиот е должен 
сам да ги обезбеди ваквите потврди од надлежните ор-
гани во странската земја. 

ж) Правните и физичките лица кои вложуваат ка-
питал во банката во непаричен облик, потребно е да 
достават документ издаден од надлежен орган за не-
оитовареност на тој капитал (имот) со обврски за пла-
ќање (даноци, хипотеки и сл.) како и документ од ов-
ластена институција или овластено лице, од листата 
на проценители определени од судот за проценетата 
вредност на имотот. 1 

3. По барањето за издавање дозвола за основање и 
работење на банка, гувернерот на Народна банка од-
лучува во рок од 3 месеци од денот на поднесување на 
комплетното барање до Народна банка. 

4. За добивање дозвола за основање и работење, 
банката треба да ги исполни условите наведени во 
привремената дозвола за работа и во рок не подолг од 
6 месеци по нејзиното добивање, до Народна банка да 
достави: 

а) Доказ дека паричните средства на име капитал 
се уплатени на привремена сметка кај носителот на 
платниот промет, односно доказ дека странското 
правно или физичко лице ги уплатило девизните сред-
ства на посебна сметка кај Народна банка и изјава да-
дена под целосна кривична и материјална одговорност 
и заверена кај овластено лице (нотар), во смисла дека 
со средствата во непаричен облик на име капитал на 
банката, од страна на акционерот е обезбедено сло-
бодно располагање од страна на банката, во моментот 
на нејзиното запишување во трговскиот регистар. 

б) Предлог Статут, кој треба да содржи одредби 
за: -

- називот и седиштето на банката; 
- вид на финансиските активности кои ќе ги врши 

банката; 
- висината на капиталот, номиналниот износ на ак-

циите и бројот на акциите според видот и родот, до-
колку се предвидува издавање на акции од различни 
видови и родови; 

- организација и работење на банката; 
- начин на управување со банката и постапката за 

формирање на органите на управување; 
- постапка за именување и разрешување на работо-

водниот орган и други работници со посебни права и 
одговорности и нивните права и одговорности; 

- права, обврски и одговорности на акционерите, 
начин на стекнување и престанок на нивните права; 

- придружување до супервизорските стандарди; 
- заштита од перење на пари; 
- распределба на добивката, определување, оценка 

и управување со ризиците и издвојување на резерви; 
- статусни промени и решавање на меѓусебните од-

носи на акционерите на банката во случај на статусни 
промени на банката; 

- начин на решавање на споровите меѓу акционе-
рите на банката; 

- постапка за донесување и изменување на стату-
тот и на други акти на банката; 

- деловна тајна; 
- информирање; 
- гаранција на штедните влогови на банката;1 

- времето на траење на банката; 
- начин на престанок на банката; 
- други прашања во врска со работењето на банка-

та; и 
- преодни и завршни одредби. 
в) План за вработување со квалификациона струк-

тура и обука на персоналот на банката. 
г) Доказ за изнајмување или купување на деловен 

простор и опрема за работа и воспоставување на 
оперативен систем, вклучувајќи внатрешна контрола 
и ревизија. 

д) Пишани политики и процедури за работење на 
банката и тоа: 

- кредитна политика и процедури; 
- политика и процедури за управување со ликвид-

носта; 
- политика и процедури за управување со курсниот 

ризик; 
- политика и процедури за управување со други ви-

дови ризици; 
- политика и процедури за контрола на паричните 

средства, и 
- кодекс за етичко однесување. 
ѓ) Доказ (писмо за намера, протокол од извршени 

преговори и сл.) за ангажирање на надворешен овлас-
тен ревизор. 
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5. Кон барањето за издавање на дозвола за основа-
ње и работа на банка, се доставуваат и обрасците, кои 
се составен дел на Упатството за лиценцирање, кое 
гувернерот на Народна банка ќе го донесе согласно 
точка 21 од оваа одлука. 

6. Истовремено со барањето за издавање на дозво-
ла за основање и работа на банка, банката е должна 
до Народна банка да достави барање за издавање сог-
ласност за именување на работоводен орган, заедно со 
документацијата која е предвидена во Одлуката за до-
кументацијата и постапката за издавање на 
согласности според одредбите на Законот за банки 
("Сл. весник на РМ“ бр.111/00). 

Б) Основање и работа на подружница 
на странска банка 

7. Кон барањето за издавање на дозвола за основа-
ње и работа на подружница на странска банка, освен 
документацијата предвидена во точка 2 потточка а), 
б), в), г), д), ѓ), е) - за основачи правни лица, потточка 
ж) и барање од точка 6 од оваа одлука, странската 
банка е должна до Народна банка да ја достави и след-
ната документација: 

- извод од регистарот во кој е запишана странската 
банка - основач на подружницата, од која се гледа 
правниот облик и датумот на уписот или ако банката 
е основана во земја во која не се врши упис во регис-
тар, веродостојна исправа за нејзино основање, која ќе 
биде јавно заверена согласно прописите на странската 
земја во која странската банка има седиште и од која 
ќе се види правниот облик и датумот на нејзиното ос-
новање; 

- доказ дека странската банка е овластена за при-
бирање на депозити и други изводи на средства во ма-
тичната земја; 

- финансиски извештаи на странската банка за пос-
ледните три години, изработени од страна на овласте-
на меѓународна ревизорска куќа; 

- согласност од супервизорските органи на матич-
ната земја за основање на подружница; и 

- доказ дека супервизијата на странската банка 
практикува адекватна супервизија на консолидирана 
основа. 

8. Кон барањето за издавање на дозвола за основа-
ње на подружница на странска банка, се доставуваат и 
обрасците, кои се составен дел на Упатството за ли-
ценцирање, кое гувернерот на Народна банка ќе го 
донесе согласно точка 21 од оваа одлука. 

В) Вршење на статусни промени 
9. Кон барањето за издавање дозвола за спојување 

на две или повеќе банки во една банка (во натамошни-
от текст: нова банка), при што сите банки го губат 
правниот идентитет и се формира нова банка и за под-
елба на банка на повеќе самостојни банки (во ната-
мошниот текст: нови банки), до Народна банка се под-
несува следната документација: 

а) Одлука на надлежните органи на банките кои се 
спојуваат за учество во основање на новата банка, од-
носно за поделба на банка на две или повеќе нови бан-
ки. 

б) Предлог Статут на новата, односно новите бан-
ки, потврден од страна на Собранието на банките кои 
се спојуваат, односно на банката која се дели. 

в) План за спојување, односно поделба, изготве ни 
од страна на Управните одбори на банките кои се спо-
јуваат, односно на банката која се дели и потврден од 
страна на Собранието на истите, кој треба да содржи: 

- формата, називот и седиштето на новата, односно 
новите банки; 

- намерите, целта и условите за спојување, односно 
поделба; 

- начинот на изедначување и преземање на акции-
те, износот на разликата во вредноста на акциите, да-
тумот од кои истите даваат право на учество во добив-
ката и датумот од која сметководствените операции 
на банките кои се спојуваат, односно делат ќе бидат 
сметани како извршени од страна на новата, односно 
новите банки; 

- пресечен датум на спојувањето, (поделбата), од-
носно датумот на гаснење на банките кои се спојуваат, 
односно на банката која се дели и датумот од кој ќе 
почне да функционира билансот на новата банка, од-
носно билансите на новите банки; 

- односот на размената на правата на банките кои 
се спојуваат, односно на новите банки'. 

г) Елаборат за економската оправданост на споју-
вање на две или повеќе банки во нова банка, односно 
поделба на банка на повеќе самостојни банки, кој тре-
ба да содржи: 

- образложение, односно анализа на потребата од 
спојување, односно поделба; 

- деловна политика на новата, односно новите бан-
ки, начин на контролирање на ризиците во работење-
то и начин на воспоставување системи на внатрешна 
контрола и ревизија; 

- проекција на финансиските активности и соглас-
но тоа проекција на финансиските извештаи за след-
ните 3 години на новата, односно новите банки. Пла-
нираните финансиски активности и преземените ризи-
ци треба да се движат во рамките на пропишаните су-
первизорски стандарди; и 

- план на акционерите на новата, односно новите 
банки за идниот развој, од аспект на јакнење на капи-
талната база. 

д) Организациона структура на ковата, односно 
новите банки со податоци за планираниот број на вра-
ботени и динамика за негово достигнување, податоци 
за образованието и искуството на вработените, а за 
работниците со посебни права и одговорности и нив-
на професионална историја за последните 5 години; 

ѓ) Податоци за деловниот простор во кој новата, 
односно новите банки ќе работат (сопствен, изнајмен, 
локација, површина и негово опремување за пуштање 
во употреба) и податоци за степенот на автоматизаци-
ја и за техничката опременост на новата, односно но-
вите банки од аспект на нејзината безбедност. 

е) Почетен биланс на новата, односно новите бан-
ки по извршено консолидирање на меѓусебните поба-
рувања и обврски на банките кои се спојуваат, однос-
но на банката која се дели, изготвен од страна на ов-
ластен ревизор. 

10. Кон барањето за издавање дозвола за припоју-
вање, на начин што кон една банка ќе се гфипои друга 
банка, при што припоената банка го губи правниот 
идентитет, а банката припојувач продолжува со рабо-
та со истиот правен статус (во натамошниот текст: 
припојување), до Народна банка се поднесува следна-
та докумеитација: 

а) Одлука на надлежните органи на банката која 
се припојува и банката припојувач; 

б) Евентуално нов или променет Статут на банка-
та припојувач; 

в) План за припојување, изготвени од страна на 
Управните одбори на банките кои се припојуваат, пот-
врден од страна на Собранието на истите, кој треба да 
содржи: 

- намерите, целта и условите за припојување; 
- начинот на изедначување и преземање на акции-

те, износот на разликата во вредноста на акциите, да-
тум од кои истите даваат право на учество во добивка-
та и датум од која сметководствените операции на 
банката која се припојува ќе бидат сметани како извр-
шени од страна на банката припојувач; 

- пресечен датум од кога ќе почне да функционира 
билансот на банката припојувач; 

- односот на размената на правата на банките која 
се припојуваат и банката припојувач. 

г) Елаборат за економската оправданост на припо-
јување на две или повеќе банки, кој треба да содржи: 

- образложение, односно анализа на потребата од 
припојување; 

- проекција на финансиските активности и соглас-
но тоа проекција на финансиските извештаи за след-
ните 3 години на банката припојувач. Планираните 
финансиски активности и преземените ризици треба 
да се движат во рамките на пропишаните суПервизор-
ски стандарди; 
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- план на акционерите на банката припојувач за 
идниот развој, од аспект на јакнење на капиталната 
база. 

д) доколку има промени се доставува променета 
организациона структура на банката припојувач со 
податоци за преземените вработени од банката која се 
припојува и податоци за образованието и искуството 
на истите, а за работниците со посебни права и овлас-
тувања и нивна професионална историја за последни-
те 5 години; и 

ѓ) почетен биланс на банката припојувач по извр-
шено консолидирање на меѓусебните побарувања и 
обврски на банките кои се спојуваат, изготвен од стра-
на на овластен ревизор. 

11. Истовремено со барањето за издавање на доз-
вола за статусна промена од точката 9 на оваа одлука, 
до Народна банка да доставуваат и барање согласно 
точка 6 од оваа одлука. 

Г) Основање и работа на пазарот на пари 
и краткорочни хартии од вредност 

12. Кон барањето за издавање дозвола за работа на 
пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност (во 
натамошниот текст: Пазар), до Народна банка се под-
несува следната докумеитација: 

а) Акт за основање, кој покрај општи одредби, 
треба да содржи и одредби за правата и обврските на 
основачите, висината на основачкиот капитал и други 
податоци неопходни за регулирање на односите поме-
ѓу основачите на Пазарот; 

. б) Статут, кој покрај елементите содржани во ак-
тот за основање треба да содржи и дополнителни од-
редби за организацијата и начинот на работење, начи-
нот на управување и постапката за формирање на ор-
ганите на управување и раководење; 

в) Елаборат за економската оправданост за осно-
вање ираббта; и 

г) Предлог деловник за работа на Пазарот. 

III. ПРЕЦИЗИРАЊЕ НА ФОРМАТА НА ДОС-
ТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И РЕГУ-
ЛИРАЊЕ НА РАБОТИ, ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕ-
ДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 

13. Кон барањата за издавање на дозволи од точки-
те 2, 7; 9,10 и 12 од оваа одлука, банката е должна да 
достави податоци за овластено лице за коитакт со На-
родна банка (име, презиме, телефонски број и број на 
телефакс) и доказ за платена провизија за нивно раз-
гледување. 

14. Документација која е потребна за издавање на 
дозволите наведени во точка 1 на оваа одлука, треба 
да биде доставена во оригинал или заверена фотоко-
пија од страна на овластено лице (нотар), а доколку не 
е напишана нк македонски јазик, треба да биде доста-
вена во превод направен од страна на овластен судски 
преведувач. 

15. Народна банка разгледува барање за издавање 
на дозвола од точка 1 на оваа одлука со комплетна до-
кумеитација. Под комплетна документација, се под-
разбира како документацијата која банката ја има 
доставено до Народна банка, така и докумеитацијата 
која Народна банка по службена должност ја има по-
барано од надлежни институции во земјата и во стран-
ство. 

16. Некомплетната документација нема да се раз-
гледува. 

17. Народна банка може да побара прецизирање на 
веќе доставената документација, доставување на до-
полнителна докумеитација, а може да ја користи и до-
кументацијата со која таа располага за соодветната 
банка. 

18. По доставувањето на комплетната документа-
ција потребна за издавање на дозвола од точка 1, пот-
точка А, Б и В од оваа одлука, банката во основање, 
подружницата на странска банка, новата, односно но-
вите банки и банката припојувач се должни во дневен 

весник да дадат оглас, најмалку три дена последова-
телно, кој треба да содржи: назив и седиште на банка-
та, односно подружницата на странска банка во осно-
вање, новата, односно новите банки и банката припо-
јувач и припоената банка, висина на капиталот, бројот 
на акционерите и работи кои истите ќе ги извршуваат. 

За објавениот оглас банката во основање, подруж-
ницата на странската банка, новата, односно новите 
банки и банката припојувач се должни да ја известат 
Народна банка, 

19. Основните документи содржани во документа-
цијата и доставени заедно со барањето не може да се 
менуваат дополнително. 

20. Подносителите на барањата за добивање дозво-
ла од точка 2, 7, 9, 10 и 12 од оваа одлука, се должни 
веднаш по извршениот упис кај надлежниот суд, до 
Народна банка да достават извод од извршената ре-
гистрација. 

21. Гувернерот на Народна банка ќе донесе посеб-
но упатство со кое ќе се пропише формата на доставу-
вање на дел од документацијата пропишана со оваа 
одлука и попрецизно ќе се утврди постапката за при-
бирање на потребната документација и оценка на ба-
рањето за издавање дозвола. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
22. Оваа одлука влегува во сила осум дена од обја-

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

23. Со влегувањето во сила на оваа одлука, преста-
нува да важи Одлуката за документацијата и постап-
ката за издавање на дозволи според одредбите на, За-
конот за банки и штедилници ("Сл.весник на РМ“ бр. 
26/96 и 24/2000). 

О.бр. 02-15ЉХХХШ-2/2000 Претседател 
21 декември 2000 година на Советот на Народна банка 

Скопје ј на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

3360. 
Врз основа на член 25 став 2 и член 26 став 1 точка 

2 од Законот за банките ("Сл. весник на РМ“ бр. 
63/2000) и член 63 точка 30 од Законот за Народна 
банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ“ 
бр. 29/96-пречистен текст и 37/98), Советот на Народ-
на банка на Република Македонија на својата 1-ХХХ111 
седница, одржана на 21.12.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТИ И ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА БАНКИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Со оваа одлука се утврдува: 
А. Документацијата која се приложува кон бара-

њето за добивање согласност од Народна Банка на Ре-
публика Македонија (во натамошниот текст: Народна 
банка), според одредбите на Законот за банки (во нат-
амошниот текст: Закон), за: 

1. измена на Статутот на банката; 
2. именување на работоводен орган на банката; 
3. основање на банка и отворање филијала, под-

ружница или претставништво во странство; 
4. купување на акции во друга банка; 
5. стекнување на акции согласно член И став 1 на 

Законот; 
6. измена на назив на банка; и 7. основање на бро-

керска куќа овластена за работа во свое име и за своја 
сметка и основање на други финансиски институции. 

Б. Документацијата која се приложува кон извес-
тувањето, кое согласно член 26 став 1 точка 2 се дос-
тавува до Народна банка. 
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II. А. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ 

1. За добивање согласност за измена на нејзиниот 
Статут, кон барањето, банката доставува: Одлука на 
надлежниот орган за измена и дополнување на Стату-
тот, заедно со образложение за потребата за негово 
изменување и дополнување. 

2. За добивање согласност за именување на рабо-
товоден орган на банка, кон барањето се доставува: 

а) Одлука на надлежниот орган на банката за име-
нување на предложениот кандидат за работоводен ор-
ган; 

б) Биографија на предложениот кандидат за рабо-
товоден орган, со податоци за датумот и местото на 
раѓање, адресата на живеење, бројот на лична карта и 
единствениот матичен број (за странско физичко лице 
бројот на пасош), како и податоци за степенот на 
стручна подготовка и работното искуство; 

в) Уверение за степенот на стручната подготовка 
на предложениот кандидат за работоводен орган; 

г) Изјава на предложениот кандидат за работово-
ден орган, дадена под целосна кривична и материјална 
одговорност и заверена кај овластено лице (нотар), во 
смисла дали истиот бил или не бил директор или член 
на надлежен орган на банка, штедилница или финан-
сиска институција, против која е поведена предсанаци-
она постапка, санација или стечај и ликвидација или 
друго правно лице против кое е поведена стечајна или 
ликвидациона постапка и дека е, односно не е дирек-
тор или претседател на кое било трговско друштво 
или правно лице; 

д) Потврда од надлежниот суд дека против предло-
жениот кандидат за работоводен орган нема обвини-
телен акт кој влегол во правна сила и дека не е доне-
сена неправосилна осудителна пресуда; 

ѓ) Програма за спроведување на деловната и раз-
војната политика на банката во следниот период од 3 
години, изготвена од страна на предложениот канди-
дат за работоводен орган; и 

е) Пополнет прашалник за предложениот канди-
дат за работоводен орган, кој е составен дел на Упатс-
твото за лиценцирање, кое гувернерот на Народна 
банка ќе го донесе врз основа на точка 111-6 од оваа од-
лука; 

ж) Потврда за престој и дозвола за работа во Ре-
публика Македонија, доколку предложениот кандидат 
за работоводен орган не е државјанин на Република 
Македонија. 

