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206. 

Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Ма-
кедонија, донесе 

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД  ДОЛЖНОСТА  ВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА ВО ГОЛЕМОТО ВОЈВОДСТВО ЛУК-
СЕМБУРГ 

 
Се отповикува 
 

 I 
Г-дин Јован Теговски, од должноста вонреден и опол-

номоштен амбасадор на Република Македонија во  Голе-
мото Војводство Луксембург, со седиште во Брисел. 

 
 II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши  овој 
указ. 

 
 III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
 

           Указ бр. 40                                Претседател  
25 декември 2001 година       на Република Македонија, 

        Скопје                             Борис Трајковски, с.р. 
___________ 

207. 
Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на 

Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Ма-
кедонија, донесе 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ГО-

ЛЕМОТО ВОЈВОДСТВО ЛУКСЕМБУРГ 
 
Се поставува 
 

 I 
Г-дин Сашко Стефков, за вонреден и ополномоштен 

амбасадор на Република Македонија во Големото Војвод-
ство Луксембург, со седиште во Брисел. 

 
 II 

 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши  овој 

указ. 
 

 III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 
 

          Указ бр. 41                                 Претседател  
25 декември 2001 година       на Република Македонија, 

       Скопје                              Борис Трајковски, с.р. 

208. 
Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни работи 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 19/95 и 
55/97), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 25.12.2001 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБА-
ТА ЗА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОР-

МАТА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Во Уредбата за униформата и ознаките на униформата 
на полицијата во Министерството за внатрешни работи 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/2000, 
17/2000 - исправка, 92/2000 и 72/2001), во членот 10, точка 
1, во ставовите 1 и 4 по зборовите: "беретка со" се дода-
ваат зборовите: "црна или". 

По ставот 7 се додаваат три нови ставови, кои гласат: 
"Полицајците-припадници на Единицата за брза ин-

тервенција - Лавови, носат беретка со црна боја, изработе-
на од чоја. На предната страна на беретката е вшиен ам-
блем со облик на штит, со димензии: 5х4 см., изработен од 
чоја со темно сина боја, на кој со свилен конец во златно-
жолта боја е извезен двоопашест лав со меч (прилог број 
8-а). 

На десниот ракав на виндјакната од маскирната уни-
форма на полицајците - припадници на Единицата за брза 
интервенција - Лавови, маскирниот комбинезон, комбине-
зонот со црна боја, маскирната кошула со кратки ракави, 
памучната маица со зелено-маслинеста боја со кратки ра-
кави и на памучната маскирна маица со кратки ракави на 
растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот е вшиен 
амблем со облик на штит, со димензии 11,5х9,5 см., изра-
ботен од чоја со темно-сина боја, на кој со бели букви е 
извезено РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, под тоа ЕДИНИ-
ЦА ЗА БРЗА ИНТЕРВЕНЦИЈА, а под тоа со големи букви 
е извезено ЛАВОВИ, подвлечено со жолта линија по дол-
жината на целиот натпис. Под сите натписи со свилен ко-
нец во златно-жолта боја е извезен двоопашест лав со меч, 
во чија позадина со бел свилен конец е извезен крст (при-
лог број 8-б). 

На левиот ракав на виндјакната од маскирната уни-
форма на полицајците-припадници на Единицата за брза 
интервенција - Лавови, маскирниот комбинезон, комбине-
зонот со црна боја, маскирната кошула со кратки ракави, 
памучната маица со зелено-маслинеста боја со кратки ра-
кави и на памучната маскирна маица со кратки ракави на 
растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот е вшиен 
амблемот на полицијата, како во прилог број 3". 

 
Член 2 

Прилозите 8-а и 8-б се составен дел на оваа уредба. 
 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на донесување-

то, а ќе се објави во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
   Бр. 23-7220/1              Претседател на Владата 

25 декември 2001 година      на Република Македонија, 
        Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 
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___________ 

 
209. 

Врз основа на член 18, став 2 од Законот за државната 
статистика ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 54/97), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 29.01.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА  
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЗАНИМАЊА 

 
1. Со оваа одлука се утврдува националната класифика-

ција на занимањата, со стандардни називи и шифри на зани-
мања, подготвена по групи, подгрупи, споредни групи и 
единечни групи врз основа на ИСЦО/88 (Меѓународна 
стандардна класификација на занимањата). 

Националната класификација на занимањата е соста-
вен дел на оваа одлука. 

2. Измени и дополнувања на Националната класифи-
кација на занимања се вршат во случај на потреба од усог-
ласување со меѓународните стандарди во класифицирање-
то на занимањата или заради усогласување со правниот 
систем на Република Македонија. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Единствената класификација на зани-
мањата, која е составен дел на Решението за единствена 
стандардна класификација на занимања ("Службен лист 
на СФРЈ" бр. 29/81). 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

 
    Бр. 23-7346/1                    Претседател на Владата  

29 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
         Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 
  

 
НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА  

ЗАНИМАЊАТА   

Шифра Назив на занимањето 
1. ГЛАВНА ГРУПА  

ЧЛЕНОВИ НА ЗАКОНОДАВНИ  И ИЗВРШ-
НИ ТЕЛА,  ДРЖАВНИ ФУНКЦИОНЕРИ, 
РАКОВОДНИ ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ, 
ДИПЛОМАТИ И ДИРЕКТОРИ    

11. Членови на законодавни и извршни тела,  др-
жавни функционери, раководни државни 
службеници и дипломати 

111. Членови на законодавни и извршни тела, др-
жавни функционери  во извршната власт и 
судството 

 
1111. Законодавци  

1111.01 Претседател на Република Македонија 
1111.02 Претседател на Собранието на Република Маке-

донија  
1111.03 Пратеник 

1112.  Високи Владини функционери  
1112.01 Претседател на влада 
1112.02 Потпретседател на влада 
1112.03 Министер 
1112.04 Заменик на министер 

1113. Избрани и именувани лица во единиците на 
локалната самоуправа 

1113.01 Градоначалник на град Скопје 
1113.02 Градоначалник на единица на локалната само-

управа 
1113.03 Претседавач на Совет на единица на локалната 

самоуправа  
1113.04 Претседавач на Советот на град Скопје  
1113.05 Советник на Советот на град Скопје  
1113.06 Советник на единица на локалната самоуправа  
1113.07 Главен архитект на градот Скопје  
1113.08 Главен архитект на град 

1114. Државни функционери во судството 
1114.01 Претседател на Уставен суд на Република Маке-

донија 
1114.02 Претседател на Врховен суд на Република Ма-

кедонија                                                   
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1114.03 Претседател на апелационен суд 
1114.04 Претседател на основен суд 
1114.05 Јавен обвинител на Република Македонија 
1114.06 Виши јавни обвинители 
1114.07 Јавен обвинител на основно јавно обвинител-

ство 
1114.08 Републички јавен правобранител 
1114.09 Претседател на Републичкиот судски совет 

1119. Функционери кои раководат со други држав-
ни институции 

1119.01  Вицегувернер на Народната банка  
1119.02 Гувернер на Народната банка 
1119.03 Директор на агенција за приватизација 
1119.04 Нераспределени високи владини службеници 

112. Државни функционери,  раководни др-
жавни службеници  и дипломати  

1121. Раководни државни службеници на Собрани-
ето, Владата и органите на државната управа

1121.01 Генерален секретар   на Собранието на Републи-
ка Македонија 

1121.02 Заменик  на генералниот секретар на Собрание-
то на Република Македонија 

1121.03 Генерален секретар  
1121.04 Заменик на генералниот секретар на Владата  на 

Република Македонија 
1121.05 Државен секретар во министерството  
1121.06 Државен советник 
1121.07 Раководител на сектор  
1121.08 Помошник на раководителот на сектор 
1121.09 Раководител на одделение 

 
1122. 

 
Функционери кои раководат со други органи 
на државната управа и на управни организа-
ции 

1122.01  Директор на Агенција 
1122.02 Заменик на  директорот  на Агенција 
1122.03 Претседател на комисија 
1122.04 Потпретседател на комисија 
1122.05 Директор на управна организација 
1122.06 Заменик на директорот на управна организација
1122.07 Директор на орган на државната управа во сос-

тав на Министерство 
1122.08 Заменик  на директор  на орган на државната уп-

рава во состав на Министерство 
 

1123. 
 