Најмалку еден од членовите на работоводниот ор-
ган на банка - странски државјанин е должен да достап 
ви потврда од надлежен орган, за познавање на маке-
донскиот јазик и кирилското писмо. 

Народна Банка на Република,Македонија по служ-
бена должност, од Министерството за внатрешни ра-
боти на Република Македонија и од надлежниот суд 
обезбедува потврди за осудуваност, односно неосуду-
ваност и за изречени^ односно неизречени мерки на 
безбедност против имотот и од областа на финансис-
кото работење спрема предложениот кандидат за ра-
ботоводен орган. Доколку предложениот кандидат за 
работоводен орган е странски државјанин, истиот е 
должен ваквите потврди од надлежните органи во сво-
јата земја да ги обезбеди сам. 

По комплетирање на целокупната документација, 
по оценка на Народна банка се одржува интервју со 
предложениот кандидат за работоводен орган на бан-
ка, на кое се оценуваат: неговиот интегритет, познава-
њата од банкарското работење и прописите од облас-
та на банкарството и финансиите, неговите менаџери 
ски и организациони способности и начинот на спро-
ведување на доставената програма за спроведување на 
деловната и развојната политика на банката во наред-
ните 3 години. 

(V Народна банка ќе издаде времена согласност за 
предложениот кандидат за работоводен орган, докол-
ку истиот: ќе извршува функција на вршител на дол-
жноста работоводен орган, е странски државјанин со 
привремен престој во Република Македонија и кога 
Народна банка ќе оцени дека истото е потребно. 

3. За добивање согласност за основање на банка и 
отворање на подружница, филијала или претставниш-
тво во странство, се доставува: 

а) Барање за основање на банка и отворање под-
ружница, филијала или претставништво во странство, 
кое треба да содржи: 

- седиште на банката, подружницата, филијалата 
или претставништвото во странство; 

- список на лицата кои ќе управуваат со подружни-
цата, филијалата или претставништвото во странство; 
и 

- назив на овластениот супервизорски орган на 
земјата во која се основа банка или отвора подружни-
ца, филијала или претставништво во странство; 

о) Соодветна одлука на надлежниот орган на бан-
к а т а ^ 

в) Елаборат за оправданоста за основање на банка 
и отворање подружница, филијала или претставниш-
тво во странство, во кој треба да бидат разработени 
целите, очекуваните финансиски резултати и големи-
ната на капиталот кој се вложува. 

4. За добивање согласност за купување на акции во 
друга банка, кон барањето се доставува: 

а) Одлука на надлежен орган на банката за купува-
ње на акции во друга банка, заедно со образложение 
за оправданоста на купувањето; 

б) Ревизорски извештај за банката во која се ин-
вестира, за последната година, изработен од меѓуна-
родна ревизорска куќа, доколку станува збор за купу-
вање на акции во странска банка; 

в) Доказ за процентот на учество во капиталот на 
банката во која се инвестира и изјава од надлежниот 
орган на банката, дадена под целосна кривична и ма-, 
теријална одговорност и заверена кај овластено лице 
(нотар), во смисла дека банката од која се купуваат 
акциите на посреден или непосреден начин поседува, 
односно непоседува капитални делови поголеми од 
5%, во банката која купува акции. 

5. За добивање согласност за стекнување, постапно 
или одеднаш акции чиј вкупен кумулативен, номина-
лен износ изнесува 10%, 20%, 33%, 50% и 75% од 
вкупниот број на акции со право на управување со 
банката, без оглед дали акциите ги стекнува едно или 
повеќе поврзани лица, кон барањето се доставува: 

а) Список на сите акционери, кај кои што се пла-
нира да се промени бројот на акциите со право на уп-
равување со банката со податоци за процентот на уче-
ство на секој акционер поединечно, пред и по настану-
вање на промената во сопственичката структура на 
банката; 

б) Документацијата предвидена во точка 2, пот-
точка е) од Одлуката за документацијата и постапка-
та за издавање на дозволи според одредбите на Зако-
нот за банки (Сл. весник на РМ бр.111/00) и дополни-
телна документација што ќе ја побара Народна Банка 
на Република Македонија, согласно точка 111-4 од оваа 
одлука, за новите акционери на банката: 

в) Дополнителна документација што ќе ја побара 
Народна Банка на Република Македонија, согласно 
точка 111-4 од оваа одлука, за постојните акционери на 
банката и за оние кои со својство на акционери се 
стекнати врз основа на правосилна судска одлука и 
врз основа на закон. 

Банката е должна да ги извести своите постојни 
акционери, како и физичките и правните лица кои 
планираат да станат нејзини акционери, дека акциите 
со право на управување со банката стекнати спротив-
но на став 1 на оваа точка не носат право на глас. 

6. За добивање согласност за измена на називот на 
банката, кон барањето се доставува: Одлука на над-
лежниот орган на управување на банката и образло-
жение за потребата и целта на таквата измена. 

Измената на називот на банката се објавува во 
дневен весник, најмалку три дена последователно. До-
каз за објавениот оглас се доставува до Народна бан-
ка, најдоцна во рок од 5 дена од денот на неговото об-
јавување во дневен весник. Е ' 
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Истовремено со барањето за измена на назив, бан-
ката до Народна банка поднесува и барање за измена 
на нејзиниот Статут, во делот на измената на називот, 
заедно со документацијата предвидена во точка II.АЛ 
од оваа одлука. 

7. За добивање согласност за основање на брокер-
ска куќа овластена за работа во свое име и за своја 
сметка и основање на други небанкарски финансиски 
институции, кон барањето банката поднесува: 

а) Одлука на надлежен орган на банката за основа-
ње на брокерска куќа за работа во свое име и своја 
сметка или основање на друга небанкарска финанси-
ска институција, во која треба да е содржан износот на 
средства со кои банката ќе учествува во основачкиот 
капитал на друштвото; 

б) Договор или акт за основање на друштвото; 
в) Статут на друштвото; и 
г; Елаборат за економската оправданост од инвес-

тицијата. 

II. Б.,ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ 
ПРИЛОЖУВА КОН ИЗВЕСТУВАЊЕТО 

1. За секоја промена на сопственичката структура 
на акции со право на управување со банката, која не 
го надминува износот од 10% по поединечен акционер 
и со него поврзаните лица, банката е должна да ја из-
вести Народна банка во рок од 5 работни дена од де-
нот на промената. Со цел да докаже дека со својство 
на акционер, акционерот не се стекнал во спротивност 
со одредбите на член 7 и член 9 став 3 од Законот, кон 
известувањето банката е должна да ја достави следна-
та докумеитација: 

а) потврда дека акционерот не е во стечај - за прав-
ни лица; 

б) податоци за датумот и местото на раѓање, тат-
ковото име, адресата и местото на живеење, бројот на 
личната карта, единствениот матичен број на граѓани-
те - за домашно физичко лице, а за странско физичко 
лице бројот на пасош; и 

в) изјава за постоење, односно непостоење на него-
ва капитална, управувачи или на било кој друг начин 
поврзаност со останатите акционери на банката - за 
правни и физички лица, во смисла на член 2 точка 5 од 
Законот, дадена под целосна кривична и материјална 
одговорност и заверена кај овластено лице (нотар). 

Народна банка по службена должност од Минис-
терството за внатрешни работи на Република Македо-
нка обезбедува потврда за осудуваност, односно нео-
судуваност за кривично дело против имотот и од об-
ласта на финансиското работење на акционерот - до-
машно физичко лице. Доколку акционерот е странски 
државјанин, истиот е должен сам да ја обезбеди ваква-
та потврда од надлежните органи во странската земја. 

2. За утврдување на капитална, управувачи и на 
било кој друг начин поврзаност помеѓу акционерите 
на банката, Народна банка може од банката да побара 
дополнителна документација, која истата е должна да 
ја достави. 

Доколку законодавствата на земјата од која доаѓа 
странскиот акционер, поинаку ја регулираат материја-
та во врска со документацијата која се доставува кон 
известувањето и дополнителната документација, исти-
те се должни да приложат соодветен документ од таа 
земја, заедно со доказ дека истото во таа земја е пои-
наку регулирано. 

3. Доколку со увид во погоренаведената докумен-
тација се утврди дека, поради постоење на поврзаност 
во смисла на член 2 точка 5 од Законот, учеството на 
поединечен акционер е во рамките на член 11 став 1 
од Законот, банката е должна да побара претходна со-
гласност од Народна банка. Акциите стекнати спроти-
вно на ваквиот начин не носат право на глас. 

Банката е должна да ги извести физичките и прав-
ните лица кои планираат, или станале нејзини акцио-
нери, дека доколку со својство на акционер се стекна-
ле во спротивност со член 7 од Законот, таквата про-
мената на сопственичката структура на акции со пра-
во на управување со банката ќе се смета за ништовна. 

III. ПРЕЦИЗИРАЊЕ НА ФОРМАТА НА ДО-
СТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И РЕГУ-
ЛИРАЊЕ НА РАБОТИ, ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕ-
ДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 

1. Документација која е потребна за издавање на 
согласностите и известувањето од глава I од оваа од-
лука, треба да биде доставена во оригинал или завере-
на фотокопија од страна на овластено лице (нотар), а 
доколку не е нацишана на македонски јазик, треба да 
биде доставена во превод од страна на овластен судски 
преведувач. 

2. Кон барањата за издавање на согласности од 
глава I од оваа одлука, банката е должна да достави 
податоци за овластено лице за контакт со Народна 
банка (име, презиме, телефонски број и број на теле-
факс) и доказ за платена провизија за нивно разгледу-
вање. 

3. Народна банка разгледува барање за издавање 
на согласност од глава I од оваа одлука со комплетна 
документација. Под комплетна документација, се под-
разбира како документацијата која банката ја има 
доставено до Народна банка, така и документацијата 
која Народна банка по службена должност ја има по-
барано од надлежни институции во земјата и во 
странство. 

4. За одлучување по барањата за издавање на 
согласности од глава I од оваа одлука, Народна банка 
може да побара прецизирање на веќе доставената до-
кументација, доставување на дополнителна докумен-
тација, а може да ја користи и документацијата со која 
таа располага за соодветната банка. 

5. Некомплетната документација нема да се раз-
гледува. 

6. Гувернерот на Народна банка ќе донесе посебно 
упатство со кое ќе се пропише формата на доставува-
ње на дел од документацијата пропишана со оваа 
одлука и ќе ја утврди постапката за прибирање на по-
требната документација и оценка на барањето за из-
давање согласност. 

7. Одредбите на оваа одлука се однесуваат и на 
штедилниците во Република Македонија. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Оваа одлука влегува во сила 8-миот ден по обја-

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

2. Со влегување во сила на оваа одлука, престанува 
да важи Одлуката за документацијата и постапката за 
издавање на согласности според одредбите на Законот 
за банки и штедилници ("Сл. весник на РМ“ бр. 26/96, 
27/98,49/98 и 33/2000). , 
О.бр.02-15/1ХХХ1И-3/2000 Претседател 

21 декември 2000 година на Советот на Народна банка 
Скопје на Република Македонија 

Гувернер, 
Љубе Трпески, с.р. 

3361. 7 " 
Врз основа на член 77, 78, 79 и 80 од Законот за 

банките ("Сл. весник на РМ“ бр. 63/2000) и член 63 
точка 30 од Законот за Народна банка на Република 
Македонија ("Сл. весник на РМ“ бр. 29/96 - пречистен 
текст и 37/98), Советот на Народна банка на Републи-
ка Македонија на својата 1.ХХХ1Н седница, одржана 
на 21.12.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ СУПЕРВИЗОРСКИ 

НАДЗОР НА БАНКИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ 

НА УТВРДЕНИТЕ НЕПРАВИЛНОСТИ 
1. Со оваа одлука се пропишуваат поблиските ус-

лови, предметот и начинот на вршење супервизорски 
надзор на банките и постапката при преземањето мер-
ки за отстранување на неправилностите утврдени со 
супервизорскиот надзор (во натамошниот текст: над-
зорот). 
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Под неправилности во смисла на оваа одлука се 
подразбираат состојбите и активностите на банката 
што можат да ја загрозат стабилноста и сигурноста на 
работењето на банката, односно стабилноста и сигур-
носта на банкарскиот систем во целина, без оглед на 
тоа дали со нив директно се повредуваат одредбите од 
Законот за банките или други прописи. 

2. Со надзорот од точка 1 став 1 на оваа одлука, 
Народна банка на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Народна банка) ги утврдува и оцену-
ва: 

- законитоста во работењето; 
- континуитетот во исполнувањето на условите за 

основање и работа на банка; 
- адекватноста на капиталот и степенот на капита-

лизираност на банката; 
- квалитетот на активата и активните вонбилансни 

ставки; 
- адекватноста на издвоената посебна резерва; 
- можноста за остварување добивка; 
- начинот на обезбедување и управување со лик-

видноста; 
- адекватноста и квалитетот на управувањето; 
- начинот на вршење внатрешна ревизија и адек-

ватноста на поставените системи на внатрешна кон-
трола; 

- начинот на регулирање и контролирање на ризи-
ците во работењето; 

- респонзивност во однос на преземени корективни 
мерки, склучени протоколи и дадени препораки од 
Народна банка; 

- адекватност на пишаните интерни процедури и 
политики. 

По потреба, Народна банка врши надзор и на дру-
ги сегменти на работењето на банката, кои директно 
или индиректно влијаат на нејзината солвеитност, 
ликвидност и рентабилност, односно на нејзината ста-
билност и сигурност. 

3. Надзорната функција Народна банка ја оствару-
ва преку: 

а) перманентно воитеренско следење на работење-
то на банката; 

б^ непосреден надзор на работењето на банката; и 
в) преземање мерки за усогласување со законската 

регулатива. 
4. Надзорот од точка 3, потточка а) од оваа одлука 

се врши посредно преку прибирање, анализи и вери-
фицирање на извештаите кои ги доставува банката во 
Народна банка, согласно постојните прописи и на по-
себно барање на Народна банка, како и на останатата 
документација за банката, другите субјекти кои се ка-
питално, управувачки и на било кој друг начин повр-
зани со банката и со комитетите на банката. 

5. Надзорот од точка 3, потточка б) од оваа одлука 
се врши непосредно, со увид кај самата банка и други 
субјекти капитално, управувачки и на било кој друг 
начин поврзани со банката и може да биде: 

- делумен, заради верификација на наодите од вон-
теренскиот надзор, како и непосреден надзор на од-
делни сегменти на работењето на банката; и 

- целосен, со опфаќање на сегментите од точка 2 
од оваа одлука. 

6. Со надзорот од точка 3, потточка б) од оваа од-
лука, Народна банка најмалку еднаш на осумнаесет 
месеци, ќе ја опфати секоја банка на територијата на 
Република Македонија. 

7. Банката е должна да обезбеди услови за непре-
чено вршење на надзорот од страна на овластените 
работници на Народна банка и на истите да им ја даде 
на увид целокупната документација на банката. 

8. На денот на отпочнување на надзорот од точка 5 
став 1 алинеја 2 од оваа одлука, Банката е должна да 
ја обезбеди целокупната документација која е прет-
ходно писмено побарана од Народна банка. 

9. Надзорот се врши врз основа на решение на гу-
вернерот на Народна банка со кое се определуваат 
предметот на надзорот и овластените работници за 
вршење на надзорот. 

10. Овластените работници при вршењето на над-
зорот се раководат од квантитативни и квалитативни 
методи, стандарди и постапки за оценка на работење-
то на банките, а може да преземат и дополнителни 
надзорни постапки за успешно завршување на надзо-
рот. 

11. За состојбите и активностите утврдени со над-
зорот, овластените работници изготвуваат записник и 
го доставуваат на банката. 

Записникот од извршената контрола претставува 
службена тајна на Народна банка и банката е должна 
да ја чува. Банката може да ја цитира или на друг на-
чин да ја наведе содржината на записникот на трети 
лица само по добиена писмена согласност од Народна 
банка. 7 

12. Банката има право на приговор на записникот 
во рок од петнаесет работни дена од денот на приемот 
на записникот. Приговорот, верифициран од страна ^ 
на Управниот одбор на банката се доставува до На-
родна банка. 

Записникот од извршениот непосреден надзор се 
смета за конечен по доставување на одговорот од 
страна на Народна банка до банката, по евентуално 
доставен приговор. 

13. Доколку со надзорот се утврдат неправилности 
во работењето на банката, Народна банка може и во 
текот на вршењето на надзорот и по неговото завршу-
вање: 

- да даде препорака за нивно отстранување до ра-
ботоводниот орган или Управниот одбор на банката; 

- да побара од Управниот одбор на банката, во од-
реден рок да изготви план за отстранување на непра-
вилностите утврдени со надзорот и тој план да го дос-
тави до Народна банка; и 

- да преземе други мерки, согласно законските 
прописи. 

14: Се што е определено со оваа одлука, важи и за 
штедилниците во Република Македонија. 

15. Оваа одлука влегува во сила осум дена по обја-
вувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија“. 

16. Со денот на влегување во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за начинот на вршење 
супервизорска контрола на банките и штедилниците и 
постапката за преземање мерки за отстранување на 
утврдените неправилности ("Службен весник на РМ“ 
бр. 26/96,49/98 и 77/2000). 

О.бр. 02-15Л.ХХХШ-4/2000 Претседател 
21 декември 2000 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

3362. 
Врз основа на член 80 од Законот за банки и ште-

дилници ("Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 31/93, 78/93,17/96, 37/98 и 25/2000), Советот на На-

Еодна банка на Република Македонија, на својата 
ХХХШ-та седница, одржана на 21.12.2000 година, ја 

донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И НАЧИНОТ НА 

РАБОТЕЊЕ НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ 

1. Со оваа одлука се утврдува степенот на усогла-
сување на штедилниците со одредбите на Законот за 
банки ("Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 63/2000) и обемот на прибирање на штедни влого-
ви од граѓаните, односно вкупните кредити кои ште-
дилниците можат да ги одобрат на еден заемобарател. 