Дипломати и дипломатски службеници 

1123.01  Амбасадор 
1123.02  Секретар на амбасада 
1123.03 Аташе 
1123.04 Вице-конзул 
1123.05 Генерален конзул на Република Македонија 
1123.06 Конзул на Република Македонија 
1123.07 Дипломатски претставник 
1123.08 Дипломатски советник 
1123.09 Шеф на постојана дипломатска мисија       

114. Високи службеници на организации од посе-
бен интерес 

1141. Високи службеници на организациите на по-
литичките партии 

1141.01 Претседател на политичка партија 
1141.02 Потпретседател на политичка партија 
1141.03 Генерален секретар на политичка партија 

1142. Високи службеници на организациите за вра-
ботување и други организации од економски 
интерес 

1142.01 Претседател на Стопанската комора на Македо-
нија 

1142.02 Потпретседател на Стопанската комора на Ма-
кедонија  

1142.03 Генерален секретар  на Стопанската комора на 
Македонија 

1142.04 Советник во извршниот одбор на Стопанската 
комора на  Македонија 

1142.05 Секретар на сектор / служба во Стопанската ко-
мора на  Македонија 

1142.06 Претседател на синдикат 
1142.07 Секретар на синдикат 
1142.08 Претседател на сојуз 

1143. Високи службеници на хуманитарните и дру-
ги организации од посебен интерес 

1143.01 Претседател на комисија за човекови права 
1143.02 Претседател на комисија за заштита на  околи-

ната 
1143.03 Претседател на хуманитарни организации 
1143.04 Претседател на организации од посебен интерес
1143.05 Секретар на хуманитарни организации 
1143.06 Секретар на организации од посебен интерес 

12. Раководители на големи претпријатија 

121. Директори на трговски друштва и институ-
ции 

1210. Генерални и извршни директори  
1210.01 Генерален директор  
1210.02 Заменик на генералниот директор  
1210.03 Советник на генералниот директор 
1210.04 Заменик на директорот на претпријатие 
1210.05 Принуден управник на претпријатие 
1210.06 Помошник на генералниот директор на претпри-

јатие 
1210.07 Ректор на универзитет 
1210.08 Проректор на универзитет 

122.
  
Директори на производни и оперативни еди-
ници во големите претпријатија и институ-
ции 

1221. Директори  на производни и оперативни еди-
ници во земјоделството, ловот, шумарството 
и риболовот 

1221.01 Директор на производство во земјоделско сто-
панство 

1221.02 Директор на производство во ловечко претпри-
јатие 
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1221.03 Директор на производство во шумско претпри-

јатие 
1221.04 Директор на производство во рибарско претпри-

јатие 
1222. Директори на производни и оперативни еди-

ници на  претпријатијата за рударство, пре-
работувачките  дејности  и во претпријатија-
та за снабдување со електрична енергија, гас 
и вода 

1222.01  Директор на производство и на оперативните 
единици на претпријатијата во рударството   

1222.02 Директор на производство и на оперативните 
единици на претпријатијата во преработувачка-
та дејност 

1222.03 Директор на производство и на оперативните 
единици на претпријатијата за снабдување со 
електрична енергија, гас и вода 

1223. Директори на производство во градежните 
претпријатија 

1223.01  Директор на производни и оперативни единици 
во градежно претпријатие 

1224. Директори на производни и оперативни еди-
ници во трговијата на големо и мало 

1224.01  Директор на трговија на големо  
1224.02 Директор на трговија на мало 
1224.03 Директор на трговско претставништво 

1225. Директори  на угостителски и хотелски прет-
пријатија 

1225.01  Директори на угостителски претпријатија 
1225.02 Директори на хотелски претпријатија 
1225.03 Директори на ресторани 
1225.04 Директори за набавка на храна во хотели и рес-

торани 
1226. Директори  на производни и оперативни од-

дели  во транспортот, складирањето и врски-
те  

1226.01  Директор на железнички сообраќај 
1226.02 Директор на претпријатие за патен сообраќај 
1226.03 Директор на шпедитерско претпријатие  
1226.04 Директор на автобуска станица 
1226.05 Директор на меѓународен патнички сообраќај во 

претпријатијата 
1226.06 Директор на меѓународен товарен сообраќај во 

претпријатијата 
1226.07 Директор на превоз на опасни материи во прет-

пријатието 
1226.08 Директор на претпријатие за воздушен сообра-

ќај 
1226.09 Директор на аеродром 
1226.10 Раководител на пошта 
1226.11 Раководител на служба на меѓународна автомат-

ска телефонска централа 
1226.12 Раководител на телекомуникации 
1226.13 Директор на складиште (во транспорт, склади-

рање) 
1226.14 Директор на туристички агенции 
1226.15 Директор на претпријатие за други услуги во со-

обраќајот 
 

1227. 
 
Директори на производни и оперативни еди-
ници во деловните услуги 

1227.01  Директор на плански сектор 
1227.02 Директор на проектантски завод 

1227.03 Директор на сектор за механографија 
1227.04 Директор на сектор за работна информатика 
1227.05 Директор на сектор за технологија и унапреду-

вање на работата 
1227.06 Директор на сметачки центар 
1227.07 Директор на центар за автоматска обработка на 

податоци 
1227.08 Директор за маркетинг 
1227.09 Директор на одделение за анализа 
1227.10 Директор на дирекција на банка 
1227.11 Директор за финансиско посредување  
1227.12 Директор на приватни агенции и фондови 
1227.13 Директор на осигурителни друштва 
1227.14 Директор за промет со недвижности 
1227.15 Директор на претпријатија за изнајмување 
1227.16 Директор на претпријатие за развој 
1227.17 Директор за посредување со претпријатија 
1227.18 Директор за неспомнати деловни услуги 

1228. Директори на производни и оперативни еди-
ници  во претпријатијата за комунални и 
лични услуги 

1228.01 Директор на претпријатие за отстранување на 
отпадни води 

1228.02 Директор на претпријатие за комунална хигиена 
1228.03 Директор на претпријатие за лични услуги 
1228.04 Директор на погребално претпријатие  

1229. Директори  на производни и оперативни еди-
ници кои не се класифицирани на друго мес-
то 

1229.01 Декан 
1229.02 Продекан  
1229.03 Директор на претшколска установа 
1229.04 Директор на основно училиште 
1229.05 Директор на средно училиште 
1229.06 Директор на дом на култура 
1229.07 Директор на филмска и  видео дејност 
1229.08 Продуцент 
1229.09 Директор на издавачко претпријатие  
1229.10 Директор (организатор) на телевизиска и филм-

ска продукција 
1229.11 Директор на музичко-сценска продукција 
1229.12 Директор на здравствен дом 
1229.13 Директор на ветеринарен институт 
1229.14 Директор на претпријатие за интелектуални ус-

луги 
1229.15 Директор на социјални работи 
1229.16 Директор на подрачна служба 
1229.17 Директор за социјално осигурување 
1229.18 Директор на биро за вработување 
1229.19 Спортски директор 
1229.20 Директор на спортски објект 
1229.21 Директор на рекреативни центри 
1229.22 Директор на зоолошка градина 
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1229.23 Директор на национален парк 
1229.24 Директор на музеј 
1229.25 Директор на галерија 
1229.26 Директор на архив 
1229.27 Директор  

123. Директори на служби во големи претпријати-
ја и установи  

1231. Директори на финансиски и административ-
ни оддели 

1231.01  Директор на финансии и сметководство 
1231.02 Директор на контрола 
1231.03 Директор на внатрешна финансиска контрола 
1231.04 Директор на служба за осигурување 

1232. Директори на правни, кадровски, општи и 
сродни служби 

1232.01  Директор на правна, кадровска и општа служба 
1233. Директори на единици  за  продажба и марке-

тинг 
1233.01  Директор на маркетинг 
1233.02 Директор на продажба 
1233.03 Директор на комерцијална служба 

1234. Директори  на единици за реклама и односи 
со јавноста 

1234.01  Директор за реклама 
1234.02 Директор за односи со јавноста 

1235. Директори  на единици за набавка и дистри-
буција 

1235.01  Директор за набавка 
1235.02 Директор за дистрибуција 
1235.03 Директор на складиште 

1236. Директори на единици за компјутерски услу-
ги 

1236.01  Директор на служба за компјутерски услуги 
1237. Директори на единици за истражување и раз-

вој 
1237.01  Директор на служба за развој и истражување 

 
1239. 

 
Директори на други единици кои не се класи-
фицирани на друго место 

1239.01  Директор на интерни гласила 
1239.02 Директор на служба за обезбедување  
1239.03 Директор за заштита при  работа 
1239.04 Директори кои не се класифицирани на друго 

место 
13. Директори на мали претпријатија 

 
131. Директори на мали претпријатија 

 
1311. Директори на мали земјоделски, ловечки, 

шумарски и риболовни претпријатија 
1311.01  Директор на мало земјоделско претпријатие 
1311.02 Директор на мало градинарско претпријатие 
1311.03 Директор на мал расадник 
1311.04 Директор на мало претпријатие за земјоделски 

работи 

1311.05 Директор на мало ловоодгледувачко претприја-
тие  

1311.06 Директор на мало ловиште 
1311.07 Директор на мало шумарско претпријатие  
1311.08 Директор на мал шумарски расадник 
1311.09 Директор на мало рибарско претпријатие  

1312. Директори на мали производни претпријати-
ја 

1312.01 Директор на мало производно претпријатие 
1313. Директори на мали градежни претпријатија 

1313.01 Директор на мало градежно претпријатие 
1314. Директори на мали трговски претпријатија 

на големо и мало 
1314.01 Директор на мало трговско претпријатие на го-

лемо  
1314.02 Директор на мало трговско претпријатие на ма-

ло 
1314.03 Директор за одржување и поправка на моторни 

возила 
1314.04 Директор за одржување и поправка на произво-

дите од широка потрошувачка 
1315. Директори на мали угостителски и хотелски 

претпријатија 
1315.01 Директор на мал хотел 
1315.02 Директор на мал ресторан 
1315.03 Директор на мала кафеана 
1315.04 Директор на мал диско-бар 
1315.05 Директор на мал камп 
1315.06 Директор на мало одмаралиште 
1315.07 Директор на мало претпријатие за изнајмување 

на соби и куќи  
1315.08 Директор на мал ноќен бар   

1316. Директори на мали претпријатија за превоз, 
складирање и врски 

1316.01 Директор на мало претпријатие за превоз 
1316.02 Директор на мало претпријатие за  шпедиција 
1316.03 Директор на мали складишта 
1316.04 Директор на мало претпријатие за телекомуни-

кации    
1316.05 Директор на мало претпријатие за услуги на ту-

ристичките агенции  
1316.06 Директор на мало претпријатие за услуги на 

патнички агенции  
1317. Директори на мали претпријатија за деловни 

услуги 
1317.01 Директор на мало претпријатие за книговодс-

твени услуги 
1317.02 Директор на мало претпријатие за финансиски 

услуги 
1317.03 Директор на мало претпријатие за книговодс-

твено - финансиски услуги 
1317.04 Директор на мало претпријатие за компјутерски 

услуги 
1317.05 Директор на мало претпријатие за информатич-

ки услуги 
1317.06 Директор за ревизија на работењето на банките 

и финансиските организации 
1317.07 Директор на менувачница 
1317.08 Стечаен управник 
1317.09 Директор на мало проектантско биро 
1317.10 Директор на мало претпријатие за техничко ис-

тражување и анализа 
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1317.11 Директор на мало претпријатие за испитување 

на јавното мислење 
1318. Директори на мали  претпријатија за лични 

услуги 
1318.01  Директор на мало претпријатие за лични услуги
1318.02 Директор на мало претпријатие за перење и чис-

тење 
1318.03 Директор на мало претпријатие за хемиско чис-

тење 
1318.04 Директор на мало претпријатие за погребални 

услуги 
1319. Директори на мали претпријатија некласи-

фицирани на други места 
1319.01  Директор на мала образовна установа 
1319.02 Директор на мала установа за култура 
1319.03 Директор на мала здравствена установа 
1319.04 Директор на мало ветеринарно друштво 
1319.05 Директор на мала установа за спорт и рекреаци-

ја 
1319.06 Директор на мала установа за социјална работа 
1319.07 Директор на мало претпријатие и установа, нек-

ласифициран на друго место   
2. 
 
ГЛАВНА ГРУПА  
  
СТРУЧЊАЦИ И НАУЧНИЦИ  

21. Стручњаци и научници од областа на физи-
ката, хемијата, математиката и техничко тех-
нолошките науки 

 
211. Физичари, хемичари и сродни стручњаци 

 
2111. Физичари и астрономи 

2111.01  Физичар 
2111.02 Астроном 
2111.03 Физичар-истражувач 
2111.04 Физичар самостоен истражувач 

2112. Метеоролози 
2112.01  Метеоролог 
2112.02 Метеоролог-прогнозер 
2112.03 Хидрометеоролог 
2112.04 Агрометеоролог 
2112.05 Климатолог 

2113. Хемичари 
2113.01  Хемиски аналитичар 
2113.02 Хемичар за неорганска хемија 
2113.03 Хемичар за органска хемија 
2113.04 Хемичар-истражувач 
2113.05 Хемичар во фармација  
2113.06 Хемичар  
2113.07 Хемичар самостоен истражувач 
2113.08 Хемичар-технолог 
2113.09 Хемичар-физичар 
2113.10 Останати хемичари 

2114. Геолози и геофизичари 
2114.01 Геолог за истражување на метални и неметални 

суровини 
2114.02 Геолог за хидрологија 
2114.03 Геолог за геотермика 
2114.04 Геолог за инженерска геологија 
2114.05 Геолог за геомеханика 
2114.06 Геолог за стратиграфија 
2114.07 Геолог за тектоника  
2114.08 Геолог за семинтологија 
2114.09 Геолог за палеонтологија 
2114.10 Геолог за петрографија 
2114.11 Геолог за обработка на податоци 
2114.12 Инженер за геолошко истражување на лежишта
2114.13 Инженер за лабораториско истражување на кар-

пи 
2114.14 Инженер за геофизичко истражување на карпи 
2114.15 Инженер за геофизички мерења 
2114.16 Инженер за обработка на геофизички податоци 
2114.17 Сеизмолог 
2114.18 Геолог истражувач 
2114.19 Геолог самостоен истражувач 
2114.20 Инженер геолог 
2114.21 Инженер геофизичар 
2114.22 Хидролог 

212. Математичари и статистичари  

2121.  Математичари  
2121.01 Актуар 
2121.02 Математичар 
2121.03 Математичар програмер 
2121.04 Математичар истражувач 
2121.05 Оперативен истражувач 
2121.06 Математичар за операциони истражувања 

2122.  Статистичари 
2122.01 Статистичар-методолог 
2122.02 Статистичар математички  
2122.03 Статистичар демограф 
2122.04 Статистичар 
2122.05 Статистичар истражувач 
2122.06 Статистичар самостоен истражувач 

213.
 
Информатичари стручњаци  

2131. Дизајнери и аналитичари на компјутерски 
системи 

2131.01 Аналитичар на база на податоци  
2131.02 Администратор на база на податоци 
2131.03 Аналитичар програмер 
2131.04 Аналитичар на систем за инженерско научен 

процес 
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2131.05 Аналитичар за комуникации 
2131.06 Аналитичар на информациски систем 
2131.07 Дизајнер на систем 
2131.08 Инженер на систем  
2131.09 Инженер на компјутерска графика 
2131.10 Инженер на систем за опрема 

2132. Програмери на компјутерски системи 
2132.01  Програмер за анализа на програми 
2132.02 Програмер 
2132.03 Проектант на база на податоци 
2132.04 Програмер на комуникации 

2139. Информатичари-професионалци неспомнати 
на друго место 

2139.01  Информатичар 
2139.02 Информатичар на систем 
2139.03 Проектант за апликации на програми 

214. Стручњаци за техничко-технолошки науки и 
сродни стручњаци  

2141. Архитекти, планери на урбани средини и со-
обраќајни инженери 

2141.01  Архитект-проектант 
2141.02 Проектант на ентериер 
2141.03 Архитект-пејзажист 
2141.04 Архитект-конзерватор 
2141.05 Архитект-дизајнер 
2141.06 Архитект-истражувач 
2141.07 Просторен планер 
2141.08 Просторен проектант 
2141.09 Урбанист истражувач 
2141.10 Инженер за архитектура 
2141.11 Инженер за железнички сообраќај 
2141.12 Инженер за патен сообраќај 
2141.13 Инженер за воздушен сообраќај 
2141.14 Инженер за речен и езерски сообраќај 
2141.15 Инженер за транспорт 
2141.16 Инженер за контрола на летовите 
2141.17 Инженер за аеронаутика 
2141.18 Инженер за поморски сообраќај 
2141.19 Сообраќаен истражувач 

2142. Градежни инженери 
2142.01  Градежен инженер 
2142.02 Градежен инженер за изградба на сообраќајници
2142.03 Инженер за хидроградба 
2142.04 Инженер за геотехника 
2142.05 Градежен инженер за аеродроми 
2142.06 Градежен инженер за градба на железнички 

пруги 
2142.07 Градежен инженер за инвестиции 
2142.08 Градежен инженер за нискоградба 

2142.09 Градежен инженер за високоградба 
2142.10 Градежен инженер за енергетски постројки 
2142.11 Градежен инженер на мостоградба 
2142.12 Градежен инженер-истражувач 
2142.13 Градежен инженер- проектант 
2142.14 Рецензент на инвестициона програма 
2142.15 Самостоен  градежен проектант 
2142.16 Самостоен советник на градежна оператива 
2142.17 Градежен инженер за санитарни уреди 
2142.18 Инженер за водовод 
2142.19 Инженер за канализација 
2142.20 Проектант за водовод и канализација 
2142.21 Санитарен инженер 
2142.22 Урбанистички инспектор 

2143. Електроинженери 
2143.01 Инженер за електроенергетика 
2143.02 Електроинженер за електрани 
2143.03 Електроинженер за високонапонски уреди 
2143.04 Електроинженер за јака струја 
2143.05 Електроинженер за мерење на електрична 

енергија 
2143.06 Електроинженер за осветлување 
2143.07 Електроинженер за пренос и распределба на 