2. На штедилниците основани според Законот за 
банки и штедилници, покрај одредбите на Законот за 
банки и штедилници, кои се останати во важност 
(член 72 до член 92) ќе се применуваат и следните од-
редби од Законот за банки. 
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- член 2 - Одделни изрази употребени во овој закон 
го имаат следново значење: 

- член 7 - Кој не може да биде акционер 
- член 21 - Дозвола за статусни измени 
- член 22 - Укинување на дозволата за основање и 

работење 
- член 25 - 26 - Давање согласност и известување на 

Народна банка 
- член 27 - 34; член 35 став 3,4, 5 и 6 и член 36 - 42 -

Супервизорски стандарди 
- член 50 - 52 - Штедни влогови 
- член 53 - Заштита од перење на пари 
- член бб - 67 - Служба за внатрешна ревизија во 

банката 
- член 68 - Конфликт на интереси 
- член 69 - 76 - Сметководство и ревизија на банки-

те 
- член 77 - 80 - Надзор на работењето ца банката 
- член 83 - 84 - Деловна тајна 
- член 83 - 99 - Мерки за подобрување на состојба-

та во банката 
- член 100 -112 - Стечајна постапка 
- член 113 -116 - Ликвидациона постапка 
- член 117 -118 - Кривични дела 
- член 119 -121 - Прекршок 
3. Штедилниците можат да прибираат штедни вло-

гови најмногу до износ кој е за 2 пати поголем од нив-
ниот основачки капитал; 

Оваа точка не се однесува на Поштенска штедил-
ница д.о.о. - Скопје. 

4. Штедилниците се должни на сите свои уплатни -
исплатни места да истакнат листа на прибраните 
штедни влогови во штедилницата по број на партија, 
износот на влогот, датум на вложување, рок на вложу-
вање и каматна стапка. 

Списокот од став 1 на оваа точка, штедилниците се 
должни да го истакнат најдоцна до 5-ти во месецот со 
состојба од претходниот месец. 

Во заглавивте на овој список задолжително стои 
следниот текст: 

Ова е единствен список на штедни партии во оваа 
штедилница, кој е пријавен во Фондот за осигурување 
на штедни влогови и Народна банка на Република Ма-
кедонија. 

Штедилниците се должни на сите свои уплатни-ис-
платни места да истакнат соопштение дека не приби-
раат девизни штедни влогови. 

Внесување на невистинита содржина во списокот 
од став 1 на оваа точка или невнесување на додатоци 
за штедната партија претставува кривично дело фал-
сификување на службена исправа по член 361 од Кри-
вичниот законик на Република Македонија. 

5. Вкупната кредитна изложеност спрема еден зае-
мобарател не смее да надминува 10% од гарантниот 
капитал на штедилницата. 

По исклучок од став 1 на оваа точка, вкупната кре-
дитна изложеност на штедилницата во однос на една 
банка изнесува 30% од гарантниот капитал на ште-
дилницата. 

6. За спроведување на оваа одлука по потреба На-
родна банка на Република Македонија донесува упат-
ство. 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по неј-
зиното објавување во "Службен весник на Република 
Македонија“. 

8. Со влегување во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за утврдување на обемот и начинот 
на работење на штедилниците ("Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 7/97,35/97,17/98 и 21/99). 

О,бр. 02-15/ГДХХШ-5/2000 \ Претседател 
21 декември 2000 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, ? 

3363. 
Врз основа на член 16 став 2 и член 63 точка^ 14 од 

Законот за Народна банка на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија“ бр. 
29/96 - 1уечистен текст и бр. 37/98) Советот на 
Народна банка на Република Македонија, на својата 
1ЈООШ1 седница одржана на 21.12.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ 
СТАПКИ И ЗА СТАПКИТЕ НА НАДОМЕСТОТ НА 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за каматните стапки и за стапките 
на надоместот на Народна банка на Република Маке-
донија ("Службен весник на РМ“ бр. 7/97 и 13/98) се 
врши следната измена и тоа: , 

- во точка 9 во став 1 и 2 процентот "70,00%" се за-
менува со процентот "80,00% . 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 01.01.2001 година. 
О. бр. 02-15ЉХХХШ-6/2000 Претседател 
21 декември 2000 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република македонија, 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

3364. 
Врз основа на член 63 од Законот за Народна бан-

ка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ“ бр. 
29/96 - пречистен текст и бр. 37/98) и член 3 став 2 од 
Уредбата за контниот план и за билансите на банките 
и штедилниците ("Сл. весник на РМ“ бр. 43/95) како и 
Одлуката за аналитичките сметки на контниот план 
за банки и штедилници ("Сл. весник на РМ“ бр. 77/00) 
по претходно прибавено мислење на Министерството 
за финансии, Советот на Народна банка на Република 
Македонија, на својата 1.ХХХШ седница одржана на 
21.12.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА АНАЛИТИ-
ЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИ 

И ШТЕДИЛНИЦИ 
1. Во планот на аналитичките сметки на Контниот 

план на банките и штедилниците, се воведува следна-
та сметка: 

8019 - Жиро сметки на Фонд за магистрални и ре-
гионални патишта; 

По својот карактер сметката е пасивна. На сметка-
та има право да. книжи Народна банка на Република 
Македонија. . 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
О. бр. 02-15/1ХХХ1П-7/2000 .Претседател 
21 декември 2000 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија, 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

Љубе Трпески, с.р. 

ЗЗ65. 
Врз основа на член 53 став 2 од Законот за девизно 

работење ("Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 30/93,40/96 и 54/2000) и врз основа на член 29 од 
Законот за Народна банка на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија“ бр. 
29/96 - пречистен текст и број 37/98), Советот на На-
родна Банка на Република Македонија на својата 
1,ХХХШ-та седница, одржана на 21.12.2000 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈМАЛИОТ, ОДНОСНО НАЈГОЛЕМИОТ ИЗ-
НОС НА ДЕВИЗИ КОЈ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ЗА 
ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО И 
КРЕДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО МОРААТ, 
ОДНОСНО МОЖАТ ДА ГО ДРЖАТ НА СМЕТКИТЕ 
ВО СТРАНСТВО ОД 01.01.2001 ДО 31.03.2001 ГОДИНА 

1; На банките кои добиле овластување за вршење 
платен промет со странство и кредитни работи' со 
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странство до влегување во сила на оваа одлука, им се 
утврдува износот од УСД 62.648.000 како најмал износ 
на девизи кој мораат да го држат на сметките во 
странство и УСД 125.296.000 како најголем износ кој 
можат да го држат на сметките во странство од 
01.01.2001 др 31.03.2001 година. 

Поединечните износи за најмалиот, односно најго-
лемиот износ на девизи кој овластените банки за вр-
шење платен промет со странство и кредитни работи 
со странство мораат, односно можат да го држат на 
сметките во странство, гувернерот на Народна банка 
на Република Македонија ќе ги утврдува со одлука за 
секоја банка пооделно. 

Одлуките на гувернерот од претходниот став се 
обврзувачки во смисла на член 53 став 2 од Законот за 
девизно работење. 

2. Банката што ќе добие овластување за вршење 
платен промет со странство и кредитни работи со 
странство, по влегувањето на сила на оваа одлука мо-
ра да држи 25% од капиталот потребен за добивање 
овластување за вршење платен промет со странство и 
кредитни работи со странство, како најмал износ на 
девизи на сметките во странство. 

Износот од став 1 од оваа точка банката е должна 
да го достигне во рок од 30 (триесет) дена од денот на 
добивање на овластувањето за вршење платен промет 
со странство и кредитни работи со странство. 

Поимот износ на девизи кој овластените банки за 
вршење платен промет со странство и кредитни 
работи со странство мораат, односно можат да го 
држат на сметките во странство согласно оваа одлука, 
претставува износот на девизни средства во позиција 
пресметан според Одлуката за начинот и условите на 
купопродажба на девизи меѓу правните лица на 
Република Македонија. ' " 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2001 годи-
на. 

О. бр. 02-15/1.ХХХШ-8/2000 Претседател " 
21 декември 2000 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија, 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

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

врдено е дека во Упатството за пријавувањето и рокот 
за доставување на извештај на производството на се-
менски материјал, саден материјал и материјал за раз-
множување, објавено во "Службен весник на РМ“ бр. 
110/2000 од 22 декември 2000 година, на страна 5668, е 
направена техничка грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
Во Упатството за пријавувањето и рокот за доста-

вување не извештај на производството на семенски 
материјал, саден материјал и материјал за размножу-
вање во член 2, точка 3, ред Затреба да стои: "овошни, 
растенија во која се внесува:". 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

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

тужба од тужителот Мешовита банка "Кредитна бан-
ка“ Скопје, против тужениот Симеоновски Симеон од 
Скопје со непозната адреса на живеење, за наплата на 
долг. 

За привремен застапник кој тужениот ќе го заста-
пува пред овој суд со решение бр. 3102/98 од 28.11.2000 
година поставен е Љубобрад Додев, адвокат од Ско-
пје: 

Се предупредува тужениот дека привремениот зас-
тапник ќе го застапува во постапката по предметниот 
спор се додека тужениот или неговио застапник пол-
номошник не се појави пред судот, а се до правосилно-
то окончување на постапката по предметниот спор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ХШ.П.бр. 
3102/98. (47207) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Во просториите на Основниот суд Скопје II - Ско-

пје, II кат, соба бр. 7 на ден 24.01.2001 година во 10.00 
часот, ќе се одржи рочиште за продажба на деловна 
просторија во Скопје на ул."Методи Митевски“ А-2, 
локал 7 во површина од 34,44 м2, заедничка сопствено-
ст на предлагачката Дедова Оливера и противничката 
Катица Трајковска, по пат на усно и јавно наддавање. 

Пазарната вредност на деловната просторија на 
горенаведената адреса изнесува 57.800,00 германски 
марки во противвредност во денари според средниот 
курс на марката што го одредува Народна банка на. 
РМ на денот на продажбата, како почетна цена за јав-
но наддавање. 

Сите заинтересирани правни и физички лица се 
должни до денот на закажаната продажба на име га-
ранција да депонираат во судскиот депозит износ од 
10% од утврдената почетна цена за лицитација. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП.бр. 
314/89. (47196) 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Пред Основниот суд во Кочани поднесена е тужба 

од тужителката Стаметина Ташева од Велес, ул. "Ге-
миџиска“ бб, против тужените Граматинка Стоимено-
ва, ул."4-та Македонска Бригада“ бр. 26 од Кочани, 
Ванчо Тапанаров, ул.“4-та Македонска бригада“ бр. 
26 и Ангелина Тапанарова од Кочани, сега со непозна-
та адреса во Белград, СР Југославија, за утврдување 
на право на сопственост на заеднички имот стекнат во 
брак и издвојување на тој имот од оставината. Вредно-
ст на спорот 10.000,00 денари. 

Се повикува трето тужената Ангелина Тапанарова 
од Кочани сега со непозната адреса на живеење во 
Белград, СР Југославија, да се јави во Основниот суд 
во Кочани, или да постави свој полномошник кој ќе ги 
штити нејзините права и интереси во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот, а доколку не го сто-
ри тоа ќе и биде поставен привремен застапник дипло-
миран правник со положен правосуден испит Сузана 
Спасова стручен соработник во Основниот суд во Ко-
чани, која ќе ги штити нејзините права и интереси до 
правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П.бр. 445/00. (47258) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово, по тужба на тужи-

телот Јонузи Невзат од Тетово, против тужената Иво-
шевиќ Весна од Тетово, а сега со непозната адреса на 
живеење, се води постапка за раскинување на договор 
за доживотна издршка. 

Бидејќи тужената е со непозната адреса се повику-
ва истата да се јави во судот, да достави адреса или да 
овласти полномошник кој ќе ја застапува во оваа пос-
тапка до нејзиното окончување. Во спртивно, по про-
текот на 30 дена од објавувањето на огласот судот ќе 
и постави привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1405/00. (47251) 

Пред овој суд се води спор Ѓорчевски Душко од 
Тетово, ул.“ЈНА“ бр. 67, застапуван од Тихомир Кос-
товски, против Илиевска Драгица од Скопје и Илиев-
ски Стојан од Скопје, ул."Јуриј Гагарин“ бр. 54/7-6, се-
га со непозната адреса во Република Чешка, за пони-
штување на договор. 

Се повикуваат тужените Драгица и Стојан да во 
рок од 15 дена од објавувањето на огласот се јават на 
судот и достават адреса или постават свој застапник, а 



26 декември 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр,. 111 - Стр. 5761 

во спротивно ќе им биде поставен привремен старател 
кој ќе го води спорот за нивна сметка. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 690/00. (47252) 

Пред Основниот суд во Тетово, по тужба на тужи-
телката Вахиде Бахтијари од с.Бордец, против туже-
ниот Симовски Сибинов Трпко од Тетово, а сега со 
непозната адреса во странство, се води постапка за ис-
полнување на договор за купопродажба. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да доста-
ви адреса или да овласти полномошник кој ќе го зас-
тапува во оваа постапка до окончувањето на истата. 
Во спротивно, по протекот на 30 дена судот преку 
Центарот за социјални работи Тетово ќе му постави 
привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1415/00. (47253) 

Пред Основниот суд во Тетово по тужба на тужи-
телот Вехаби Браим од Тетово, ул."М.Бафтијари" бр. 
3, против тужената Веаби Џулче од Тетово, ул."Б. 
Миладинови“ бр. 84, а сега со непозната адреса во ст-
ранство, се води постапка за испразнување на куќа, и 
предавање во владение. 

Се повикува тужената Веаби Џулче да се јави во 
судот, да достави адреса или да овласти полномошник 
кој ќе ја застапува во оваа постапка до окончувањето 
на ОВОЈ спор. Во спротивно, по протекот на 30 дена 
судот преку Центарот за социјални работи Тетово ќе 
и постави привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1165/00. (47254) 

Пред Основниот суд во Тетово се води сопствени-
чки спор по тужбата на Зеќирија Ибрахими од с.Пи-
рок - Тетово, против тужените Азис Хамид Муртеза-
ни и други од с.Пирок. 

Се повикуваат тужените Азис Хамид Муртезани, 
Мухамед Хамид Муртезани и Јашар Хамид Муртезани 
сите од с.Пирок, а сега со непозната адреса во Р Хр-
ватска, да се јават,во Основниот суд во Тетово во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот или да одредат 
полномошник, а во спротивно преку Центарот за со-
цијална работа во Тетово ќе им биде одреден привре-
мен застапник кој ќе ги застапува до правосилното за-
вршување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1282/00. (47255) 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за соп-
ственост по тужба на тужителот Јакупи Зибер од Те-
тово, ул."Браќа Миладинови“ бр. 146, против тужени-
от Хамзиќ Хиџо - Хоџа од Тетово, а сега непозната 
адреса во странство. 

Се повикува преку овој оглас тужениот Хамзиќ 
Хиџо - Хоџа во рок од 15 дена од објавувањето на ог-
ласот да се јави во судот, достави своја адреса или оп-
редели полномошник, а во спротивно судот преку 
Цеитарот за социјални работи во Тетово ќе му опре-
дели привремен старател, кој ќе го застапува во пос-
тапката до нејзиното правосилно окончување. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1343/00. (47256) 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка 
по тужба на тужителот Даути Идриз од ^Доброште, 
против тужениот Исмаили Вели од с.Доброште сега 
со непозната адреса во странство, за сопственост. 

Се повикува тужениот Исмаили Вели во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ“, да се јави во Основниот суд во Тетово или да 
овласти свој полномошник. Во спротивно, судот преку 
Цеитарот за социјални работи во Тетово ќе му поста-
ви привремен старател кој ќе го застапува до право-
силното окончување на спорот. 

, Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1299/00. (47257) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

\ 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1188/2000, на регистарска влошка бр. 
005621, го запиша во трговскиот регистар зголемува-
њето на основната главнина на Медната конфекција 
"МОКЕЛ-ЕЕИИ" Акционерско друштво Битола, ул. 
"Прилепска“ бр. 90а. 

Собранието на акционери на "МОКЕЛ-ЕЕИИ" АД 
Битола донесе одлука за зголемување на основната 
главница на Друштвото - четврта нова емисија на 650 
обични (редовни) акции, со номинална вредност на ед-
на акција од 100 дем, со вкупен износ на емисијата во 
висина од 65.000 дем. 

Основната главница на Друштвото изнесува 
1.645.000 дем. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1188/2000. . ' (47355) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1856/2000, на регистарска влошка бр. 4-
02001040-000-03, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на назив, деноминација на акции, усогласу-
вање со НКД на Акционерското друштво за производ-
ство, обработка и промет на производи од камен 
МИКРОГРАНУЛАТ Ц.О. Гостивар ул."Мара Угри-
нова“ бр. 19/3-4, Гостивар. 

Новиот назив на Друштвото е Акционерско друш-
тво за производство, обработка и промет на произво-
ди од камен Микрогранулат - Гостивар, ул. "Мара Уг-
ринова“ бр. 19/3-4, Гостивар. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1856/2000. . (47356) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3761/2000, во регистарската влошка бр. 
020300167-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето со ЗТД на Јавното трговско друштво за 
трговија и услуги ЈБАШ - КОМЕРЦ Муарем Идризи и 
др. Тетово, ул. " Илинденска“ бр. 195. 

Дејности кои ќе ги обавува се: 15.81, 15.86, 15.98, 
21.21, 50.10, 50.30, 50.50, 51.31, 51.35, 51.41, 51.42, 
51.42/2, 51.66, 52,11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63, 55.11, 
55.12, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 71.10, 
74.82, 74.84, други деловни активности неспоменати на 
друго место - изработка на фото и други копии, надво-
решна трговија со прехранбени и непрехранбени про-
изводи, посредување во прометот на стоки и услуги, 
застапување на странски фирми, меѓународен превоз 
на стоки и патници, реекспорт, малограничен промет 
со соседните земји. 

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

За обврските на друштвото содружниците одгова-
раат лично и неограничено солидарно со целиот свој 
имот. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Муа-
рем Идризи Низамидин - управител без ограничување 
за застапување и без ограничување на времетраењето 
на мандатот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3761/2000. (28539) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5632/99, во регистарската влошка бр. 
020336397-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштво за сообраќај, тр-
говија и угостителство ХОРИЗОНТ 99 Вујица ДОО-
ЕЛ Куманово, ул. "Михајло Пупин“ бр. 55. 
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Дејности во внатрешнотрговскиот промет: 2030, 
20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.14, 15.98/2, 15.61, 15.81, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 
51.31, 5132, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.53, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24,63.12,63.30,63.40,74.12,74.84. 