електрична енергија 
2143.08 Електроинженер за производство на електрична 

енергија 
2143.09 Електроинженер за регулација и автоматизација
2143.10 Електроинженер за слаба струја 
2143.11 Електроинженер-аналитичар 
2143.12 Електроинженер-истражувач 
2143.13 Електроинженер-конструктор 
2143.14 Електроинженер-контролор 
2143.15 Електроинженер-проектант 
2143.16 Енергетски инспектор 
2143.17 Инженер за далекуводи 
2143.18 Инженер за електроинсталации 
2143.19 Инженер за електромонтажа 
2143.20 Инженер за електроодржување 
2143.21 Инженер за испитување на електроуреди 
2143.22 Инженер за мернорегулациона техника 
2143.23 Инженер за радио-техника 
2143.24 Инженер за ТВ механика 
2143.25 Инженер инструктор за електропостројки 
2143.26 Надзорен електроинженер за трансформаторска 

станица 
2143.27 Погонски електроинженер 
2143.28 Проектант за електроинсталација за јака и слаба 

струја 
2143.29 Проектант-енергетичар 
2143.30 Сервисен електроинженер  
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2144. Инженери на електроника и 
телекомуникации 

 
2144.01  

 
Инженер за електротехнички производи  

2144.02  Проектант конструктор за електронски системи 
и производи 

2144.03 Проектант конструктор за енергетско-
електронски уреди 

2144.04 Инженер за електронски компоненти 
2144.05 Инженер за медицинска електроника 
2144.06 Инженер за сметачка електроника 
2144.07 Инженер за телекомуникациски уреди и мрежи 
2144.08 Инженер за телекомуникации 
2144.09 Инженер за радиокомуникациски уреди 
2144.10 Инженер за радиокомуникации 
2144.11 Инженер за медиумски комуникации 
2144.12 Инженер за обработка на тон и слика 
2144.13 Електроинженер за мерење и инструментација 
2144.14 Електроинженер за автоматика 
2144.15 Електроинженер за системски мерења 
2144.16 Електроинженер за автоматско управување со 

технички системи 
2144.17 Електроинженер за подвижни објекти 
2144.18 Инженер за електроника 
2144.19 Инженер за сигнално-сигурносни уреди 
2144.20 Самостоен истражувач за електроника, 

телекомуникации и автоматика 
2144.21 Технолог за електроника  
2144.22 Технолог за телекомуникации  

 
2145. 

 
Машински инженери 

 
2145.01  

 
Проектант за машински постројки 

 
2145.02 

 
Проектант на постројки за снабдување со вода 

 
2145.03 

 
Проектант на мрежа за дистрибуција на гасови 

 
2145.04 

 
Машински проектант  на постројките во 
процесна индустрија 

 
2145.05 

 
Проектант на машинскиот дел на енергетските 
постројки 

2145.06 Машински проектант  на постројки 
2145.07 Проектант конструктор на патни возила 
2145.08 Проектант конструктор на шински возила 
2145.09 Проектант конструктор на алатни машини 
2145.10 Проектант конструктор на текстилни машини 
2145.11 Проектант конструктор на земјоделски машини 
2145.12 Проектант конструктор на дигалки 
2145.13 Проектант конструктор на турбини 
2145.14 Проектант конструктор на пумпи и компресори 
2145.15 Проектант конструктор на пумпи под притисок 
2145.16 Проектант конструктор на метални конструкции
2145.17 Проектант конструктор на машини за 

градежништво и индустриски транспорт 
2145.18 Проектант конструктор за класично 

вооружување 

2145.19 Проектант конструктор на машини за шиење 
2145.20 Проектант конструктор на машини за 

заварување 
2145.21 Проектант конструктор на прецизни 

инструменти 
2145.22 Проектант конструктор на сложени алати и 

уреди 
2145.23 Проектант конструктор на пловни средства 
2145.24 Проектант конструктор на бродски мотори 
2145.25 Проектант конструктор на бродски помошни 

машини 
2145.26 Машински проектант на монтажна технологија 
2145.27 Машински технолог за одржување на процесна 

опрема 
2145.28 Машински технолог за одржување на 

металуршка опрема 
2145.29 Машински технолога за одржување на 

енергетски постројки 
2145.30 Проектант на технологија за одржување на 

производна опрема 
2145.31 Проектант на технологија за одржување на 

земјоделска механизација 
2145.32 Проектант на технологија за одржување на 

патни возила 
2145.33 Проектант на технологија за одржување на 

шински возила 
2145.34 Проектант на технологија за одржување на 

градежни машини 
2145.35 Проектант на технологија за одржување на 

авиони 
2145.36 Проектант на технологија за одржување на 

бродска опрема 
2145.37 Технолог за одржување на гасна мрежа 
2145.38 Технолог за одржување на рударска опрема 
2145.39 Технолог за одржување на водоводна мрежа 
2145.40 Машински инженер 
2145.41 Бродоградежен машински инженер  
2145.42 Инспектор на парни котли 

2146.
 
Инженери за хемиска, прехранбена и 
биотехнологија 

2146.01 Енолог-технолог 
2146.02 Инженер-технолог 
2146.03 Инженер за дестилација на катран 
2146.04 Инженер за кожарска технологија 
2146.05 Инженер за конфекција 
2146.06 Инженер за технологија на полимери  
2146.07 Инженер за хемиска технологија 
2146.08 Инженер-технолог 
2146.09 Инженер-технолог истражувач 
2146.10 Инженер-технолог за градежни материјали 
2146.11 Инженер-технолог за заштита на средината 
2146.12 Инженер-технолог за масло и емулзија 
2146.13 Инженер-технолог за облагородување на метали
2146.14 Инженер-технолог за преработка на вода 
2146.15 Инженер-технолог за преработка на дрво 
2146.16 Инженер-технолог за преработка на нафта 
2146.17 Инженер-технолог за прехранбени производи 
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2146.18 Инженер-технолог за производство 
2146.19 Инженер-технолог за производство на стакло и 

керамика 
2146.20 Инженер-технолог за производство на хартија 
2146.21 Инженер-технолог за развој 
2146.22 Инженер-технолог за текстил 
2146.23 Останати инженери- технолози  
2146.24 Инженер-технолог за фармацевтски производи 
2146.25 Фармацевтски технолог 
2146.26 Технолог за масти за мачкање 
2146.27 Технолог за неметали 
2146.28 Технолог за производство на вискозни 

материјали 
2146.29 Технолог за производство на хартија 
2146.30 Технолог за фабрикација на тутун 
2146.31 Технолог за физичко-хемиски третман на вода 
2146.32 Технолог- аналитичар 

 
2147. 

 
Рударски и металуршки инженери  

2147.01  Инженер за нафтено рударство 
2147.02 Инженер за рударско мерење 
2147.03 Останати рударски инженери 
2147.04 Рударски инженер за вадење нафта и плин 
2147.05 Рударски инженер за одвојување 
2147.06 Рударски инженер за рудници на јаглен 
2147.07 Рударски инженер за рудници на метални руди 
2147.08 Рударски инженер-главен технолог во јама 
2147.09 Рударски инженер-проектант 
2147.10 Рударски инспектор-инженер  
2147.11 Инженер по металургија-истражувач 
2147.12 Инженер по металургија-проектант 
2147.13 Инженер по металургија-технолог 
2147.14 Инженер по металургија-технолог за 

калапирање 
2147.15 Инженер по металургија-технолог за пресување
2147.16 Инженер по металургија-технолог за топење  
2147.17 Инженер по обоена металургија 
2147.18 Инженер на црна металургија 
2147.19 Инженер-металург 
2147.20 Инженер-металург за обработка на метал 
2147.21 Инженер-металург за производство и 

преработка на метал 
2147.22 Останати инженери металурзи 

 
2148. 

 
Инженери за геодезија и картографија 

 
2148.01  

 
Картограф 

2148.02 Геодет хидрограф 
2148.03 Геодет топограф 
2148.04 Фотограметар 
2148.05 Геодетски проектант  
2148.06 Истражувач по геодезија 

2148.07 Самостоен истражувач по геодезија 
2148.08 Инженер по геодезија 
2148.09 Инженер рударски геометар 
2148.10 Антропогеограф 
2148.11 Географ 
2148.12 Инженер по географија 
2148.13 Стопански географ 
2148.14 Советник за катастар 

2149. Стручњаци за техничко- технолошки науки и 
сродни стручњаци некласифицирани на 
други места 

2149.01 Инженер за организација на производството 
2149.02 Инженер за организација на работата 
2149.03 Инженер за организација-методолог 
2149.04 Инженер за проучување на време и движење 

(манипулација) 
2149.05 Инженер-организатор за технички подготовки 

на работата 
2149.06 Организатор на работа во претпријатие 
2149.07 Организатор на работа-инженер 
2149.08 Технолог за организација на работа 
2149.09 Инженер за заштита од пожар 
2149.10 Инженер за рударска заштита 
2149.11 Инженер за сигурност на работа 
2149.12 Инженер за техничка сигурност 
2149.13 Инженер контролор за примена на мерки за 

заштита на работа 
22. Стручњаци во областа на природните науки 

и здравството 

221. Стручњаци во областа на  природните науки 

2211. Биолози, ботаничари, зоолози и сродни 
стручњаци 

2211.01 Бактериолог 
2211.02 Биолог 
2211.03 Еколог  
2211.04 Зоолог  
2211.05 Енилог 
2211.06 Ботаничар 
2211.07 Молекуларен ботаничар 
2211.08 Генетичар 
2211.09 Микробиолог 
2211.10 Имунолог 
2211.11 Енолог 
2211.12 Орнитолог 
2211.13 Паразитолог 
2211.14 Хидробиолог 
2211.15 Цитолог 
2211.16 Хистолог 
2211.17 Ембриолог 
2211.18 Молекуларен биолог 
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2211.19 Радиобиолог 

2212. Фармаколози, патолози и сродни стручњаци 
2212.01  Биофизичар 
2212.02 Биохемичар 
2212.03 Физиолог 
2212.04 Анатом 
2212.05 Ендокринолог 
2212.06 Епидемиолог 
2212.07 Фармаколог 
2212.08 Кинесиолог 
2212.09 Патофизиолог 
2212.10 Патолог 
2212.11 Токсиколог 

2213. Агрономи, шумарски инженери и  сродни 
стручњаци 

2213.01  Агроном за полјоделство 
2213.02 Агроном за градинарство 
2213.03 Агроном за овоштарство 
2213.04 Агроном за лозарство 
2213.05 Агроном за заштита на растенијата 
2213.06 Агроном за мелиорација 
2213.07 Технолог за сточарство 
2213.08 Технолог за рибарство 
2213.09 Технолог за живинарство 
2213.10 Шумарски инженер 
2213.11 Фитосанитарен инспектор 
2213.12 Шумарски инспектор 
2213.13 Земјоделски инспектор 
2213.14 Инспектор за лов 
2213.15 Инспектор за риболов 
2213.16 Истражувачи во агрономијата 
2213.17 Истражувачи во шумарството 

222. Доктори по медицина, стоматолози, 
фармацевти, ветеринари и сродни стручњаци  

2221. Доктори по медицина 
2221.01  Доктор по медицина 
2221.02 Доктор по општа медицина 
2221.03 Доктор по школска медицина 
2221.04 Доктор по медицина на трудот 
2221.05 Доктор по медицина интернист 
2221.06 Доктор по медицина пневмофтизиолог 
2221.07 Доктор по медицина инфектолог 
2221.08 Доктор по медицина невролог 
2221.09 Доктор по медицина психијатар 
2221.10 Доктор по медицина невропсихијатар 
2221.11 Доктор по медицина дерматолог и венеролог 
2221.12 Доктор по медицина дерматолог 
2221.13 Доктор по медицина педијатар 

2221.14 Доктор по медицина општ хирург 
2221.15 Доктор по медицина неврохирург 
2221.16 Доктор по медицина детска хирургија 
2221.17 Доктор по медицина максилофацијален хирург 
2221.18 Доктор по медицина за пластична и 

реконструктивна хирургија 
2221.19 Доктор по медицина уролог 
2221.20 Доктор по медицина ортопед 
2221.21 Доктор по медицина оториноларинголог 
2221.22 Доктор по медицина офталмолог 
2221.23 Доктор по медицина гинеколог и опстетичар 
2221.24 Доктор по медицина анестезиолог и 

реаниматолог 
2221.25 Доктор по медицина трансфузиолог 
2221.26 Доктор по медицина радиолог 
2221.27 Доктор по медицина радиотерапевт 
2221.28 Доктор по медицина радиотерапевт и онколог 
2221.29 Доктор по нуклеарна медицина 
2221.30 Доктор по физикална медицина и 

рехабилитација 
2221.31 Доктор по медицинска микробиологија со 

паразитологија 
2221.32 Доктор по медицина патолошки анатом 
2221.33 Доктор по медицина цитолог 
2221.34 Доктор по судска медицина 
2221.35 Доктор по медицина клинички фармаколог 
2221.36 Доктор по медицина клинички фармаколог и 

токсиколог 
2221.37 Доктор по медицина рендгенолог 
2221.38 Доктор по социјална медицина 
2221.39 Доктор по медицина епидемиолог 
2221.40 Доктор по медицина здравствен еколог 
2221.41 Доктор по спортска медицина  
2221.42 Доктор по медицина стажист 
2221.43 Доктор по медицина специјализант 
2221.44 Останати лекари специјалисти 

2222.
 
Стоматолози 

2222.01 Доктор за детска и превентивна стоматологија 
2222.02 Доктор стоматолог ортодонт 
2222.03 Доктор по стоматологија пародонтолог 
2222.04 Доктор по стоматологија протетичар 
2222.05 Доктор по стоматологија орален хирург 
2222.06 Доктор по стоматологија орален патолог 
2222.07 Доктор по стоматологија дентален патолог и 

ендодонт 
2222.08 Доктор по стоматологија дентален и орален 

патолог и пародентолог 
2222.09 Доктор по стоматологија 
2222.10 Доктор по стоматологија стажист 
2222.11 Доктор по стоматологија специјалист 
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2223. Ветеринари 
2223.01  Ветеринар  
2223.02 Ветеринар за репродукција на животни 
2223.03 Ветеринар хирург 
2223.04 Ветеринар за домашни миленици 
2223.05 Ветеринар за здравствена заштита на животните
2223.06 Ветеринар специјалист 
2223.07 Ветеринар истражувач 
2223.08 Самостоен ветеринар истражувач 

2224. Фармацевти 
2224.01  Доктор по фармација 
2224.02 Клинички фармацевт 
2224.03 Фармацевт за лековити билки 
2224.04 Фармацевт за испитување и контрола на 

лековите 
2224.05 Фармацевт за фармакоинформатика 
2224.06 Фармацевт во големопродажба 
2224.07 Доктор по фармација стажист 
2224.08 Доктор по фармација специјалист 

2229. Стручњаци во здравството некласифицирани 
на друго место 

2229.01  Советник за здравство 
2229.02 Советник за здравствено осигурување 
2229.03 Советник за ветеринарство 
2229.04 Здравствен инспектор 
2229.05 Ветеринарен инспектор 

 
23. 

 
Стручњаци за образование  

 
231.  

 
Стручњаци за универзитетско и високо 
образование  

2311. Образовни и други стручњаци во 
општествените науки 

2311.01  Предавач по филозофија 
2311.02 Универзитетски асистент по филозофија 
2311.03 Универзитетски професор по филозофија 
2311.04 Предавач по историја 
2311.05 Универзитетски асистент по историја 
2311.06 Универзитетски професор по историја 
2311.07 Предавач по археологија 
2311.08 Универзитетски асистент по археологија 
2311.09 Универзитетски професор по археологија 
2311.10 Предавач по етнологија 
2311.11 Универзитетски асистент по етнологија 
2311.12 Универзитетски професор по етнологија 
2311.13 Предавач по филологија 
2311.14 Универзитетски асистент по филологија  
2311.15 Универзитетски професор по филологија 
2311.16 Предавач по педагогија 
2311.17 Универзитетски асистент по педагогија 

2311.18 Универзитетски професор по педагогија 
2311.19 Предавач по психологија 
2311.20 Универзитетски асистент по психологија 
2311.21 Универзитетски професор по психологија 
2311.22 Предавач по социологија 
2311.23 Универзитетски асистент по социологија 
2311.24 Универзитетски професор по социологија 
2311.25 Предавач по право 
2311.26 Универзитетски асистент по право 
2311.27 Универзитетски професор по право 
2311.28 Предавач по економија 
2311.29 Универзитетски асистент по економија 
2311.30 Универзитетски професор по економија 
2311.31 Предавач по политикологија  
2311.32 Универзитетски асистент по политикологија 
2311.33 Универзитетски професор по политикологија 
2311.34 Предавач по дефектологија 
2311.35 Универзитетски асистент по дефектологија 
2311.36 Универзитетски професор по дефектологија 
2311.37 Предавач по информациски науки 
2311.38 Универзитетски асистент по информациски 

науки 
2311.39 Универзитетски професор по информациски 

науки 
2311.40 Предавач по организациски науки 
2311.41 Универзитетски асистент по организациски 

науки 
2311.42 Универзитетски професор по организациски 

науки 
2311.43 Предавач по музичка уметност 
2311.44 Универзитетски асистент по музичка уметност 
2311.45 Универзитетски професор по музичка уметност 
2311.46 Предавач по ликовни уметности 
2311.47 Универзитетски асистент по ликовни уметности
2311.48 Универзитетски професор по ликовни 

уметности 
2311.49 Предавач по применета уметност 
2311.50 Универзитетски асистент по применета 