Надворешнотрговски дејности: надворешна трго-
вија со прехранбени и непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со СРЈ, Бугарија, Грција и Алба-
нија, реекспорт, работи на посредување и застапува-
ње, меѓународни агенциски работи, меѓународен пре-
воз на стоки и патници. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5632/99. (28540) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4563/99, во регистарската влошка бр. 
02028758?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Јавното трговско друштво Р. Р. КОМПАНИ Фатмир 
Редени и др. увоз-извоз с. М. Речица - Тетово. 

Основачи: Фатмир Редени од с. М. Речица - Тетово 
и Ремзи Редени од с. М. Речица - Тетово. 

Фирма: Јавно трговско друштво P.P. КОМПАНИ 
Фатмир Редени и др. увоз-извоз. 

Седиште: с. М. Речица - Тетово. 
Дејности: 26.61, 28.11, 45.21/1, 45.21/2, 51.41, 51.42, 

51.43, 51.53, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.62, 55.30, 55.30/1, 
55.40,60.24,63.30,65.12/3,74.84. 

Управител: За управител на Друштвото се одреду-
ва лицето Фатмир Редени од с. М. Речица - Тетово. 

Овластувања: Друштвото во правниот промет ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

Одговорност: Друштвото за обврските во правни-
от промет со трети лица преземени во текот на рабо-
тењето одговара со целокупниот свој имот и средства 
и личио и неограничено солидарно со својот имот и 
имотот на содружниците 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4563/99. (28541) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4994/99, во регистарската влошка бр. 
02028160?-6-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
Трговијата на мало МИНИ МДРКЕТ ФАТОН ТП 
Џумали Хетем Ибраими Фазанерија"2/24 - Гостивар. 

Седиште: Фазанерија 2/24 - Гостивар. 
Основач: Џумали Ибраими oд Фазанерија 2/24 -

Гостивар. . 
Дејности: 52.li - Tpговија на мало во продавници 

претежно со храна, пијалаци и тутун. 
За овластувањата во правниот промет трговецот 

поединец истапува во свое име и за своја сметка а за 
обврските одговара со целиот свој имот. 

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

4994/99. (28543) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9215/99, во регистарската влошка бр. 
02018670?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
Авто такси ЕЛИФ ТП Елиф Шевкет Азизи, ул. "Мес-
та" бр. 58, Скопје. 

Насловот е: Авто такси ЕЛИФ ТП Елиф Шевкет 
Азизи, ул. "Места" бр. 58, Скопје. 

Дејност: 60.22 - Такси превоз. 
За своите обврски во правниот промет со трети 

лица трговец поединец одговара личио ,со ̂ целиот свој 
имот. 

Во вршењето на дејноста спрема трети лица трго-
вецот поединец истапува во свое име и за сметка на 
фирмата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
9215/99. (28544) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8467/99, во регистарската влошка бр. 
02030694?-б-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
Авто такси АВДИ ТП Авди Шекир Амати, бул. "Ма-
кедонско Косовска Бригада" бр. 17/2 - Скопје. 

Насловот е: Авто такси АВДИ ТП Авди Шекир 
Амати, бул. "Македонско Косовска Бригада" бр. 17/2 -
Скопје. 

Дејност: 60.22 - Такси превоз. 
За своите обврски во правниот промет со трети 

лица трговец поединец одговара лично со целиот свој 
имот. 

Во вршењето на дејноста спрема трети лица, трго-
вецот поединец истапува во свое име и за сметка на 
фирмата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
8467/99. (28545) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10213/99, во регистарската влошка бр. 
02026118?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
Авто такси САДРИЈА ТП Садрија Мифтар Буране-
дин ул. "Бајрам Шабани" бр. 41, Скопје. 

Насловот е: Авто такси САДРИЈА ТП Садрија 
Мифтар Буранедин ул. "Бајрам Шабани" бр. 41, Скоп-
је. 

Дејност: 60.22 - Такси превоз. 
За своите обврски во правниот промет со трети 

лица трговец поединец одговара лично со целиот свој 
имот. 

Во вршењето на дејноста спрема трети лица, трго-
вецот поединец истапува во свое име и за сметка на 
фирмата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10213/99. (28546) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4300/2000, во регистарската влошка бр. 
02030266?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД на Трговското услужно и рекреа-
тивно друштво ОЛИМПИК ДОО увоз-извоз бул. "Ко-
чо Рацин" бб, Скопје. 

Дејности: 17.40, 18.10, 18.21, 18.22, 19.20, 50.30, 
5030/2, 51.24, 51.3, 51.31, 51.34, 51.35, 51.37, 51.39, 51.41, 
52.42, 51.42/1, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 51.55, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 52.41, 52.45, 52.42, 52.46, 52.47, 55.11, 
55.12, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.20, 74.40, 74.83, 74.84, 92.6, 92.61, 92.62, 92.7, 92.72, 
93.04. 

Надворешен промет: посредување во надворешна 
трговска дејност, застапување на странски фирми, ре-
експорт, консигнациони работи, меѓународна шпеди-
ција, меѓународно сообраќајно агенциски работи, ус-
луги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, 
малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и 
СР Југославија. 

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

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

За управител на друштвото се именува Даниел Ди-
мевски без ограничување. 

Од Основниот суд Cкопје I - Скопје, ,Трег. бр. 
4300/2000. (28547) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението-
Трег. бр. 4499/2000, во регистарската влошка бр. 
020322127-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштво за трговија на го-
лемо и мало ЕУРО ФРАНК ДОО експорт-импорт, ул. 
"Божидар Аџија“ бр. 18, Скопје. 

Дејности: 16.00,22.11,22.12,22.13,22.14,22.15,22.21, 
22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 45.11, 45.12, 
45.21, 45.22, 45.23, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22,51.23, 51.24, 51.25, 51.'31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20, 74.40, 74.81, 
74.82, 74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13, 92.31, 92.32, 92.33, 
92.34,92.40,92.61,92.62,92.72,93.02,93.03,93.04,93.05. 

Надворешнотрговски промет: надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување 
во областа на прометот на стоки и услуги, реекспорт, 
малограничен промет со соседните земји, меѓународна 
шпедиција, туристички услуги, консигнација, комиси-
он. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Милка Анчевска која е и уп-
равител со ограничување да склучува правни работи 
до 100.000,00 денари, а над тој износ потребна е сог-
ласност од еден од основачите. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4499/2000. (28548) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1408/2000, во регистарската влошка бр. 
020301117-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП Такси превоз ОМЕГА ТП Миневски Живко Јор-
дан, ул. "Коперникова" бр 46, Скопје. 

Име на фирмата: Такси Превоз ОМЕГА ТП Ми-
тевски Живко Јордан. 

Седиште: ул. "Коперникова" бр. 46, Скопје. 
Шифра и дејност: 60.22 - такси превоз. 
Управител со неограничени овластувања - Митев-

ски Живко Јордан. 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе истапува 

во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет ТП ќе 

одговара лично со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1408/2000. (28549) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4235/2000, во регистарската влошка бр. 
020299797-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, трговија и транспорт, угостителство и услуги 
БА-НА Барзул ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, ул. "Се-
дек Костоски“ бр. 39. 

Дејности: 52.11,52.24,52.21,52.22,52.23,52.12,52.26, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 

52.44/1, 52.44/2, 50.10, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.25, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 
51.35, 51.36, 51.37, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.52, 51.57, 
51.64, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 63.30, 55.30/2, 74.84, 
65.12/3, 52.44/3, 52.44/4, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23,60.24. 

Во надворешнотрговски промет ќе ги врши след-
ните дејности: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет со Албанија, Буга-
рија, Грција и СР Југославија, реекспорт, консигнаци-
они и комисиони работи. 

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

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

Овластен застапник во внатрешниот и надвореш-
ниот промет Илази Барзул - управител без ограничу-
вање. 

Основач Илази Барзул. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4235/2000. (28550) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3974/2000, во регистарската влошка бр. 
020295647-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП Марица Ѓорѓи Михајловска ТП МИА промет со 
текстил Тетово, ул. "180" бр. 15/32. 

Фирма: Марица Ѓорѓи Михајловска ТП МИА про-
мет со текстил Тетово, ул. "180" бр. 15/32, а основач е 
Марица Ѓорѓи Михајловска од Тетово, ул. "180" бр. 
15/32, државјанин на Р Македонија. 

Дејности: 52.41 - трговија на мало со текстил, 52.42 
- трговија на мало со облека, 52.43 - трговија на мало 
со обувки и предмети од кожа. 

Одговорност: Марица Ѓорѓи Михајловска одговара 
лично со целиот свој имот. 

Овластено лице: Овластено лице на ТП МИА про-
мет со текстил е Марица Ѓорѓи Михајловска, управи-
тел со неограничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3974/2000. (28551) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3484/2000, во регистарската влошка бр. 
020288167-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство и трговија БЕСА-КОМ Елхам експорт-импорт 
ДООЕЛ Скопје, ул. "Христијан Тодоровски Карпош“ 
бр. 19, Скопје. 

Единствен содружник: Елхам Буќи, од Скопје, ул. 
"Христијан Тодоровски Карпош“ бр. 19. 

Дејности: 17.40/1, 17.54/2, 25.22, 25.23, 25.24, 26.12, 
45.34, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.19, 51.22, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 55.30/1, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 
63.40,72.30,74,40,74.83,74.84. 

Надворешнотрговски промет: надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и реекспорт, 
застапување странски лица, меѓународна шпедиција, 
малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Гр-
ција и Албанија. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка. 
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За сторените обврските друштвото одговара со си-
те свои средства. 

Друштвото го застапува Елхам Буќи - управител 
без ограничување. 

Во надворешнотрговскиот промет друштвото го 
застапува Елхам Буки - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3484/2000. (28552) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2333/2000, во регистарската влошка бр. 
02030096?-8-03-ООО, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија, 
услуги и превоз ФЕМАКС Сашо ДООЕЛ увоз-извоз 
Куманово, ул. "Карл Маркс" 47. 

Друштво за производство, трговија, услуги и пре-
воз ФАМАКС Сашо ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, 
ул. "Карл Маркс" 47. Друштвото е основано со Изја-
ва за основање на ДООЕЛ од 23.03.2000 год. а содруж-
ник на друштвото е Сашо Димитриевски од Куманово. 

Дејности: 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 
15.11,15.12,15.13,15.20,15.31,15.32,15.33,15.51,15.52, 
15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.89,15.91,15.93,15.96,15.98/1,15.98/2,17.40/1,17.40/2, 
17.51, 17.54/2, 17.71, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.30, 
20.40, 20.51, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 27.21, 27.22, 27.32, 27.33, 27.34,27.35, 28.11, 28.12, 
28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 
29.13, 29.14,29.24, 29.71, 29.72, 31.30, 31.50, 32.62, 32.10, 
34.30, 35.42, 36.11, 36.15, 36.50, 36.62, 36.63, 45.21/1, 
45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.43, 50.10, $0.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 
90.00,92.33,92.34,93.01,93.02,93.04,93.05. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапништво и посредниш-
тво, реекспорт, консигнациона продажба, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, малограничен про-
мет со Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија, 
туристички работи во странство, меѓународна шпеди-
ција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое $*ме и за^своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен трговски промет е Димитриевски Сашо, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2333/2000. (28553) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4253/2000, во регистарската влошка бр. 
020300587-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП со ЗТД на Трговецот поединец со 
такси превоз ДАБО-КОМЕРЦ ТП Бобан Борко Мла-
деновски, ул. "Бранко Б. Гуцман" 4/7, Куманово. 

Уние на трговец поединец е извршен со Пријава за 
основање на трговец поединец од 12.06.2000 год. 

Седиштето на трговец поединец е во Куманово, ул. 
"Бранко Б. Гуцман" 4/7. 

Содружник на трговец поединец е Бобан Младе-
новски од Куманово. 

Дејност: 60.22. 
Трговец поединец во правниот промет со трети 

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

лица трговецот поединец одговара со сиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешен про-

мет е Бобан Младеновски, управител без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4253/2000. (28555) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4287/2000, во регистарската влошка бр. 
020301597-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец за трговија на мало ЈОАЛ, Васка 
Благоја Банева ТП, Велес, ул. "Стојан Буридан" бр. 
29. 

Дејности: 52.12,52.47. 
Во правниот промет со трети лица ќе истапува во 

свое име и за своја сметка и за обврските ќе одговара 
лично со целиот свој имот. 

Управител е Васка Банева, управител со неограни-
чени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I. - Скопје, Трег. бр. 
4287/2000. (28556) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4033/2000, во регистарската влошка бр. 
020302467-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Трговското друштво ДЕКСЛЕР - Михо и други ДОО 
експорт-импорт Скопје, ул. "Ленинова" бр. 16а. 

Дејности: 50.10,51.12,51.13,51.15,51.16,51.21,51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 5136, 51.37, 51.41, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.12, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1,52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.50, 52.61, 63.12, 65.21, 65.23, 74.13, 74.14, 
74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени сто-
ки, надворешна трговија со непрехранбени стоки, пос-
редување и застапување во промет со стоки и услуги, 
продажба на стоки од консигнациони складови, реек-
спорт,. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Каранфилова - Чакела Елена 
- управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4033/2000. (28557) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4273/2000, во регистарската влошка бр. 
020300817-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП на Салонот за масажа БОУН АР-
ТЕ ТП Никола Михајло Париз, Велес, ул. "Вера Ци-
ривири" бр. 95. 

Основач е Никола Париз од Велес, ул. "Вера Ци-
ривири" бр. 95. 

дејност: 93.04. 
Неограничени овластувања. 
Одговара лично со целиот свој имот. 
Никола Париз - управител со неограничени овлас-

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

4273/2000. (28558) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4284/2000, во регистарската влошка бр. 
020300797-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство и трговија на големо и мало ФИОНА ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. "Зеленгора" бр. 9. 

Основач Костова Верица од Скопје, ул. "Зеленго-
ра" бр. 9. 

Дејности: 15.31,15.11,15.12,15.13,15.32,15.33,15.51, 
15.52,15.61,15.81/1,15.81/2,15.82/1,15.82/2,15.83,15.84, 
15.85,15.86,15.87, 15.89, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 70.31, 71.33, 
71.40, надворешна трговија со прехранбени и непрех-
ранбени производи. 

Неограничени овластувања. 
Целосна одговорност. 
Костова Верица - управител со неограничени ов-

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

4284/2000. (28559) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4118/2000, во регистарската влошка бр. 
020299467-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за градежништво, промет и 
услуги АРХИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 172, 
бр. 68а. 

Основано со Изјава за основање од 06.06.2000 год. 
Содружник Димче Марковски од Скопје. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30,50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40,50.40/1, 50.40/2, 50.40/3,50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51,54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 45.11, 45.12, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 74.20, 74.20/lv  
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.14, 74.84, 74.40, 63.40, 72.30, 
72.40, 72.60, надворешна трговија со прехранбени и 
непрехранбени производи, посредување, застапување, 
реекспорт, услуги на меѓународен транспорт на стоки 
и патници, инвестициони работи во странство, шпеди-
ција консигнација и малограничен промет со Албани-
ја, Грција, Бугарија и СР Југославија. 

Во правниот промет Друштвото настапува во свое 
име и за своја сметка.. 

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

Димче Марковски - управител со неограничени ов-
ластувања и застапник за надворешна трговија, без ог-
раничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4118/2000. (28565) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3940/2000, во регистарската влошка бр. 
020300227-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 

основањето на ТД на Друштвото за производство, гра-
дежништво и услуги ИКА Огнен ДООЕЛ Скопје, бул. 
"Крсте Мисирков" бр. 14-1/1, Скопје. 

Основање на друштво со ограничена одговорност 
основано од едно лице - ДООЕЛ. 

Друштвото за производство, градежништво и услу-
ги ИКА Огнен ДООЕЛ Скопје, бул. "Крсте Мисир-
ков" бр. 14-1/1, Скопје, е основано од единствениот 
содружник Огиен Стефановски од Скопје, бул. "Крсте 
Мисирков" бр. 14-1/1, државјанин на Република Маке-
донија. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото нас-
тапува со неограничени овластувања. 

За обврските преземени во правниот промет со 
трети лица друштвото има целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување на Друштвото во 
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Ог-
нен Стефановски - управител без ограничувања. 

Друштвото ќе ги врши следните дејности: 20.10, 
20.10/2, 20.51, 24.66, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.44, 
45.45, 51.13, 51.15, 51.39, 51.53, 51.55, 51.56, 52.44/1, 
52.46, 52.63, 55.40, 60.24, 63.11, 63.12, 71.32, 74.20, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 93.05, 74.70, (освен дезин-
фекција и уништување на штетници во куќите, болни-
ците, шталите, бродовите, возовите), 51.21, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
TproBiqa со непрехранбени производи, посредување и 
застапување во надворешнотрговскиот промет на сто-
ки и услуги, реекспорт, консигнациони работи, малог-
раничен промет со соседните земји. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3940/2000. (28566) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3426/2000, во регистарската влошка бр. 
020296497-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, промет, сообраќај и услуги ВАЈС-ТРАНС Петар 
ДООЕЛ, ул. "Првомајска" бр. 7, Неготино. 

Трајков Петар од Неготино со стан на ул. "Прво-
мајска" бр. 7. 

Друштво за производство, промет сообраќај и ус-
луги ВАЈС-ТРАНС Петар ДООЕЛ, ул. "Првомајска" 
бр. 7, Неготино. 

Трајков Петар - управител без ограничување во 
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет. 

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

За обврските преземени во правниот промет 
друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Дејности: 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.83, 15.86, 
15.91, 15.98, 15.98/2, 18.10, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 
21.22, 51.31, 51.32, 51.34, 51.62, 51.64, 51.41, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 

. 52.45, 50.10, 50.50, 52.44, 52.44/3, 52.48, 52.50, 52.62, 
51.17, 51.19, 55.30, 55.30/1, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.21, 65.12/3, 74.84, 63.30, 63.40, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, меѓународен тран-
спорт и шпедиција, консигнациона продажба, застап-
ништво, реекспорт. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3426/2000. (28567) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4385/2000, во регистарската влошка бр. 
020303207-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за трговија, производство и услуги АТ-
ЛАНТИК КОМПАНИ ДОО увоз-извоз Скопје, бул. 
"АВНОЈ" бр. 28/6. 
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Основачи: Петар Димовски, од Скопје, бул. "АВ-
НОЈ" бр. 28/6, Јане Димовски, од Скопје, бул. "АВ-
НОЈ" бр. 28/6. 