уметност 
2311.51 Универзитетски професор по применета 

уметност 
2311.52 Предавач по сценска уметност 
 
2311.53 

 
Универзитетски асистент по сценска уметност 

 
2311.54 

 
Универзитетски професор по сценска уметност 

 
2311.55 

 
Предавач по криминалистика 

 
2311.56 

 
Универзитетски асистент по криминалистика  

 
2311.57 

 
Универзитетски професор по криминалистика 

 
2311.58 

 
Предавач по општествено-хуманитарни науки 

 
2311.59 

 
Универзитетски асистент по општествено-
хуманитарни науки 
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2311.60 Универзитетски професор по општествено-

хуманитарни науки 
2311.61 Лектор по странски јазици 
2311.62 Предавач по социјална работа 
2311.63 Универзитетски асистент по социјална работа 
2311.64 Универзитетски професор по социјална работа 
2311.65 Предавач по кенезиологија 
2311.66 Универзитетски асистент по кенезиологија 
2311.67 Универзитетски професор по кенезиологија 

2312. Образовни и други стручњаци во природните 
науки 

2312.01  Предавач по математика 
2312.02 Универзитетски асистент  по математика 
2312.03 Универзитетски професор по математика 
2312.04 Предавач по физика 
2312.05 Универзитетски асистент по физика 
2312.06 Универзитетски професор по физика 
2312.07 Предавач по геофизика 
2312.08 Универзитетски асистент по геофизика 
2312.09 Универзитетски професор по геофизика 
2312.10 Предавач по астрономија    
2312.11 Универзитетски асистент по астрономија 
2312.12 Универзитетски професор по астрономија 
2312.13 Предавач по механика 
2312.14 Универзитетски асистент по механика 
2312.15 Универзитетски професор по механика 
2312.16 Предавач по хемија 
2312.17 Универзитетски асистент по хемија 
2312.18 Универзитетски професор по хемија 
2312.19 Предавач по биологија 
2312.20 Универзитетски асистент по биологија 
2312.21 Универзитетски професор по биологија 
2312.22 Предавач по географија 
2312.23 Универзитетски асистент по географија 
2312.24 Универзитетски професор по географија 
2312.25 Предавач по геологија 
2312.26 Универзитетски асистент по геологија 
2312.27 Универзитетски професор по геологија 
2312.28 Предавач по природни науки  
2312.29 Универзитетски асистент по природни науки 
2312.30 Универзитетски професор по природни науки 

 
2313. 

 
Образовни и други стручњаци во 
медицинските науки 

 
2313.01  

 
Предавач по медицина             

2313.02 Универзитетски асистент по медицина  
2313.03 Универзитетски професор по медицина 
2313.04 Предавач по стоматологија 
2313.05 Универзитетски асистент по стоматологија 

2313.06 Универзитетски професор по стоматологија 
2313.07 Предавач по ветерина 
2313.08 Универзитетски асистент по ветерина 
2313.09 Универзитетски професор по ветерина 
2313.10 Предавач по фармација 
2313.11 Универзитетски асистент по фармација 
2313.12 Универзитетски професор по фармација 
2313.13 Предавач по медицинска биохемија 
2313.14 Универзитетски асистент по медицинска 

биохемија 
2313.15 Универзитетски професор по медицинска 

биохемија 
2314. Образовни и други стручњаци во техничко-

технолошките науки  
2314.01 Предавач по рударство 
2314.02 Универзитетски асистент по рударство 
2314.03 Универзитетски професор по рударство 
2314.04 Предавач по металургија 
2314.05 Универзитетски асистент по металургија 
2314.06 Универзитетски професор по металургија 
2314.07 Предавач по машинство 
2314.08 Универзитетски асистент по машинство 
2314.09 Универзитетски професор по машинство 
2314.10 Предавач по електротехника 
2314.11 Универзитетски асистент по електротехника 
2314.12 Универзитетски професор по електротехника 
2314.13 Предавач по информатика 
2314.14 Универзитетски асистент по информатика 
2314.15 Универзитетски професор по информатика 
2314.16 Предавач по хемиско инженерство и 

технологија 
2314.17 Универзитетски асистент по хемиско 

инженерство и технологија 
2314.18 Универзитетски професор по хемиско 

инженерство и технологија 
2314.19 Предавач по графичка технологија 
2314.20 Универзитетски асистент по графичка 

технологија  
2314.21 Универзитетски професор по графичка 

технологија 
2314.22 Предавач по текстилна технологија 
2314.23 Универзитетски асистент по текстилна 

технологија 
2314.24 Универзитетски професор по текстилна 

технологија 
2314.25 Предавач по архитектура и урбанизам 
2314.26 Универзитетски асистент по архитектура и 

урбанизам 
2314.27 Универзитетски професор по архитектура и 

урбанизам 
2314.28 Предавач по градежништво 
2314.29 Универзитетски асистент по градежништво 
2314.30 Универзитетски професор по градежништво 
2314.31 Предавач по геодезија 
2314.32 Универзитетски асистент по геодезија 
2314.33 Универзитетски професор по геодезија 
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2314.34 Предавач по сообраќај 
2314.35 Универзитетски асистент по сообраќај 
2314.36 Универзитетски професор по сообраќај 
2314.37 Предавач по заштита при работа 
2314.38 Универзитетски асистент по заштита при работа
2314.39 Универзитетски професор по заштита при 

работа 
2314.40 Предавач по дизајн 
2314.41 Универзитетски асистент по дизајн 
2314.42 Универзитетски професор по дизајн 
2314.43 Предавач по техничко - технолошки науки 
2314.44 Универзитетски асистент по техничко - 

технолошки науки 
2314.45 Универзитетски професор по техничко - 

технолошки науки 
2315. Образовни и други стручњаци во 

биотехничките науки  
2315.01  Предавач по биотехнологија и прехранбена 

технологија 
2315.02 Универзитетски асистент по биотехнологија и 

прехранбена технологија 
2315.03 Универзитетски професор по биотехнологија и 

прехранбена технологија 
2315.04 Предавач по агрономија 
2315.05 Универзитетски асистент по агрономија 
2315.06 Универзитетски професор по агрономија 
2315.07 Предавач по угостителство и туризам 
2315.08 Универзитетски асистент по угостителство и 

туризам 
2315.09 Универзитетски професор по угостителство и 

туризам 
2315.10 Предавач по шумарство 
2315.11 Универзитетски асистент по шумарство 
2315.12 Универзитетски професор по шумарство 
2315.13 Предавач по технологија на дрво 
2315.14 Универзитетски асистент по технологија на 

дрво 
2315.15 Универзитетски професор по технологија на 

дрво 
2315.16 Предавач по биотехнички науки  
2315.17 Универзитетски асистент по биотехнички науки 
2315.18 Универзитетски професор по биотехнички 

науки  
2316. Образовни и други стручњаци по теологија  

2316.01  Предавач по теологија 
2316.02 Универзитетски асистент по теологија 
2316.03 Универзитетски професор по теологија 

 
232. 

 
Наставен кадар за средношколско  
образование  

 
2321. 

 
Професори по општествени предмети во 
средните школи 

2321.01  Професор по македонски јазик 
2321.02 Професор по албански јазик 
2321.03 Професор по турски јазик  
2321.04 Професор по српски  јазик  

2321.05 Професор по германски  јазик  
2321.06 Професор по англиски јазик  
2321.07 Професор по француски јазик  
2321.08 Професор по италијански јазик  
2321.09 Професор по латински јазик  
2321.10 Професор по руски јазик  
2321.11 Професор по старогрчки јазик 
2321.12 Професор по арапски јазик 
2321.13 Професор по филозофија  
2321.14 Професор по логика 
2321.15 Професор по историја 
2321.16 Професор по педагогија 
2321.17 Професор по психологија 
2321.18 Професор по социологија 
2321.19 Професор по правни предмети 
2321.20 Професор по економски предмети 
2321.21 Професор по биротехнички предмети 
2321.22 Професор по трговски предмети 
2321.23 Професор по културолошки предмети 
2321.24 Професор по музички предмети 
2321.25 Професор по ликовни предмети 
2321.26 Професор по сценски предмети 
2321.27 Професор по балет и танц 
2321.28 Професор по физичка и здравствена култура 

2322. Професори по природно-математички 
предмети во средните школи 

2322.01 Професор по математика 
2322.02 Професор по информатика во природно-мате-

матичките предмети  
2322.03 Професор по физика 
2322.04 Професор по геофизика 
2322.05 Професор по астрономија 
2322.06 Професор по механика 
2322.07 Професор по хемија 
2322.08 Професор по биологија 
2322.09 Професор по геологија 
2322.10 Професор по географија 

2323. Професори по медицински предмети во 
средните школи 

2323.01 Професор по основни социјални медицински 
науки 

2323.02 Професор по клинички медицински науки 
2323.03 Професор по физиотерапија 
2323.04 Професор по стоматолошки предмети 
2323.05 Професор по ветеринарни предмети 
2323.06 Професор по фармацевтски предмети 
2323.07 Професор по медицинско-биохемиски предмети

2324.
 