Дејности: 15.32,15.33,15.51,15.52,16.61,15.81,15.86, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 
51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.64, 51.11, 51.21, 51.25, 
52.33, 52.48, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.40,74.84. 

Дејности во надворешнотрговско работење се: 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, малог-
раничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР 
Југославија, реекспорт, меѓународен транспорт на 
стоки и патници. 

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

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

Застапување: Петар Димовски - управител без ог-
раничување во внатрешен и надворешен трговски 
промет. 

Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 28/6. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4385/2000. (28568) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 142/2000, во регистарската влошка бр. 1-
69942-000, го запиша во судскиот регистар основањето 
на здравствена организација - Аптека "М-МЕДИКА" 
Скопје, ул. "Фредерик Шопен" бр. 2, Скопје. 

Основање на Здравствена организација - Аптека 
"М-МЕДИКА" Скопје ул. "Фредерик Шопен" бр. 2, 
Скопје. 

Основач: Гордана Димиќ, Здравевска. 
Седиште: ул."Фредерик Шопен" бр. 2, Скопје. 
Дејност: 52.31 Аптеки. 
Здравствената организација - аптеката во правни-

от промет со трети лица настапува во свое име и за 
своја сметка. 

Гордана Димиќ Здравевска - директор, без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
142/2000. (28569) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3521/2000, во регистарската влошка бр. 
020301477-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот-поединец ДИНА ТП трговија на мало 
Скендер Садик Асани Пазар "Бит Пазар" тезга бокс 
пр. 6, Скопје. 

Основач: Скендер Асани од Скопје, ул. "Дримкол" 
бр. 18. 

Дејности: 52.11,52.12,52.33,52.62. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

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

лица друштвото одговара со целиот свој имот и сред-
ства. 

Управител на ТП е Скендер Асани без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3521/2000. (28570) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4076/2000, во регистарската влошка бр. 
020297247-8-09-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за собирање и 
примарна преработка на секундарни отпадоци ЌЕЈУ-
СА извоз-увоз Идриз ДООЕЛ Скопје, ул. "520" бр. 23. 

Содружник: Северџан Идриз од Скопје, со стан на 
ул. "520" бр. 23. 

Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 
17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 
18.21,18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.24, 21.25, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 
22.31, 22.32, 22.33, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 36.22, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 55.21/1, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 72.20, 72.60, 
74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 92.72, 93.05, откуп и про-
дажба на земјоделски и сточарски производи, лекови-
ти билки, шумски плодови, водоземци, печурки, секун-
дарни отпадоци. 

Дејности од надворешнотрговското работење: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, реек-
спорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, ме-
ѓународна шпедиција, застапување на странски правни 
и физички лица, посредување и застапување во проме-
тот на стоки и услуги, консигнациона продажба, ту-
ристички услуги. 

Овластувања и одговорности: Во правниот промет 
со трети лица друштвото истапува во свое име и за 
своја сметка, а за своите обврски одговара со сите 
свои средства. 

Овластен потписник: Северџан Идриз - управител 
без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4076/2000. (28571) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 710/2000, во регистарската влошка бр. 
020286337-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за графичко из-
давачка дејност ВОРЛДБУК 2000 Јован ДООЕЛ увоз-
извоз, ул. "Маџари" бб, Скопје. 

Основач на друштвото е Парлапанов Јован ул. 
"Цветан Димов" бр. 98/1-2. 

Седиштето на друштвото е на ул. "Маџари" бб, 
Скопје. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 22.11, 
22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 
22.31, 22.32, 22.33, 51.56, 51.64, 51.70, 52.47, 52.48, 
55.30/1, 55.30/2, 55.51, 65.12/3, 73.20/1, 73.20/2, 73.20/3, 
73.30, 74.40, 92.11, 92.20, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување во застапување 
во прометот на стоки и усуги, продажба на стоки од 
консигнационите складови на странски стоки, угости-
телски и туристички услуги, малограничен промет со 
соседните земји. 

Во правниот промет со трета лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет друш-
твото одговара со сите средства. 

Управител на друштвото е Е[арлапанов Јован без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
710/2000. (28572) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 213/2000, во регистарската влошка бр. 1-
69948-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основање-
то со ЗТД на Приватната здравствена организација -
ординација по општа стоматологија БОЈАЏИЕВИ „ 
Скопје, ул. "Елисие Поповски - Марко" бр. 4/1/1, лок. 
бр. 6. 

Назив: Приватна здравствена организација - орди-
нација по општа стоматологија БОЈАЏИЕВИ Скопје. 

Седиште: ул. "Елисие Поповски - Марко" бр. 4/1/1 
лок. бр. 6. 

Дејност: 85.13. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и за своја сметка. 
Основач на организацијата е лицето Тодор Бојаџи-

ев. 
Лице овластено за застапување е Лилјана Лауше-

виќ - директор со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

213/2000. (28573) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3977/2000, во регистарската влошка бр. 
020301347-3-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на ТД со ЗТД на Друштвото за производ-
ство и трговија ЛИОНС-продукт СЛ технологија 
СВИССЛИОН ДРД СА и други ДОО Скопје, ул. "Ка-
чанички пат" бб. 

Содружници во Друштвото: Трговско друштво за 
трговија, производство и услуги на големо и мало 
СВИССЛИОН ДРД СА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и 
Родољуб Драшковиќ од Вршац - СРЈ. 

Друштвото ќе ги врши следните дејности: 15.84, 
15.11,15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 
15.52,15.61,15.62, 15.71, 15.72, 15.81,15.82, 15.88, 15.89, 
21.21, 21.25, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.45, 51.47, 51.55, 51.56, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.33, 52.45, 52.46, 52.48, 52.62, 
52.63, 55.11, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 
70.20, 74.12, 74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 
74.82,74.84,93.05, увоз-извоз на прехранбени и непрех-
ранбени стоки, посредување и застапување во проме-
тот на стоки и услуги, застапување на странски лица, 
реекспорт, продажба на стоки од консигнациони скла-
дови, меѓународна шпедиција, малограничен промет 
со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. 

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

Даница Мешкова - управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3977/2000. (28575) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3180/2000, во регистарската влошка бр. 
02030333?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштво за производство, 
трговија, транспорт, туризам, градежништво и услуги 
АМ-ТРЕЈД Наташа ДООЕЛ експорт-импорт, ул. 
"Панче Попоски" бр. 4/1/7, Гостивар. 

Основање на Трговско друштво за производство, 
трговија, транспорт, туризам, градежништво и услуги 
АМ-ТРЕЈД Наташа ДООЕЛ експорт-импорт, ул. 
"Панче Попоски" бр. 4/1/7, Гостивар. 

Основач е Наташа Попоска од Гостивар. 
Дејности: 01.21,15.13,15.32,15.5,15.51,15.52,15.81, 

15.81/2, 15.86, 15.98/2, 17.40/1, 17.72, 18.10, 18.23, 18.30, 
20.10/1, 21.12, 24.16, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.34, 45.45, 

50.10, 50.30, 50.30/1, 51.16, 51.19, 51.32, 51.33, 51.42/2, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 55.11, 55.30/1. 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.81, 74.84, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна 
шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, застапу-
вање и посредување во надворешниот промет, коми-
сионо и консигнационо работење, туристички и угос-
тителски услуги. 

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

Управител е Наташа Јованоска од Гостивар. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3180/2000. (28576) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3248/2000, во регистарската влошка бр. 
020299827-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП на Специјализирана продавница за 
домашни миленици ОСКАР - АКВАРИУМ Жарко 
Велимир Губериниќ ТП ул. "Јани Лукровски" бр. 5/2-
32, Скопје. 

Се врши основање на ПТ по ЗТД. 
Називот е: Специјализирана продавница за домаш-

ни миленици ОСКАР - АКВАРИУМ Жарко Велимир 
Губериниќ ТП, ул. "Јани Лукровски" бр. 5/2-32. 

Скратен назив: ОСКАР-АКВАРИУМ ТП. 
Дејност: Друга трговија на мало во специјализира-

ни продавници - домашни миленици и храна за нив. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3548/2000. (28578) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4206/2000, во регистарската влошка бр. 
020299977-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за угостител-
ство, трговија и услуги БИЗМАРК 2000 Гордана ДО-
ОЕЛ Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 5/2-33, Скопје. 

Се врши основање на ДООЕЛ по ЗТД. 
Називот е: Друштво за угостителство, трговија и 

услуги БИЗМАРК 2000 Гордана ДООЕЛ Скопје, ул. 
"Јани Лукровски" бр. 5/2-33, Скопје. 

Скратен назив: БИЗМАРК 2000 ДООЕЛ Скопје. 
Дејности: 15.13,15.32,15.33,15.51,15.52,15.71,15.72, 

15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15:86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/2, 
17.54/2, 17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 36.22, 36.50, 
36.61, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51,38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.6, 51.65, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.23, 55.31/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.22, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 
71.10, 71.21, 71.22, 71.34, 71.40, 72.50, 74.12, 74.40, 74.81, 
74.84,92.33,92.34,92.62, 92.71,92.72, 93.02, 93.04,93.05. 

Се занишува Гордана Пете како управител без ог-
раничување. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со сите свои средства. ' 
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Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Гордана Пете - управител без 
ограничување. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4206/2000. (28580) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4275/2000, во регистарската влошка бр. 
020321497-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги ИММ-БЕМ Вики и Зисис ДОО експорт-им-
порт Гостивар, ул. "Индустриска зона" бб. 

Основачи: Вики Бернардино од Р. Италија Поггио 
А Каиано Прато и Стаматовски Зисис од Гостивар. 

Дејности: 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 02.01, 15.32,15.33, 15.51, 15.52, 
15.71, 15.73, 15.91, 17.40/2, 17.54/1, 17.72. 18.10, 18.21, 
18.22,18.24,18.30,19.10, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 
37.10,37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 72.10, 72.20, 70.31, 72.10, 72.20, 
72.30,72.40,72.60,74.12,74.13,74.14, 94.40,74.84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, застапување 
и посредување, консултација, реекспорт, меѓународна 
шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

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

4275/2000. (28581) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3508/2000, во регистарската влошка бр. 
020296007-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги МИП Зоран ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје, 
ул. "Владимир Комаров" бр. 6/3-4. 

Дејности: 51.11,51.19,51.21,51.31,51.32,51.33,51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1,52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 
15.33,15.81/1,20.10/1, 34.30,45.21/1,45.21/2,45.45, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 
72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 01.11/1, 
01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 
01.21, 01.22, 01.25, 01.30, 01.41/3, 01.42, 22.11, 22.12, 
22.13,22.21, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување, посредување во прометот со стоки 
и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Ју-

гославија, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, консиг-
нација, меѓународен транспорт на стоки и патници во 
друмскиот сообраќај, изведување на градежни работи 
во странство, туристички работи во странство, меѓу-
народна шпедиција. 

Неограничени овластувања. 
Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Бубински Зоран -

управител без ограничување. 
Основач на друштвото е Бубински Зоран. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3508/2000. (28583) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4369/2000, во регистарската влошка бр. 
020302537-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за транспорт, трговија и услуги БЕКО-
ТРАНС Беким и други увоз-извоз ДОО с. Глумово, 
Сарај. 

Се врши основање на Друштво за транспорт, трго-
вија и услуги БЕКО-ТРАНС Беким и други увоз-извоз 
ДОО Сарај. 

Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1; 15.52, 15.81/1, 
15.81/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.40, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, застапување на странски прав-
ни и физички лица, малограничен промет со Грција, 
Албанија, Бугарија и Србија, соработка со странски 
кооперанти и производители, продажба на странска 
стока на консигнациони складишта, меѓународна шпе-
диција, меѓународен превоз на стоки и патници. 

Управител: Нимет Бејтула од Сарај. 
Во правниот промет со трети лица друштвото ис-

тапува во свое име и за своја сметка а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Содружници на друштвото се: Беким Бејтула од 
Сарај со стан во с. Глумово и Нимет Бејтула од Сарај 
со стан со во с. Глумово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4369/2000. (28584) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4359/2000, во регистарската влошка бр. 
020303607-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД на Друштвото за маркетинг и рек-
лама ПОЗИТИВ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. 
"Васил Ѓоргов" бр. 18-II/1. 

Дејности: 52.11, 52.12,52.21,52.22,52.23,52.24,52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 
52.63, 63.40, 74.84, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62^ 
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51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
65.12/3, 63.30, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 45.11, 
45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 
74.14, 74.20/2, 74.20/3, 71.40, 72.30, 72.40, 74.40, 92.11, 
92.12, 92.13, 93.05, 52.74, 22.14, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 
22.25, 22.31, 22.32, 22.33, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, комисиона и консигиациона 
продажба, посредување и реекспорт, туристички 
услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен 
транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај. 

Друштвото во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. 

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

Содружници: Валентина Николовска и Драган 
Ристески, од Скопје. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет е Валентина Николовска - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4359/2000. (28585) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4256/2000, во регистарската влошка бр. 
02030757-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Трговското друштво за 
производство, трговија и услуги ВАРДАР-КОМЕРЦ 
Живка и др. ДОО с. Удово, Валандово. 

Трговското друштво е основано со договор од 
12.6.2000 г, а содружници се Кавазова Живка која е и 
управител од с. Удово Валандово и Кавазов Лазар од 
с. Удово, Валандово. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.23, 15.11, 15.13, 
15.32, 15.51, 15.61, 15.98/1, 15.98/2, 15.33, 15.93, 60.24, 
52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.57,51.70,55.30,74.84,74.82. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица трговското 
друштво има неограничени овластувања. 

За обврските настанати во правниот промет со 
трети лица трговското друштво целосно одговара. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Кавазова Жинка -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4256/2000. (28586) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3998/2000, во регистарската влошка бр. 
020300927-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за градежништво и 
трговија МУСА БАУ Музафер ДООЕЛ увоз-извоз с. 
Палатица, Желино. 

Друштвото ги врши следните дејности: 45.11, 45.12, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.44, 
51.52,51.53,51.54,51.62,52.46,52.11,51.70,51.34, 

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ги 
врши следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи. 

Основач на друштвото е: Ибиши Музафер. 

Во правниот промет со трети лица друштвото 
настапува во свое име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување е: Ибиши Музафер 
- управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3998/2000. ' (28588) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4265/2000, во регистарската влошка бр. 
020302427-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
Авто такси МАРКИСО ТП Марјан Спасе Гигоски, ул. 
"Елисие Поповски Марко" бр. И, Скопје. 

Основач е Гигоски Марјан од Скопје, со стан на ул. 
"Елисие Поповски Мирко" бр. И. 

Дејност: 60.22, Такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка, а за своите обврски 
одговара со сите свои средства лично. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4265/2000. (2Ѕ589) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3924/2000, на регистарска влошка бр. 
020294647-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги ВЕЃА Јасминка ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 47-2/6. 

Дејности: 01.41,01.42,15.11,15.12,15.13,15.20,15.31, 
15.32,15.33, 15.61, 15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 17.11, 17.12, 17.40, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 36.61, 36.62, 36.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51:12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
63.12, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 
93.05. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Јасминка Тумбова - управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3924/2000. (28731) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4345/2000, на регистарска влошка бр. 
020302097-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП СЕВ Џемаљ Селвер Бајрами такси превоз ул. " Се-
вастополска" бр. 41, Скопје. 

Фирма под која што ќе се врши дејноста: ТП СЕВ 
Џемаљ Селвер Бајрами такси превоз. 

Седиште и адреса од каде што ќе се врши дејноста: 
Скопје, ул. "Севастополска" бр. 41. 

Предмет на работење: 60.22 - такси превоз, 60.23 -
превоз на патници во другиот друмски сообраќај, сло-
боден, 60.24 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица, ТП ќе одговара 
со целиот свој имот. 
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За управител со неограничени овластувања, се 
именува Џемаљ Бајрами од Скопје, ул. "Севастопол-
ска" бр. 41. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4345/2000. (28732) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4036/2000, на регистарска влошка бр. 
020295897-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за туризам, трговија, услу-
ги и инженеринг ПЛАНЕТ 2000 Никола и др. ДОО ул. 
"Народен Фронт" бр. 27/26, Скопје. 

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.23, 60.24, 61.10, 61.20, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 6?.21, 
63.22, 63.23, 64.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.32, 71.33, 71.34, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.20, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.81, 
74.82, 74.83, 74.84, 80.42, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 
92.40,92.72,93.01,93.05. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, малограничен промет со 
Бугарија, СРЈ, Грција и Албанија, услуги во меѓуна-
родниот друмски сообраќај и шпедиција, превоз на 
патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз 
на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, реек-
спорт, продажба на странски стоки на консигнација. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Никола Котушевски - управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4036/2000. (28733) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4121/2000, на регистарска влошка ор. 
020302137-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговско друштво со ЗТД на Друштво-
то за услуги, производство и трговија МАК-СПЕЈС 
Лидија ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Хо Ши Мин" бр. 3086 -
Скопје. 

Основач: Лидија Бачварова со изјава од 02-2000/1 
од 01.06.2000 г. 

Дејности: 01.25,22.21,22.22,22.23,22.24,22.25,50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 51.11, 51.12, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.65, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 

52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 70.31, 
71.10, 72.10, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.81, 
74.83,74.84,93.01,93.02. 

Во надворешнотрговскиот промет, Друштвото ќе 
ги извршува следните дејности: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување 
во прометот со стоки и услуги за странски лица и фир-
ми, работи на увоз-извоз на стоки и услуги во малог-
раничниот промет со Бугарија, Грција, Албанија и Ју-
гославија, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

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

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

4121/2000. (28734) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4257/2000, на регистарска влошка бр. 
020322157-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД со ЗТД на Трговското друштво за 
производство, промет и услуги ИТАЛБА Зорица и др. 
ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 7. 

Дејности: 15.31,15.32,15.51,15.52,15.81,15.82,15.89, 
15.91, 15.93, 15.95, 15.96, 15.98, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 
17.51, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.48, 52.50, 52.63, 63.11, 
63.12,71.10,74.13,74.14, 74.40,74.84,93.05. 

Во надворешнотрговскиот промет Друштвото ќе 
ги обавува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
надворешнотрговскиот промет, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Зорица Стојковиќ - управи-
тел без ограничување. 

Основачи на Друштвото се содружниците Зорица 
Стојковиќ од Врање - СРЈ, ул. "Косовска" бр. 43, и 
Џакомини Романо од Корридониа од Р. Италија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4257/2000. (28735) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4431/2000, на регистарска влошка бр. 
020322847-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД на Друштвото за трговија и услуги 
ФАНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Климент Ох-
ридски" бр. 48. 

Дејности: 52.11, 52.12,52.21,52.22,52.23, 52.24,52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 5138, 51,39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
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51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.70, 93.05, 65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 70.31, 63.30, 74.20/3, 15.51, 15.52, 
15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 63.40, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот со стоки и ус-
луги, реекспорт, консигнациона продажба, малограни-
чен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југос-
лавија, комисиона продажба, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, туристички услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските направени во правниот промет со 
трети лица Друштвото одговара со сите свои средства. 
Содружник: Љубиша Лукиќ од Скопје. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
Друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет е Љубиша Лукиќ - управител без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4431/2000. (28736) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3811/2000, на регистарска влошка бр. 
020291817-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП - МАРИЈА 2000 - Трговија на мало Драгица Томо 
Крстева, ул. "Димитар Влахов" бр. 33 - Велес. 

Назив: ТП - МАРИЈА 2000 - Трговија на мало Дра-
гица Томо Крстева, ул. "Димитар Влахов" бр. 33 - Ве-
лес. 

Седиште: ул. "Димитар Влахов" бр. 33 - Велес. 
Дејности: 52.11,52.21,52.22,52.23,52.24, 52.27,52.62. 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапу-

ва во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет ТП ќе 

одговара лично со целиот свој имот. 
Овластено лице за застапување во прометот е Дра-

гица Крстева од Велес - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3811/2000. (28737) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4347/2000, на регистарска влошка бр. 
020302007-6-09-000, го заниша во трговскиот регистар 
ТП - АРЕНА - Интернет Кафе Ефремов Јордан 
Александар, ул. "Благој Ѓорев" бр. 61 - Велес. 

НАЗИВ: ТП - АРЕНА - Интернет Кафе, Ефремов 
Јордан Александар, ул. "Благој Ѓорев" бр. 61 - Велес. 

Седиште: ул. "Благој Ѓорев" бр. 61 - Велес. 
Дејности: 55.40,71.33. 
Во правниот промет со трети лица, ТП ќе наста-

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

лица, ТП ќе одговара лично со целиот свој имот. 
Овластено лице за застапување е Ефремов Алек-

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

4347/2000. (28738) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 183/2000, на регистарска влошка бр. 1-69937-
0-0-0 , го запиша во судскиот регистар претворањето 
на претпријатие на Приватната здравствена организа-
ција ординација по општа стоматологија "БИО-
ДЕНТ" - ул. "Благој Ѓорев" бр. 117 - Велес. 

Назив: Приватна здравствена организација орди-
нација по општа стоматологија "БИОДЕНТ" - ул. 
"Благој Ѓорев" бр. 117. 

Седиште: ул. "Благој Ѓорев" бр. 117 - Велес. 
Дејност: 85.13. 
Во правниот промет со трети лица, здравствената 

организација ќе истапува во свое име и за своја смет-
ка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица, здравствената организација ќе одговара во виси-
на на сите свои средства. 

Овластено лице за застапување е Саздов Петре од 
Велес, директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
183/2000. (28739) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4078/2000, на регистарска влошка бр. 
020302167-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за градежништво, трговија и услуги СА-
НИ БАУ Шефки ДООЕЛ с. Арнакија Сарај, с. Арна-
кија, Сарај. 

Основање на ДООЕЛ. Фирма: Друштво за градеж-
ништво, трговија и услуги САНИ БАУ Шефки ДОО-
ЕЛ с. Арнакија Сарај. 

Основач: Шефки Саид од с. Арнакија Сарај. 
Седиште: с. Арнакија Сарај. 
Друштвото се основа на неопределено време. 
Предмет на работење ќе биде: 01.12, 01.12/1, 

01.12/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 45.11, 45.21, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.56, 51.57, 51.62, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.62, 55.30, 55.30/1', 55.30/2, 60.22, 60.24, 65.12/3, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, меѓународен 
транспорт на стоки. 

За управител со неограничени овластувања, однос-
но лице овластено за застапување на Друштвото во 
вршење работи на надворешнотрговскиот промет со 
неограничени овластувања, се именува Шефки Саид 
од с. Арнакија Сарај. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ќе 
настапува во свое име и за своја сметка, а за обврски-
те сторени во правниот промет со трети лица, Друш-
твото ќе одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4078/2000. (28740) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 220/2000, на регистарска влошка бр. 1-69949-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Приватна здравствена организација ЛЕГЕ АРТИС-
Агнеса специјализирана ординација за гинекологија и 
акушерство Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 3/3-44. 

Назив: Приватна здравствена организација ЛЕГЕ 
АРТИС-Агнеса специјализирана ординација по гине-
кологија и акушерство. 

Основач: Агнеса Караколева Давидовиќ од Скоп-
је, ул. "Тасино Чешмиче" бр. 15-6. 

Седиште: Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 3/3-44. 
Дејност: 85.12 - медицинска практика - социјалис-

тичка ординација по гинекологија и акушерство. 
Во правниот промет организацијата истапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските спрема трети 
лица одговара до висина на основачкиот влог. 
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Директор: Агиеса Караколева Давидовиќ, без ог-
раничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
220/2000. (28741) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4272/2000, на регистарска влошка бр. 
020300767-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП на Сендвичара МОНДО Силвана 
Дамир Бобановска ТП ул. "Владимир Комаров" бр. 
33/1-4, Скопје. 

Назив: Оендвичара МОНДО Силвана Дамир Бог-
дановска ТП. 

Седиште: ул. "Владимир Комаров" бр. 33/1-4, 
Скопје. 

Основач: Силвана Богдановска од Скопје, ул. 
"Владимир Комаров" бр. 33/1-4. 

Дејности: 55.30/1,55.30/2. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4272/2000. (28742) 

51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 74.84, 93.05, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, реек-
спорт, застапување на странски правни и физички ли-
ца, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугари-
ја и Србија, соработка со странски кооперанти и про-
изводители, продажба на странска стока на консигна-
циони складишта, меѓународна шпедиција, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници. 

Управител: Иљчо Трајчевски од Сарај. 
Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-

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

Единствен содружник на Друштвото е Иљчо Трај-
чевски од Сарај со стан во с. Шишево. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2095/2000. (28767) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2171/2000, на регистарска влошка бр. 
020287497-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД на Друштвото за транспорт МИ-
НАС ТРАНС Рахим увоз-извоз ДООЕЛ, с. Долно 
Свиларе, Кондово. 

Се врши основање на Друштво за транспорт МИ-
НАС ТРАНС Рахим увоз-извоз ДООЕЛ. 

Дејности: 51.21,51.22,51.23,51.24,51.25,51.31,51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 74.84, 93.05, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, реек-
спорт, застапување на странски правни и физички ли-
ца, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугари-
ја и Србија, соработка со странски кооперанти и про-
изводители, продажба на странска стока на консигна-
циони складишта, меѓународна шпедиција, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници. 

Управител: Рахим Реџеповски од Кондово. 
Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-

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

Единствен содружник на Друштвото е Р ахим Реџе-
повски од Кондово со стан во с. Долно Свиларе. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2171/2000. (28765) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2095/2000, на регистарска влошка бр. 
020287527-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД на Друштвото за транспорт ФИЛИ-
ТАМА ТРАНС Иљчо увоз-извоз ДООЕЛ с. Шишево, 
Сарај. 

Се врши основање на Друштво за транспорт ФИ-
ЛИ-ТАМА ТРАНС Иљчо увоз-извоз ДООЕЛ. 

Дејности: 51.21,51.22,51.23,51.24,51.25,51.31,51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4344/2000, на регистарска влошка бр. 
020321037-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП на Туристичката агенција ДУКИ ТП Зилбехар 
Мендух Мехмеди, с. Камењане-Камењане. 

Основач: Зилбехар Мендух Мехмеди од с. Камења-
не. 

Назив на фирма: Туристичка агенција ДУКИ ТП 
Зилбехар Мендух Мехмеди с. Камењане-Камењане. 

Седиштето е во: с. Камењане-Камењане. 
Предмет на работење е: 63.30,71.10. 
Одговорност: Одговара лично со целиот свој имот. 
Овластено лице: Зилбехар Мендух Мехмеди - уп-

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

4344/2000. (28773) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4259/2000, на регистарска влошка бр. 
020301137-3-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за трговија и услуги КАПА 
КОМПАНИ Даринка и др. ДОО експорт-импорт ул. 
"Решад Џафери" бр. 17, Скопје. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.22, 74.40, 74.83, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување, застапување на странски фирми, реек-
спорт, продажба на стоки на консигнациони складови, 
меѓународен транспорт и шпедиција, малограничен 
промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југослави-
ја. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
настапува во свое име и за своја сметка. Друштвото во 
правниот промет со трети лица за своите обврски од-
говара со сиот свој имот. 

Друштвото во надворешниот и внатрешниот про-
мет го претставува и застапува Даринка Грпчевска уп-
равител на Друштвото без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4259/2000. (28774) 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
Основниот суд Скопје II - Скопје во регистарот на 

здруженија на граѓани и фондации со решение 
Ш.Рег.зг.бр. 123/2000 од 15.12.2000 година, го запиша 
следното: 

Се одбрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Македонско-Руско здружение 
за пријателство "Ѕвездени патеки" Скопје, со седиште 
во нас.Копгган бр. 32, Скопје. 

Дејноста на Македонско - Руското здружение за 
пријателство "Ѕвездени патеки" Скопје, е: етнографи-
јата, публикации, развивање на руската и македонска-
та култура преку организирање културни манифеста-
ции, претставување на млади таленти од областа на 
културата, музиката и сликарството; поставување на 
музејски експонати во Русија и Македонија од областа 
на етнологијата, фолклорот и слично, претставување 
на космичката техника и наука на младите во Македо-
нија, преку изложби, предавања, семинари, симпозиу-
ми, фотограф™ и други форми, организирање на из-
ложби од областа на космонаутиката негување на 
аматерската стручна и научна работа во областа на 
космонаутиката, формирање на секции и други форми 
на здружување на младинците со цел за ширење на 
космичка техника, издавање популациони и стручни 
публикации и запознавање на граѓанството со култу-
рата и научните постигнувања на Руската федерација. 

Со денот на запишувањето во регистарот Маке-
донско - Руско здружение за пријателство "Ѕвездени 
патеки" Скопје се стекнува со својство на правно ли-
це. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (47386) 

Основниот суд во Тетово, со решение Рег.Згф. бр. 
44/2000 од 27.10.2000 година, го запиша следното: 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под рег.бр. 44/2000 се запишува здружение на гра-
ѓани Кошаркарски клуб "Балтепе", со скратено име 
КК "Балтепе", со седиште во Тетово, ул."К.Ј. Пи-
ту "бр. 100. 

Работата и активноста на здружението Кошаркар-
ски клуб "Балтепе" што се однесува за омасовување 
на кошаркарскиот спорт во местото, општината и по-
широко, учество во организираниот систем на натпре-
варување, унапредување на стручната работа стручни 
кадри, обезбедување на терени, сали, реквизити и оп-
реми и дуго. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 
клубот е подрачјето на општина Тетово и пошироко 
во зависност од постигнатите резултати. 

Здружението на граѓаните стекнува својство на 
правно лице и може да почне со работа од 27.10.2000 
година. 

Од Основниот суд во Тетово. (47279) 

Основниот суд во Тетово, со решение Рег.Згф. бр. 
42/2000 од 27.10.2000 година, го запиша следното: 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под рег.бр. 42/2000 се запишува здружение на гра-
ѓани еколошко друштво "Зелена планета", од с.Г.Ре-
чица, со седиште во с.Г.Речица. 

Работата и активноста на здружението ќе се одне-
сува на заштита и унапредување на животната среди-
на и превентива од загадувачки деструкции, обезбеду-
вање услови за работа заради заштита и унапредување 
на животна средина, набљудување, следење на дестру-
ктивни капацитети и друго. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 
еколошкото друштво на клубот е подрачјето на опш-
тина Тетово. 

Здружението на граѓаните стекнува својство на пр-
авно лице и може да почне со работа од 27.10.2000 го-
дина. 

Од Основниот суд во Тетово. (47280) 

Во регистарот на задруженија на гарѓани и фонда-
ции под реден број 41 за 2000 година се врши упис на 
основање на здруженија на граѓани со име Здружение 
на роми "Неводрум" од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на здружението се 
унапредување и подобрување на меѓуетничките одно-
си на граѓаните, граѓанска толеранција и соработка, 
соработка со слични здруженија и со сите хуманитар-
ни организации, заштита на граѓанската слобода и 
правата на граѓаните од ромска националност, едука-
ција информирање, унапредувње и истражување на зд-
равјето, зачувување и истражување на културното 
наследство, грижа за деца, младината и жената, плани-
рање на семејството и други цели и задачи. 

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул. 
"Дравска" бр. 17. 

Лица овластени за застапување и претставување на 
здружението се Севеџан Амедоски, ул."Дравска" бр. 
1/, претседател и Милан Башески, ул."Орде Чопела" 
бр. 1. 

Од Основниот суд во Прилеп. (47281) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции се врши упис на основање на здруженија на граѓа-
ни со име Општински карате сојуз од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на сојузот е утврдува-
ње на основната заедничка политика во карате спор-
тот, потикнување, омасовување, развој и унапредува-
ње на боречките спортови, посебно карате спортот, 
усовршување на системот на натпревари, одржување 
и користење на спортските објекти, унапредување на 
здравствената заштита на своите членови, организи-
рање на семинари, кампови, летни и зимски припреми, 
натпревари, учество во меѓународен турнир и слично. 

Седиштето на Општинскиот карате сојуз е во При-
леп, на ул."Орде Чопела" бр. 1. 

Лица овластени за застапување и претставување на 
карате сојузот се Милан Башески - претседател и 
Златко Симоноски - секретар. 

Од Основниот суд во Прилеп. (47282) 

Во регистрот на здруженија на граѓани и фондации 
под реден број 40 за 2000 година се врши упис на осно-
вање на здруженија на граѓани со име Европски цен-
тар за интеграција од Прилеп со скратено име "ЕЦ-

Како основни цели и задачи на здружението се 
поттикнување на соработката меѓу членовите на 
"ЕЦИП меѓусебно и со другите организации и асоци-
јации во земјата и странство, развивање и задоволува-
ње на културните, научните, образовно воспитните и 
други интереси на граѓаните, спроведување на човеко-
вите права и слободи, развој на личноста на младите 
луѓе, влијание на законодавното регулирање на специ-
фичните прашања на граѓаните и друго. 

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул."11-ти 
Октомври" бр. 129а. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
здружението е Благица ТраЈческа од Прилеп, ул. "11-
ти Октомври" бр. 129 а - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (47283) 

Основниот суд во Дебар, со решение Згф.бр. 04/00 
од 20.12.2000 година, во сдускиот регистар на здруже-
нија на граѓаните и фондации, го запиша основањето 
на здружението-Културното уметничко друштво "Ди-
бра" Дебар, со седиште на ул."Осми Септември" бб. 

Целта на основањето на здружението е негување, 
развивање и афирмација на културните вредности од 
областа на музиката, кореографијата, книжевноста, 
драмската и сликарската уметност, организирање на 
концерти, драмски претстави, средби, културни мани-
фестации, научна истражувачка работа, изложби, ли-
тературни вечери, учество на приредби, концерти, 
смотри, фестивали и други културни манифестации во 
земјата и во странство, собирање и обработка на на-
родни песни и игри, создавање на нови музички и ко-
реогравски остварувања и нивно снимање на аудио и 
видео техника и попишување и развивање на соработ-
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ка со соодветни здруженија од областа на културата и 
уметноста во земјата и во странство. 

Од Основниот суд во Дебар. (47284) 

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

решение на ОВОЈ суд I. Л.бр. 523/2000 од 16.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за промет на големо и мало "ПАЈО 
ПРЕВОЗ ДОО увоз-извоз од Куманово, ул."Мило-
рад Петровиќ" бр. 10, со жиро сметка 40900-601-19665. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."О.Револуција" бр. 26/2-8. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47248) 

Основниот суд Скот е I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд I. Л.бр. 511/2000 од 16.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија и транспорт увоз-извоз 
"БАЛ - ТРАНС" ЦО од Куманово, ул."Ш-та МУБ" 
бр. 10, со жиро сметка 40900-601-17501. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."О.Револуција" бр. 26/2-8. 

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 најдоциа во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. , (47247) 

Основниот суд Скопје I - Скот е, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд И. Л.бр. 818/2000 од 08.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големо и мало "ЛЕДИ - EC" увоз-извоз п.о. од Кума-
ново, ул."Солтир Наумов" бр. 4, со жиро сметка 
40900-601-17153. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."О.Револуција" бр. 26/2-8. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47246) 

Основниот суд Скопје I - Скоше, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд И. Л.бр. 776/2000 од 08.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија, угостителство и туризам 
"ДАМИКО" ц.о. увоз-извоз од Куманово, ТЦ Козјак 
приземје 2, локал бр. 16, со жиро сметка 40900-601-

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул. "О.Револуциј а" бр. 26/2-8. 

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 најдоциа во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47245) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 1709/2000 од 27.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство и трговија на големо 
и мало, транспорт и услуги "СРНА - КОМЕРЦ" ЦО 
увоз-извоз од Куманово, с.Четирцн, со жиро сметка 
40900-601-13890. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."О.Револуција" бр. 26/2-8. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47244) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд 1. ЈЃбр. 1707/2000 од 24.12.2000 го-
дина над должникот Претпријатие за производство, 
услуги и промет "АЛФА КОМПАНИ" увоз-извоз ЦО 
од Куманово е отворена ликвидациона постапка. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул. "О. Револуциј а" бр. 26/2-8. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47243) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд И. Л.бр. 850/2000 од 15.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие во приватна сопственост за произ-
водство и трговија на големо и мало "ПОЛИ - КОМЕ-
РЦ" ДОО експорт-импорт од Куманово, ул."Васил 
Драгомански" бр. 8, со жиро сметка 40900-601-14076. 