Професори по биотехнички предмети во 
средните школи 

2324.01 Професор по полјоделство 
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2324.02 Професор по сточарство 
2324.03 Професор по овоштарство и градинарство 
2324.04 Професор по преработка на млеко 
2324.05 Професор по производство на зејтин и 

растителни масти 
2324.06 Професор по производство на шеќер и скроб 
2324.07 Професор по преработка на месо 
2324.08 Професор по мелничарство и пекарство 
2324.09 Професор по преработка на овошје и зеленчук 
2324.10 Професор по преработка на тутун 
2324.11 Професор по производство на алкохол и 

алкохолни пијалаци 
2324.12 Професор по кулинарство 
2324.13 Професор по кондиторство 
2324.14 Професор по угостителство и туризам  
2324.15 Професор по шумарство 

 
2325. 

 
Професори по техника и технологија во 
средните школи 

2325.01  Професор по технологија на дрва 
2325.02 Професор по рударство 
2325.03 Професор по металургија 
2325.04 Професор по машинска енергетика 
2325.05 Професор по машинство 
2325.06 Професор по електро техника 
2325.07 Професор по електроника 
2325.08 Професор по информатика во техниката и 

технологијата  
2325.09 Професор по хемиска технологија 
2325.10 Професор по гумарска технологија 
2325.11 Професор по технологија за пластика 
2325.12 Професор по стакларска технологија 
2325.13 Професор по керамичка технологија 
2325.14 Професор по технологија за хартија 
2325.15 Професор по текстилна технологија 
2325.16 Професор по конфекциска технологија  
2325.17 Професор по кожарско- крзнарска технологија 
2325.18 Професор по обувки и кожно-галантериска 

технологија 
2325.19 Професор по реставрација и изработка на 

музички предмети 
2325.20 Професор по архитектура 
2325.21 Професор по градежништво 
2325.22 Професор по геодезија 
2325.23 Професор за патен сообраќај 
2325.24 Професор за железнички сообраќај 
2325.25 Професор за воздушен сообраќај 
2325.26 Професор за речен сообраќај 
2325.27 Професор за ТТ сообраќај 
2325.28 Професор за внатрешен сообраќај 
2325.29 Професор за заштита при работа 
2325.30 Професор за противпожарна заштита 

2325.31 Професор за патен сообраќај 
2325.32 Професор за земјоделска механизација 
2325.33 Професор за мелиорација 
2325.34 Професор за практична настава 

2326. Професори по веронаука 
2326.01 Професор по веронаука 
2326.02 Професор по религиска култура 

233. Наставен кадар за основно и претшколско 
воспитување и образование  

2331. Наставни кадри во основното образование 
2331.01 Одделенски наставник 
2331.02 Предметен наставник 
2331.03 Наставник  
2331.04 Наставник по мајчин јазик 
2331.05 Наставник по странски јазик 
2331.06 Наставник по историја 
2331.07 Наставник по географија 
2331.08 Наставник по музичко воспитување  
2331.09 Наставник по ликовно воспитување  
2331.10 Наставник по физичко воспитување  
2331.11 Наставник по основи на техниката и 

производството 
2331.12 Наставник по математика 
2331.13 Наставник по информатика  
2331.14 Наставник по физика 
2331.15 Наставник по хемија 
2331.16 Наставник по биологија  

2332. Наставни кадри за предучилишно 
образование 

2332.01 Воспитувач 
2332.02 Педагог-предучилишно образование 
2332.03 Водител на слободни активности за деца од 

предучилишна возраст 
234. Наставен кадар за образование на деца со 

развојни тешкотии   
2340. Наставен кадар за образование на деца со 

развојни тешкотии 
2340.01 Наставник за деца со развојни тешкотии 
2340.02 Наставник за лица со оштетен вид 
2340.03 Наставник за лица со оштетен слух 
2340.04 Наставник за ментално ретардирани лица  
2340.05 Наставник за телесно инвалидизирани лица  
2340.06 Наставник за лица со нарушувања во 

однесувањето 
2340.07 Воспитувач во завод за деца со посебни потреби

235. Друг наставен кадар за образование 
 

2351. Наставен кадар за образовни методи 
2351.01 Советник за методика во образованието 
2351.02 Советник за развој на воспитно-образовната 

програма  
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2351.03 Советник за образовни технологии 
2351.04 Андрагог 
2351.05 Педагог 
2351.06 Дефектолог 
2351.07 Социјален педагог 
2351.08 Советник за  лица со посебни потреби 
2351.09 Советник за претшколско образование 
2351.10 Советник за предметна настава 
2351.11 Советник за одделенска настава 

2352. Училишни инспектори 
2352.01  Школски инспектор 

2359. Други наставни кадри за образование 
некласифицирани на друго место 

2359.01  Организатор на образованието на возрасните во 
образовните заводи 

2359.02 Советник во воспитно-образовен завод 
2359.03 Воспитувач во ученички дом 
2359.04 Истражувач на воспитни науки 
2359.05 Самостоен истражувач на воспитни науки 

24. Други занимања 
 

241. Стручњаци за бизнис 
 

2411. Сметководители 
2411.01  Раководител на  сметководствени работи 
2411.02 Раководител на финансиски работи 
2411.03 Раководител на сметководство и финансии 
2411.04 Финансиски аналитичар 
2411.05 Финансиски инспектор 
2411.06 Финансиски советник 
2411.07 Даночен советник 
2411.08 Даночен инспектор 
2411.09 Проценувач на бонитет 
2411.10 Ревизор 
2411.11 Девизен инспектор 
2411.12 Советник за недвижности 
2411.13 Сметководител 
2411.14 Советник за пресметка 

2412. Кадровски стручњаци 
2412. 01  Раководител на кадровска служба 
2412. 02 Самостоен советник за кадровски прашања 
2412. 03 Советник за кадровски прашања 
2412. 04 Аналитичар на занимања 
2412. 05 Организатор за образованието на вработените 

во претпријатијата 
2412. 06 Советник за лицата кои успешно работат 
2412. 07 Советник за одбрана 

2419. Стручни лица кои не се класифицирани на 
други места  

2419. 01  Советник за истражување на пазарот 

2419. 02 Комерцијалист за надворешна трговија 
2419. 03 Комерцијалист за внатрешна трговија 
2419. 04 Раководител за набавка и продажба 
2419. 05 Аналитичар за истражување на пазари 
2419. 06 Советник за промотивни методи 
2419. 07 Советник за продажни методи 
2419. 08 Огласувач 
2419. 09 Советник за односи со јавноста 
2419. 10 Советник за патенти 
2419. 11 Советник за маркетинг  
2419. 12 Советник за менаџмент 
2419. 13 Советник за економика на домаќинствата 

242. Правни стручњаци 
 

2421. Правни застапници 
2421.01 Адвокат 
2421.02 Адвокатски приправник 
2421.03 Адвокатски стручен соработник 
2421.04 Правен застапник 
2421.05 Народен правобранител (Омбдусман) 
2421.06 Заменик народен правобранител 

2422. Судии 
2422.01 Судија на Уставен суд 
2422.02 Судија на Врховен суд 
2422.03 Судија на Апелационен суд  
2422.04 Судија на основен суд 
2422.05 Судија 
2422.06 Судски приправник 
2422.07 Судски советник 
2422.08 Судски стручен соработник 
2422.09 Самостоен судски советник 

2429. Правни стручњаци кои не се класифицирани  
на други места 

2429.01 Правен советник 
2429.02 Раководител на општи и правни работи 
2429.03 Раководител на протокол 
2429.04 Правник 
2429.05 Нотар 
2429.06 Истражувач на правни науки 
2429.07 Самостоен истражувач на правни науки 

243. 
 
Архивари, библиотекари и сродни стручњаци 

2431. Архивари, музејски стручњаци и 
конзерватори 

2431.01 Архивар 
2431.02 Архивар за обработка и средување на граѓата 
2431.03 Архивар 
2431.04 Конзерватор во уметнички галерии  
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2431.05 Конзерватор за заштита на природни објекти  
2431.06 Конзерватор за музикологија 
2431.07 Кустос 
2431.08 Кустос документарист 
2431.09 Музејски конзерватор 
2431.10 Музејски лаборант 
2431.11 Конзерватор за заштита на културното 

наследство 
2432. Библиотекари и сродни стручни лица  

2432.01  Библиотекар 
2432.02 Библиотекарски конзерватор 
2432.03 Библиотекар- информатор 
2432.04 Библиотекар-каталогизатор 
2432.05 Библиотекар- класификатор 
2432.06 Библиотечен реставратор 
2432.07 Виш библиотекар 
2432.08 Виш книжичар 
2432.09 Библиограф 
2432.10 Документарист 
2432.11 Документарист-преведувач 

 
244. 