За ликвидатор се определува лицето Зафирови^ -
Петковска Славица од Куманово, ул."Ш-та МУБ" бр. 
69-3/14. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47242) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд I. ЈХ.бр. 849/2000 од 16.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, услуги и трговија 
"ГРАФО - ТЕРА" п.о. увоз-извоз од Куманово, ул. 
"Биљановска" бр. 2/2, со жиро сметка 40900-601-46283. 

За ликвидатор се определува лицето Донка Божи-
новиќ од Скопје, ул."Србо Томовиќ" бр. 31/6. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47241) 

Основниот суд во Прилеп со решение Л.бр. 10/97 
од 29.04.1999 година ја заклучи ликвидационата пос-
тапка спрема должникот "Енергоинвест баиќ" АД 
Прилеп отворена со решение Л.бр. 131/94 од 
16.01.1995 година на Окружен стопански суд во Бито-
ла. 

Од Основниот суд во Битола. (47261) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 
Се продава земјоделско земјиште - нива построена 

на КП бр. 3927/2-70-2, на м.в. "Тоскалар", нива од 1 
класа, во површина од 982 м2, заведено во ПЛ бр. 3283 
за КО - Гостивар, сопственост на Менга Рефик Алае-
дин од Гостивар, за цена од 90.000,00 денари. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
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на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Браќа Гинов-
ски" бр. 73, Гостивар. (47262) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Кавада-
рци, 1 вон, КП бр. 5711, дел 3, план 013, скица 013, м.в. 
'Големи Уши", култура - нива, класа 6, со вкупна по-
вршина од 1083 м , во сопственост на Павлинка Мак-
иева, Благородна Манчева и Зоран Манчев по 1/3 иде-
ален дел, видно од ИЛ бр. 2755, по цена од 40.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарциев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на ОВОЈ оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (47263) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа овошна 
градина на КП бр. 273 дел 1 на м.в. "Мемедица" класа 
2, со површина од 700 и нива на КП бр. 273 дел 1 на 
м.в. "Мемедица" класа 6, со површина од 327 м2, и две-
те заведени во ПЛ бр. 252 за КО Асамати, сопственост 
на продавачот Јовановски Владе Фиданчо од Ресен, за 
цена од 90.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, 
Ресен. (47286) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 273 на м.в. "Кучебан" класа 4, со површина од 
1794 м2, и нина на КП бр. 1654 на м.в. "Шајница" класа 
3, со површина од 2697 м2, и двете заведени во ПЛ бр. 
207 за КО Лавци, сопственост на продавачот 
Грончевски Душан Јоне од Перово, за цена од 
155.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата, во спротинно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (47287) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Валандо-
во - ливада на КП бр. 3179/3, план 8, скица 42, во м.в. 
"Спротина", класа 2, со површина од 1168 м2, сопстве-
ност на Мицева Д. Суза од с.Удово, за цена од 
12.420,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Слу-
жбен весник на Република Македонија", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно 
го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќа-
ње на понудата да се достават до нотарот Нада Проч-
у в а , ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија. (47288) 

Се продаваат една идеална половина од шума кла-
са 4, на КП бр. 55, во м.в. "Ј.Леска", во површина од 
10050 м2, заведена во ПЛ бр. 53, за КО Ореовец, соп-
ственост на Наумоски Јордан од с.Ореовец, Прилеп, 
за цена од 15.ООО,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопст-
вениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во " Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротинно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. (47289) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготи-
но, вон, КП бр. 3276/1, во м.в. "Калдрма", интензивно 
лозје со површина од 5381 м2, во КО Неготино вон, 
сопственост на Лазов Лазар ул. "Партизанска" бр. 124, 
по цена од 162.722,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на обј-
авувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македоија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (47290) 

Сопственикот Мустафи Јакуп од Скопје, с.Студе-
ничани, својата недвижност нива 4 класа во м.в. "Кр-
њево", на КП бр. 2282 во површина од 803 м2, КО Сту-
деничани, според ПЛ бр. 59, ja продава по цена во из-
нос од 180,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во Службен вес-
ник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во сп-
ротинно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (47363) 

Сопственикот Шазију Адем од Скопје, с.Студени-
чани, својата недвижност нина 4 класа во м.в. "Крње-
во", на КП бр. 2283 во површина од 738 м2, КО Студе-
ничани, според П Л бр. 505, ја продава по цена во износ 
од 180,00 денари за м .̂ 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во Службен вес-
ник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во сп-
ротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Топузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (47362) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Сирко-
во, КП бр. 3576, м.в. "Драгош", култура - паша, класа 
6, со вкупна површина од 3852 м2, КО Сирково, КП бр. 
3431, м.в. "Друм", култура - нина, со вкупна површина 
од 500 м2, КО Сирково, КП бр. 3428/1, м.в. "Долна Ла-
ка", култура - шума, со вкупна површина од 9020 м2, 
КО Сирково КП бр. 3394, м.в. "Чермец", култура - ни-
ва, со вкупна површина од 1716 м2, и КО Камен КП 
бр. 532, м.в. "Черамидница", култура - нива, со вкупна 
површина од 2925 м2, сосопственост на Танчевска Сто-
јна, Костов Коста, Костовска Лујза, Костовски Лазар 
и Костовски Владо од Скопје, видно од ПЛ бр. 271 и 
111 издаден од Државен завод за геодетски работи од-
деление за премер и катастар Кавадарци, по цена од 
250.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
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ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од зО дена од 
денот на објавувањето на ОВОЈ оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (47369) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Рожден, 
КП бр. 19, план 3, м.в. "Топлик , култура - нива, со вк-
упна површина од 1000 м2, сопственост на Јане Ореш-
ков од Кавадарци, видно од ПЛ бр. 113 издаден од Др-
жавен завод за геодетски работи одделение за премер 
и катастар Кавадарци, по цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на ОВОЈ оглас во " Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (47371) 

површина од 4825 м2, Опишана по ПЛ бр. 269 на КО 
Пирок, сопственост на Мустафа Хамди од (Широк -
Тетово, за цена од 300.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи 
со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротинно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се доста-
ват до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, 
Тетово. (47373) 

Се продава земјоделско земјиште катастарска кул-
тура нива, класа 6, на КП бр. 3444, во м.в. "Загориче", 
во поврпшна од 2228, м2, и нива, класа 6, на КП бр. 
3445, во површина од 1652 м2, заведени во ПЛ бр. 890, 
за КО Дебреште, сопственост на Јандриоски Благоја 
од ^Дебреште, Прилеп, за цена од 50.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопст-
вениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. (47368) 

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 
449, на м.в. "Седиште" нива од 3 класа, во површина 
од 1210 м2, онишана по ПЛ бр. 923 на КО Долно Пал-
чиште, сопственост на Алити Амед Абдураман од с.Д. 
Палчиште - Тетово, за цена од 500.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи 
со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се доста-
ват до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, 
Тетово. (47375) 

Се продава недвижен имот на КП бр. 902, за КО 
Буково, на м.в. "Горни Свињар", лозје класа 2, во по-
вршина 3094 м2, запишана во ПЛ бр. 3028 за КО Буко-
во, сопственост на Солаковски Стево од с.Буково, Би-
толско, за вкупна купопродажна цена од 31.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседите, чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно го губат правото на првенствено 
купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до продавачот на гореназначената адреса, или до но-
тарот м-р Веселинка Здравкова, Битола, ул. "Мечкин 
камен" бр. 20. (47367) 

Се продава земјоделско замјиште - нива построена 
на КП бр. 3623/1 план 15, во м.в." Па дарина", култура 
нива, класа 4, во вкупна површина од 702 м2, во КО 
Љубанци, сопственост на Драгица Кадриевска од Ско-
пје, с.Љубанци, за продажна цена од 49.140,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопст-
вениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротинно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Емилија Манолева од Скопје, општина 
Чаир, ул. "II Македонска бригада" ТЦ Скопје-Север 
33/кат. (47361) 

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 
593, на м.в. "Сува Река" ливада од 3 класа, во површи-
на од 1200 м2, и нина од 3 класа во површина од 2797 
м2, опишани по ПЛ бр. 527 на КО Пирок, сопственост 
на Јусуфи Меџит и Сејди од с.Пирок - Тетово, за цена 
од 687.430,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи 
со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротинно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се доста-
ват до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, 
Тетово. (47372) 

Се продава недвижен имот кој претставува 1/3 од 
КП бр. 2643/3, на м.в. "Фалише" нина од 4 класа, во 

Се продава земјоделско земјиште: нина класа 4, 
застроена врз КП бр. 11565 на м.в."Гладно Поле Под 
Липите", со вкупна површина од 2619 м2, подробно оп-
ишана во ПЛ бр. 10512 за КО Битола за вкупна купо-
продажна цена од 287.000,00 денари, сопственсот на 
Нове Јанкуловски од с.Г.Оризари, Битола. 

Се повикуваат лицата кои полагаат право на пре-
димство на купување и тоа сосопственици, заеднички 
сопственици и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата во 
спротинно го губат правото на предимствено купува-
ње. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Виолета Ангеловска од Битола, ул. "Јосиф 
Јосифовски" бб. (47370) 

М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 1450090,издаден од УВР - Скопје на име 
Атулаи Ирфан,с. Бојане,Скопје. (47019) 

Пасош бр.633895/95,издаден од УВР-Куманово на 
име Соколовска Драгица, ул.:"С. Сељо"бр.2,н.Добро-
шане, Куманово. (470z5) 

Пасош бр. 436470/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Горан Тасевски,ул"Тале Христов "бр.З/72,Скопје.47029 

Пасош бр.129о055/99,издаден од УВР-Куманово на 
име Гвозденовиќ Светозар, ул. "В.Јоциќ" бр.з, Кумано-

Пасош бр.523581/95,издаден од ОВР - Струга на име 
Адемоски Идриз,с.Октиси,Струга. (47051) 
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Пасош бр. 799532/96,издаден од УВР - Куманово на 
име Мустафи Шенаси, ул. "К.Цеткин"бр.7,Куманово. 

Пасош бр. 127151,издаден од УВР - Скопје на име 
Биљана Секуловска-Габер,ул."Ф. Прешерн" бр.123, 
Скопје. (47066) 

Пасош бр.1175554/99,издаден од ОВР - Струга на 
име Жаку Неби, ^Делогожда,Струга. (47079) 

Пасош бр.0348769 на име Петковски Горге,Гевге-
лија. (47080) 

Пасош бр.1322436,издаден од УВР- Струмица на име 
Гавровски Зоран,с.Босилово бр. 135,Струмица. (47081) 

Пасош бр.1336420,издаден од УВР-Струмица на име 
Митре Велев,с.Добрејци бр.256,Струмица. (47082) 

Пасош бр.964966,издаден од УВР - Штип на име 
Стојменов Благој, ул."Лески" бр.72/10,Штип. (47083) 

Пасош бр.180892,издаден од УВР - Битола на име 
Владо Нановски, с. Цапари,Битола. (47084) 

Чекови од бр. 0050005440872 до 0050005440875 и од 
бр. 0050005440877 до 0050005440901, од тековна сметка 
бр. 8872422,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Темеловска Павлина,Скопје. (46992) 

Чекови од бр. 4445677 до 4445681 и од бр. 5826 до 
5834, од тековна сметка бр. 9566028, издадени од Ко-
мерцијална банка АД Скопје на име Емилија Или-
евска,Скопје. (47000) 

Чекови бр.5467 и 5471, од тековна сметка бр. 
12961/24, издадени од Македонска банка АД Скопје на 
име Стојка Нацева Фуштиќ,Скопје. (4/023) 

Работна книшка на име Илиевски Ивица, ул.^.Ми-
ладиновци" бр.1,Куманово. (47001) 

Работна книшка на име Васе Петковски, с. Студена 
Бара,Куманово. (4/005) 

Работна книшка на име Рецеп Таири, ул."Јоско 
Илиевски" бр.20,Куманово. (47006) 

Работна книшка на име Алексов Ико, Свети 
Николе. (47012) 

Работна книшка на име Муриќ Ибрима,ул. "К.Не-
делковски" ,Гевгелија. (47013) 

Работна книшка на име Лазарова Жинка, ул."9-ти 
Мај" ,Струмица. (47016) 

Работна книшка на име Керим Имер,ул."Нико Лу-
евски" бр. 14, Кичево. (47018) 

Работна книшка на име Набиу Зенјел, с.Шутово, 
Кичево. (47020) 

Работна книшка на име Доламовски Љубе, ул."К. 
Волнароски" бр.109,Прилеп. (47021) 

Работна книшка на име Матески Игор, ул."Т. 
Богданоскин бр. 6 ,Гостивар. (47024) 

Работна книшка на име тотевска Вера,Скопје.47026 
Работна книшка на име Боцески Сашо,Скопје.47027 
Работна книшка на име Ирена Плетикоса,Скопје. 
Работна книшка на име Божиновски Игор,Скопје. 
Работна книшка на име Милорад Мариновски, ул. 

"Т. Јовановски" бр.63, Куманово. (47033) 
Работна книшка на име Маја Трајановска, ул."6-ти 

Април" бр.7,Куманово. (47038) 
Работна книшка на име Марјан Ангеловски, ул."Б. 

Петров" бр.311,Куманово. (47039) 
Работна книшка на име Адемов Иљаз,Скопје. 47046 
Работна книшка на име Мара Цветаноска, ул."Ново-

садска " бр. 15 ,Битола. (47047) 
Работна книшка на име Крстевски Душан, ул. "Стив 

Наумов"бр.170,Битола. (47048) 
Работна книшка на име Газмен Мусај, ул. "Јане 

Сандански" бр. 71,Кичево. (47049) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Ангелов 

Слободан,Скопје. (47060) 
Воена книшка на име Карапеевски Димче,Скопје. 
Свидетелство за 8 одделение на име Дамишоски 

Агим, с. Лабуништа,Струга. (47040) 
Свидетелство за 8 одделение на име Демишоски 

Авдрим, с. Лабуништа,Струга. (47041) 
Свидетелство на име Тасков Борче,с.Подареш,Радо-

виш. (47042) 
Свидетелство за 7 одделение на име Атанасова Лен-

че, ул." Марксова" бр.10,Штип. (47043) 
Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Те-

фејус"-Скопје на име Ајсел Шаќири,Скопје. (47075) 
Ученичка книшка на име Михајловски Даниел,Про-

биштип. (47011) 
Диплома на име Митев Гоце ,ул." Крушевска Репуб-

лика "бр.66,Штип. (47045) 

Здравствена легитимација на име Џафер Девјани, 
Битола. (47014) 

Здравствена легитимација на име Етеми Нафи, 
Тетово. (47022) 

Здравствена легитимација на име Сако Тиловски, с. 
Митрашинци,Берово. (47034) 

Даночна картичка на име Џелал Шемоски,Охрид. 
Даночна картичка бр.40279892111518 сер.бр.41723, 

издадена од Управа за приходи - Струмица на име ГП 
" Оломпија" ,Струмица. (47017) 

Чекови на име Манолев Мито, ул."Б.Петрушев" 
бр.44,Богданци. (47002) 

Чекови на име Бојков Илија, ул."О.Револуција" бр. 
2/2-18,Кратово. (47008) 

Чекови на име Бојкова Натка,ул. "Ј. Даскалов "бр.2о, 
Кратово. (47009) 

Чекови од бр.2784849 до 2784851 на име Зенделовски 
Никола, ул." Стив Наумов" бр.44,Штип. (47044) 

Пасош бр.1257040/99,издаден од УВР - Скопје на име 
Екатерина Тевчева,ул." 376 "бр.112,Скопје. (47285) 

Пасош бр. 790727/9^,издаден од УВР - Скопје на име 
Мустафа Аднан,ул." Г.Динката" бр.20,Скопје.47291 

Пасош бр,436977/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Омеровиќ Кемал,ул." А.Турунџев" бр.32б,Скопје. 

Пасош бр.819059/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Беким Тачи,ул." П.Тошев" бр.30,Скопје. (47293) 

Пасош бр.1422969, издаден од УВР - Скопје на име 
Василевски Васе. 

Пасош бр.1422849, издаден од УВР - Скопје на име 
Тодевски Игор. 

Пасош бр.853685, на име Јанков Зоран,ул."Битола" 
бр. 16,Штип. (47304) 

Пасош бр.854358/96, издаден од УВР-Куманово на 
име Мустафи Севдаиљул."Тоде Мендол" бр.105,Кума-
ново. (47348) 

Пасош бр.478956/94, издаден од УВР-Скопје на име 
Џоровска Фаника,ул" Волгоградска" бр.1/15,Скопје. 

Пасош бр.914822 на име Фиасан Невзат, ул. "Козјак" 
бр.16,Битола. (47365) 

Пасош бр. 81953/93 на име Положани Бајрам, ул. 
"ЈНА" бр. 57, Струга. (47381) 

Пасош бр.92205, издаден од ОВР - Гостивар на име 
Мемеди Рамо, с. Симница, Гостивар. (39484) 

Пасош бр.344891/94,издаден од УВР-Куманово на 
име Лазаровски Љупчо ,с. Скачковце ,Куманово. (47374) 

Пасош бр.962019 на име Неџати Хусеини, с. Врап-
чиште,Гостивар. (47387) 

Пасош бр.1308059/99,издаден од ОВР- Струга на име 
Коџаџику Бетрат, с. Делогожда,Струга. (47403) 

Пасош бр.1014324 на име Лазов Павле,ул."4-ти Мај" 
бр.9, Ваташа, Кавадарци. (47405) 

Пасош бр.636372,издаден од ОВР-Пробиштип на 
име Нанев Милорад, с. Горни Стубол,Пробиштип. 

Пасош бр.1065589/98 на име Селманоски Самије,с. 
Подгорци,Струга. (47407) 

Пасош бр. 1226411/99,издаден од УВР - Куманово на 
име Јакупи Агим Черкезе,Куманово. (47411) 

ЛасоЈИ бр.1207448,издаден од УВР - Кичево на име 
Фејза Керим, с. Јагол,Кичево. (47415) 

ПасоИЈ бр.1314701/99,издаден од УВР- Тетово на име 
Хакики Вахит,Тетово. (47418) 

Пасош бр.0873524,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Добре Марковски, ул."Сава Ковачевиќ"бр.56-А/2-13, 
Скопје. (47420) 

Пасош бр.1127584/98,издаден од ОВР - Струга на 
име Баткоски Никола, ̂ Јабланица, Струга. (47423) 

Пасош бр.899819 на име Џатева Елица, ул."Дебар-
ска" бр.35,Струмица. (47424) 

Пасош бр. 0944435, издаден од ОВР - Виница на име 
Мицова Анка, с. Јакимово, Виница. (47425) 

Пасош бр. 81958, издаден од ОВР -Струга на име 
Клечкарески Драган, ул."Славеј Планина" бр. 9, 
Струга (47430) 

Чекови од бр. 32364316 до 3264325,1265379, 2501522 
и 2625011, од тековна сметка бр. 3764022,издадени од 
комерцијална банка АД Скопје на име Качевска 
Наталија,Скопје. (47364) 

Чекови бр. 4387414 и 4387415, од тековна сметка бр. 
4279226,издадени од Комерцијална банка АД Скоте 
на име Фиљански Павле,Скопје. . (4736о) 
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Чекови бр. 1204463 и 1204464, од тековна сметка бр. 
9011931,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Слободан Нешковиќ,Скопје. (47384) 

Чекови бр. 5077459 и 5077460, од тековна сметка бр. 
13949405,издадени од Комерцијална банка АД Скоше 
на име Ристов Гоко,Скопје. (47385) 

Чекови од бр. 5045647 до 5045650 и 3115976, од те-
ковна сметка ор. 8729780,,издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Гаковска Десанка,СКОПЈе. 

Работна книшка на име Јовановски Зоран,Скопје. 
Работна книшка,издадена од Охрид на име Јованов-

ска Марика,Скопје. (47380) 
Работна книшка на име Конески Бранко, ул."11-ти 

Октомври" бр. 11 ,Кинево. (47388) 
Работна книшка на име Тодоровска Ратка, с. Желез-

ница,Кратово. (47391} 
Работна книшка на име Бицески Роберт, ул."Г. 

Делчев"бр.196,Охрид. (47401) 
Работна книшка на име Мавмудоски Еврем, Струга. 
Работна книшка на име Гацевски Ристо ,Гевге л ИЈ а. 
Работна книшка на име Митевски Игор,Скопје. 
Чековна картичка бр.05739374 и чекови 

0110004325982 и 0110004325983 на име Настеска Беби-
ца, Скопје. (47419) 

Свидетелство за 8 одделение на име Ениз Азиров, 
ул." Слав.Стонимен" бр. 69,Кочани. (47389) 

Свидетелство на име Зорица Ивановска,ул. 'Ц.Ан-
дреевска "бр. 13,Кратово. (47392) 

Свидетелство на име Илиева С. Славица, ул."Му-
сала" бр.16,Кратово. (47393) 

Свидетелство на име Пешева С. Верица, ул."Гоце 
Делчев" бр. 58,Кратово. (47394) 

Свидетелство на име Хазбије Камбери,Тетово. 
Свидетелство на име Кујтиме Зецири,Тетово. 
Свидетелство за 8 одделение на име Толјовски 

Никола, с. Брајчино ,Ресен. (47397) 
Свидетелство на име Авни Алоили,Куманово. 
Диплома,издадена од Машински факултет - Скопје 

на име Слаѓана Илиќ,Скопје. (4741о) 
Лична карта на име Аврамоски Роберт,ул. 

" Д .Груев" бр.бр. 210,Охрид. (47400) 
Чекови од бр. 3269169 до 3269878, 106741,106742 и 

106743, од тековна сметка бр. 72316/48,издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Филиповиќ 
Елисавета,Скопје. (47264) 

Чекови од бр. 4450472 до 4450481 ,4266684 и 4429271, 
од тековна сметка бр. 13767062, издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Стаматовски Марјан, 

^Чекови бр.3876025 од бр. 5470581 до 5470588,бр. 
3262096, 5018747, 5018748, 5113042, 5113043, 5113044, 
3580517 и 72767, од тековна сметка бр.06178915,изда-
дени од Комерцијална банка а.д.-Скопје на име Пет-
ковки Стојмир,Скопје. (47359) 

Работна книшка на име Белкова Данче,Скопје. 
Работна книшка на име Рукије Аодула-Халим, Ско-

пје. Ѓ47294) 
Работна книшка на име Трцчева Елена, ул.'Решат 

Џафер"бр.17,Скопје. Y47295) 
Работна книшка на име Казими Казим, с.молари, 

Кичево. (47298) 
Работна книшка на име Демишоски Агим,Струга. 
Работна книшка на име Крстаноски Страшо,Јп."Г. 

Делчев ",Охрид. (47302) 
Работна книшка на име Серафимов Васе ,ул." Лени-

нова "бр.4,Раровиш. (47303) 
Работна книшка на име Павлинка Јосифова, Свети 

Николе. (47307) 
Работна книшка на име Крстиќ Билјана, ул."Никола 

Карев" бр.31,Гевгелија. (47310) 
Работна книшка на име Чадиноска Нина,Скот е. 
Работна книшка на име Драган Стојановски, Скопје. 
Работна книшка на име Сејљан Даци,Скопје. 47357 
Свидетелство на име Б а т о в с к а Славица, с. Ратево, 

Берово. (47299) 
Свидетелство на име Анета Пешевска, ул."Бреза" 

бр. 31,Берово. (47300) 
0 Свидетелство за 8 одделение на име Манџуков 
Благој,Штип. (47305) 

Свидетелство за 8 одделение на име Јововски Дарко, 
с. Теово,Велес. (47308) 

Свидетелства за 5, 6,7 и 8 одделение на име Андонов 
Зоран,с.Фурка,Нов Дојран. (47309) 

Свидетелство на име Цамовиќ Екрем,с. Г.Оризари, 
Велес. (47311) 

Свидетелство на име Вевки думановски, с. Граеш-
ница,Битола. (47312) 

Свидетелство за 5 одделение на име Мевлудин На-
суфоски, с. Јакреново ,Прилеп. (47316) 

Свидетелство на име Имери Нури,с.Слатина, 
Тетово. 

Свидетелство и диплома на име Шпресим Камери, 
Тетово. ' (47320) 

Свидетелства за 1 и 2 година, издадени од УМЦ 
" Н.Штејн" -Тетово на име Минире Кучи,Тетово. 47322 

Свидетелство за 8 одделение на име Мухабије Сулеј-
мани, с. Ѓермо,Тетово. (47323) 

Свидетелство за 8 одделение на име Скендери Бар-
дул,Тетово. (4732о) 

Ученичка книшка на име Исљами Музафер, с. Јегу-
новце,Тетово. (47324) 

Индекс бр.2292, издаден од Факултет за безбедност -
Скопје на име Никола Здравев,Раровиш. (47351) 

Диплома,издадена од Трговско училиште "Цветан 
Димов" Скопје на име Михај л ова Д анче,Скопје. 47275 

Диплома бр. 565,издадена од Машински Факултет -
Скопје на име Филовски Стојан Миравци,Гевгелија. 

Диплома,издадена од ДИМУ 'ТСоле Нехтенин"-
Штип на име Денковски Митко,ул."М.Пијаде"бр.7, 
Штип. (47306) 

Здравствена легитимација на име Колеќеска Фанија, 
ул.Т!Даскалот" бр. 28/4,Битола. (47313) 

Здравствена легитимација на име Јаневски Коле, 
ул."26-та" бр.1/8,Битола. (47314) 

Здравствена легитимација на име Златески Томе, 
ул."Б.Целев" бр.38,Крушево. (47317) 

Здравствена легитимација на име Зеќири Сафет, 
Тетово. (47321) 

Лична карта на име Зорица Талевска, ул."Бигла" 
бр.ЗЗ,Ресен. (47297) 

Даночиа картичка бр. 4030994276353, издадена од У-
права за приходи Скопје на име Фарминкооп,Скопје. 

Избирачка легитимација на име Велији Лирије, с. 
Врањовце,Гостинар. (4/327) 

Избирачка легитимација на име Елези Букурије, с. 
Врановци, Гостивар. (47328) 

Избирачка легитимација на име Јакуп Мислији,с. 
Врањовце,Гостинар. (47329) 

Избирачка легитимација на име Фекрие Муареми, с. 
Врањовце,Гостинар. (47330) 

Избирачка легитимација на име Агрон Рамадани, с. 
Врањовце,Гостинар. , (47331) 

Избирачка легитимација на име Камал Халили, с. 
Врањовце,Гостинар. (47332) 

Избирачка легитимација на име Суат Халили,с. Вра-
њевци,Гостинар. (47333) 

Избирачка легитимација на име Менаим Асани, с. 
Врањовце,Гостинар. , (47334) 

Избирачка легитимација на име Камбер Камбери, с. 
Врањовце,Гостинар. (47335) 

Избирачка легитимација на име Шемил Меизин, с. 
Врањовце,Гостинар. (47336) 

Избирачка легитимација на име Рами Муареми, с. 
Врањовце,Гостинар. (47337) 

Избирачка легитимација на име Мирела Зулбехари, 
с. Врањовце,Гостинар. (47338) 

Избирачка легитимација на име Мекије Хамзаи, с. 
Врањовце,Гостинар. (47339) 

Избирачка легитимација на име Латифе Амзаи, с. 
Веањовце,Гостинар. (47340) 

Избирачка легитимација на име Миџаити Селвије, с. 
Врањовце,Гостинар. (47341) 

Избирачка легитимација на име Беаре Муслији, с. 
Врањовце,Гостинар. (4/342) 

Избирачка легитимација на име Фетаи Меизин, с. 
Врањовце,Гостинар. (47343) 

Избирачка легитимација на име Асани Беглије, с. 
Врањовце,Гостинар. (4/344) 

Избирачка легитимација на име Хамзаји Рефик, с. 
Врањовце,Гостинар. (47345) 

Избирачка легитимација на име Рамис Ислами, с. 
Врањовце,Гостинар. (47346) 
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Избирачка легитимација на име Зени Садику ,ул. "Т. 
Богданоски" бр.49,Гостивар. (47347) 

О Б Ј А В И 

ОБАЈВА 
ЗА ЗАПИШАНИ И КУПЕНИ ХАРТИИ ОД 

ВРЕДНОСТ 

Издавачот на хартииите од вредност "Алатница" 
А.Д. - Охрид, објавува дека преку "Македонската 
берза" А.Д. - Скопје, продадени се 42*127 обични ак-
цни што изнесува 82,43% од вкупната главнина на из-
давачот, и по тој основ извршена е промена во сопст-
веничката структура, во согласност со закон. 

"Алатница" А.Д. 
Охрид 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавните 
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Министерс-
твото за здравство - Фондот за здравствено осигурува-
ње - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-8429/2 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на .повикот е Министерството за 

здравство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје. 
2. Предмет на набавката е набавка на медицински 

потрошен материјал, за потребите на Јавните здравс-
твени организации во Република Македонија. 

3. Спецификацијата со количините и видот на ма-
теријалите што се предмет на набавката дадени се во 
тендерска документација. 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во Архивата на Министерството за здравство - Фон-
дот за здравствено осигурување - Скопје, соба бр. 15, 
ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, секој работен ден од 
10,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 де-
нари неповратни средства на жиро сметка 40100 - 640 -
37 - Фонд за здравствено осигурување - Скопје со наз-
нака за тендерска документација. Даночен број на 
Фондот е 4030991261703 - депонент Народна банка на 
Македонија. 

5. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност пропишана со За-
конот за лекови, помошни лековити средства и меди-
цинска опрема ("Сл. весник на РМ" бр. 21/98). 

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласно одредбите на Законот за јавни набав-
ки. 

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од де-
нот на поднесувањето. 

8. Понудата е делива. 
9. Испораката на материјалите што се предмет на 

набавката ќе се врши сукцесивно според потребите на 
нарачателот. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име на понудувачот; 
- спецификација со количината и видот на матери-

јалите што се нудат; 
- производител и земја на потекло; 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник; 
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќа-

њето да не е помал од 120 дена од денот на испорака-
та). 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за 

бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набав-
ки). 

2. Доказ за техничка способност на понудувачот и 
тоа: 

- список (референца) на главни и слични испораки 
во претходниот период; 

- опис на технички постројки на понудувачот (ма-
гацински простор и расположиви средства за тран-
спорт); 

- посочувана на вклучени технички (стручни) лица 
задолжени за материјалите што се нудат. 

3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соод-
ветен документ дека не се во стечај или во процес на 
ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е из-
речена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејноста. 

4. Документ (решение) за регистрација за вршење 
на дејноста издадено од Министерството за здравство. 

5. Доказ дека се носители на застапништво, екс-
клузивни или овластени дистрибутери од производи-
телот со чин производи учествуваат. 

Бараните документи треба да се достават во ори-
гинален примерок или во заверена копија од нотар. 

Понудувачите се должни за материјалите што ги 
нудат да обезбедат: 

- упатство за употреба, чување и ракување на ма-
кедонски јазик, 

- најмалку една година рок на употреба од денот на 
испораката (исправноста и употребливост), 

- сертификат за квалитет, 
- сертификат за продажба. 
Квалитетот и исправноста на материјалите како 

битен предуслов за одлучување ќе ги цени комисија на 
купувачот именувана исклучиво за оваа намена. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од одговорното 
лице. 

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-
нот за јавни набавки. 

3. Понудата да се достави на адреса: Министерство 
за здравство - Фонд за здравствено осигурување -
Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 6, преку пошта, во Архи-
вата на Фондот или со предавање на Комисијата на 
лице место најдоцна до 22.01.2001 година до И,ОО ча-
сот. 

4. Секој учесник може да достави само една пону-
да. 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа 
на следните критериуми: 

- цена со сите давачки франко краен корисник. 

ГАРАНЦИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да достават 

и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 
уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравс-
твено осигурување - Скопје со назнака "за учество на 
повик брГ02-8429/2п. 

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, 
гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот 
на отворањето на понудите. 

РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

22.01.2001 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 

22.01.2001 година во 11,30 часот, во просториите на 
Министерството за здравство - Фонд за здравствено 
осигурување - Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 6, голема 
сала на III кат. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените преставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те, на комисијата треба да и предадат писмено овлас-
тување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 
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2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на 
рокот, како и тие што не се изработени според пропо-
зициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и 
тендер документацијата, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите 
понудувачи се должни податоците за материјалите 
што се предмет на овој повик да ги внесат во тендер-
ската документација (преглед) што е подигаат од ку-
пувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) и Одлуката бр. 
02-5823/1 од 05.12.2000 година комисијата за Јавни на-
бавки на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија 
Скопје, објавува 

ИЗМЕНА ВО РОКОТ 
НА ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 5/2000 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
"Ограничениот повик трае до 19.01.2001 година". 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 41 од Статутот на Тутунски 
комбинат а. д. Скопје, Управниот одбор на Тутунски 
комбинат а. д. Скопје, на седницата одржана на ден 25. 
12.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА 
НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА ТУТУНСКИ 

КОМБИНАТ А. Д. СКОПЈЕ 

Малопродажната цена на цигарите за пакување од 
20 пушачки единици се утврдува како што следи: 

Вид на цигари Малопродажна цена/денари 
Rodeo Super Lights Box 30,00 
Цената започнува да важи од 01.01.2001 година. 

Тутунски комбинат а.д. Скопје 
Претседател 

на Управниот одбор, 
Коста Кипровски, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 

Страница 
3343. Одлука за избор на судни поротници во 

основните судови 5687 
3344. Одлука за одобрување на средства од 

Постојана Резерва на Буџетот на Репуб-
лика Македонија 5701 

3345. Одлука за определување највисоки јуни 
на одделни услуги во производството и 
дистрибуцијата на вода и одведување на 
отпадни води 5701 

3346. Одлука за условите, начинот и постапка-
та за откуп на обврзници на Република 
Македонија за откупени побарувања на 
Стопанска банка АД Скопје со јавен по-
вик 5701 

3347. Решение за утврдување на предметите 
кои може да се увезат без плаќање на ца-
рина 5701 
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3348. Решение за утврдување на предметите 
кои може да се увезат без плаќање на ца-
рина 5702 

3349. Решение за утврдување на предметите 
кои може да се увезат без плаќање на ца-

рина 5702 
Решение за утврдување на предметите 

кои може да.се увезат без плаќање на ца-
рина 5703 

3351. Решение за утврдување на предметите 
кои може да се увезат без плаќање на ца-
рина 5703 

3352. План за изменување и дополнување на 
Единствениот план на сметки за вршење 
на платниот промет во Заводот за платен 
промет 5704 

3353. Правилник за составот, надлежноста и 
начинот на работата на лекарските ко-
мисни на Фондот за здравствено осигуру-
вање на Македонија 5705 

3354. Правилник за формата и содржината на 
здравствената легитимација и за начинот 
на нејзиното издавање, водење и корис-
тење 5706 

3355. Правилник за начинот на користење на 
здравствени услуги на осигурените лица 
во странство 5708 

3356. Правилник за индикациите за остварува-
ње на право на ортопедски и други пома-
гала 5711 

3357. Правилник за содржината и начинот на 
остварувањето на правата и обврските 
од задолжителното здравствено осигуру-
вање 5733 

3358. Одлука за измени и дополнувања на Од-
луката за класификација на активните 
билансни и вонбилансни ставки на бан-
ките и штедилниците според степенот на 
нинната ризичиост ("Сл. весник на РМ" 
бр. 10/94,56/95,62/95 и 26/96) 5754 

3359. Одлука за потребната документација за 
издавање на дозволи според одредбите 
на Законот за банките 5754 

3360. Одлука за потребната документација за 
издавање на согласности и доставување 
на известување според одредбите на За-
конот за банките 5757 

3361. Одлука за начинот на вршење суперви-
зорски надзор на банките и постапката 
за преземање мерки за отстранување на 
утврдените неправилности 5759 

3362. Одлука за утврдување на обемот и начи-
нот на работење на штедилниците 5760 

3363. Одлука за изменување на Одлуката за 
каматните стапки и за стапките на надо-
местот на Народна банка на Република 
Македонија 5761 

3364. Одлука за дополнување на Одлуката за 
аналитичките сметки во Контниот план 
за банки и штедилници 5761 

3365. Одлука за најмалиот, односно најголе-
миот износ на девизи кој овластените 
банки за вршење платен промет со 
странство и кредитни работи со стран-
ство мораат, односно можат да го држат 
на сметките во странство од 01. 01. 2001 
до 31.03.2001 година 5761 
Исправка на Упатството за пријавување-
то и рокот за доставување на извештај на 
производството на семенски материјал, 
саден материјал и материјал за размно-
жување 5762 
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