 
Стручњаци за општествени науки и 
стручњаци за сродни занимања  

2441. Економисти 
2441.01  Аграрен економист 
2441.02 Економетричар 
2441.03 Економист 
2441.04 Економист аналитичар 
2441.05 Економист за финансии 
2441.06 Економист за маркетинг 
2441.07 Економист за угостителство 
2441.08 Економист за менаџмент 
2441.09 Економист за работа со вредносни хартии 
2441.10 Економист за царински работи 
2441.11 Економист за анализа и планирање 
2441.12 Економист за платен промет 
2441.13 Економист за кредитно-гарантни работи 
2441.14 Економист за девизно работење 
2441.15 Економист за банкарство 
2441.16 Економист за осигурување 
2441.17 Економист за меѓународна размена 
2441.18 Економист за инвестиции 
2441.19 Економист за даночен систем 
2441.20 Економист советник 
2441.21 Економист за политика на цени 
2441.22 Економист за развој 
2441.23 Економист-комерцијалист 
2441.24 Економист за деловна информатика 

2442. Социолози, антрополози и сродни стручњаци
2442.01 Антрополог 
2442.02 Антрополог- филозоф 
2442.03 Археолог 
2442.04 Археолог- конзерватор 
2442.05 Етнолог 
2442.06 Криминолог 
2442.07 Методолог 
2442.08 Пенолог 
2442.09 Социјален патолог 
2442.10 Социолог   
2442.11 Географ (социолог, антрополог) 
2442.12 Криминалист 

2443. Филозофи, историчари, политиколози и 
сродни стручњаци 

2443.01 Историчар 
2443.02 Историчар генеолог 
2443.03 Историчар на уметност 
2443.04 Историчар стручен соработник 
2443.05 Филозоф 
2443.06 Филозоф-етичар 
2443.07 Филозоф-истражувач 
2443.08 Филозоф-логичар 
2443.09 Филозоф-стручен соработник 
2443.10 Политиколог 
2443.11 Политиколог истражувач 

2444. Филолози, преведувачи и толкувачи 
2444.01 Лектор 
2444.02 Преведувач 
2444.03 Лексикограф 
2444.04 Фонетичар 
2444.05 Филолог 
2444.06 Филолог-истражувач 
2444.07 Самостоен филолог- истражувач 
2444.08 Славист 
2444.09 Индолог 
2444.10 Лингвист 
2444.11 Толкувач 
2444.12 Судски толкувач 
2444.13 Симултан преведувач 
2444.14 Семантичар 

2445. Психолози 
2445.01 Индустриски психолог 
2445.02 Клинички психолог 
2445.03 Школски психолог 
2445.04 Спортски психолог 
2445.05 Психолог-истражувач 
2445.06 Психолог 
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2445.07 Самостоен психолог-истражувач 
2445.08 Психолог советник во советувалиште 
2445.09  Воен психолог 

2446. Стручњаци за социјални работи 
2446.01  Социјален работник во центар (општествени 

науки) 
2446.02 Социјален работник во дом (општествени 

науки) 
2446.03 Социјален работник во образованието 

(општествени науки) 
2446.04 Социјален работник во здравството 

(општествени науки) 
2446.05 Социјален работник во правосудството 

(општествени науки) 
2446.06 Социјален работник (општествени науки) 
2446.07 Социјален работник за стари лица 
2446.08 Социјален работник за хендикепирани лица 
2446.09 Социјален работник за деца 
2446.10 Социјален работник за решавање на жалби  
2446.11 Социјален работник на трговски претпријатија и 

други работодавци 
245. Уметници кои создаваат или изведуваат 

 
2451. Писатели, новинари и сродни занимања 

2451.01  Уредник  
2451.02 Новинар 
2451.03 Писател 
2451.04 Драматург 
2451.05 Сценарист 
2451.06 Технички писател 
2451.07 Составувач на рекламни огласи 
2451.08 Рецензент 
2451.09 Модератор 
2451.10 Коментатор 
2451.11 Критичар 
2451.12 Репортер 
2451.13 Редактор 
2451.14 Музички уредник 
2451.15 Ликовен уредник 
2451.16 Филмски критичар и публицист 
2451.17 Одговорен уредник 
2451.18 Помошник и главен уредник 
2451.19 Уредник за забавно-сценска програма 
2451.20 Уредник за концертна програма 
2451.21 Уредник за видео програма 
2451.22 Драмски писател 
2451.23 Филмолог 
2451.24 Поет 
2451.25 Биограф 

2452. Скулптори, сликари и сродни уметници 
2452.01  Академски графичар 
2452.02 Академски скулптор 

2452.03 Академски сликар 
2452.04 Аниматор 
2452.05 Вајар 
2452.06 Илустратор 
2452.07 Карикатурист 
2452.08 Конзерватор 
2452.09 Реставратор-скулптор 
2452.10 Реставратор-сликар 
2452.11 Сликар наивец 
2452.12 Сценограф 
2452.13 Костимограф 
2452.14 Сликар на цртан филм 

2453. Композитори, музичари и пејачи 
2453.01 Академски музичар- композитор 
2453.02 Аранжер на музички композиции 
2453.03 Диригент 
2453.04 Академски музиколог 
2453.05 Академски музичар-обоист 
2453.06 Академски музичар-кларинетист 
2453.07 Академски музичар-саксафонист 
2453.08 Академски музичар-фаготист 
2453.09 Академски музичар-трубач 
2453.10 Академски музичар-тромбонист 
2453.11 Академски музичар-тубист 
2453.12 Академски музичар-гитарист 
2453.13 Академски музичар-флејтист 
2453.14 Академски музичар-виолончелист 
2453.15 Академски музичар-виолист 
2453.16 Академски музичар-виолинист 
2453.17 Академски музичар-харфист 
2453.18 Академски музичар-клавирист 
2453.19 Академски музичар-оргулист 
2453.20 Академски музичар-контрабасист 
2453.21 Академски музичар-тимпанист 
2453.22 Академски црковен музичар 
2453.23 Академски фолклорен музичар 
2453.24 Академски инструменталист 
2453.25 Солист алт 
2453.26 Солист сопран  
2453.27 Солист мецосопран 
2453.28 Солист тенор 
2453.29 Солист бас 
2453.30 Солист баритон  
2453.31 Солист бас-баритон 
2453.32 Академски соло пејач 
2453.33 Етномузиколог 
2453.34 Музиколог 
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2453.35 Диригент на оркестар 
2453.36 Диригент на хор 
2453.37 Пејач во хор 

2454. Кореографи и танчери 
2454.01  Кореограф 
2454.02 Играч на класичен балет 
2454.03 Фолклорен играч и пејач 
2454.04 Играч на модерни игри  
2454.05 Првенец на балет 
2454.06 Балерина 
2454.07 Балетски мајстор 

2455. Режисери, актери и сродни занимања 
2455.01 Режисер 
2455.02 Актер 

246. Свештени лица 
 

2460. Свештени лица 
2460.01  Митрополит 
2460.02 Епископ 
2460.03 Свештеник 
2460.04 Реисулема 
2460.05 Муфтија 
2460.06 Имам 
2460.07 Кардинал 
2460.08 Надбискуп 
2460.09 Бискуп 
2460.10 Рабин 
2460.11 Теолог 
2460.12 Претстојник на манастир 
2460.13 Претстојничка на манастир 

247. Стручњаци на државната управа 
 

2470. Стручњаци на државната управа  
2470.01 Советник на државната управа 
2470.02 Дипломиран управен правник 
2470.03 Царински инспектор 
2470.04 Инспектор за цивилна заштита 
2470.05 Инспектор за одбрана 
2470.06 Инспектор за заштита на околината и животната 

средина 
2470.07 Инспектор за заштита на личните податоци  
2470.08 Пазаришен инспектор  
2470.09 Инспектор за труд  
2470.10 Комунален инспектор 
2470.11 Инспектор за водостопанство 
2470.12 Инспектор за трговија 
2470.13 Инспектор за туризам 
2470.14 Инспектор за телекомуникации 

2470.15 Инспектор за здравство 
2470.16 Инспектор за контрола на летањето 
2470.17 Инспектор за патен сообраќај 

3. ГЛАВНА ГРУПА  
ТЕХНИЧАРИ И СРОДНИ ЗАНИМАЊА 

 
31. Техничари на технички науки 

311. Техничари на техничко-технолошки науки 

3111. Техничари за физика, хемија и сродни 
занимања 

3111.01 Галванотехничари 
3111.02 Техничар за електрохемија 
3111.03 Техничар за неорганска хемија 
3111.04 Техничар за органска хемија 
3111.05 Техничар за физичка хемија 
3111.06 Техничар-технолог 
3111.07 Техничар-хемиски аналитичар 
3111.08 Техничар-хемичар 
3111.09 Хемиски техничар за експлозивни материјали 
3111.10 Хемиски техничар-истражувач 
3111.11 Хемиски техничар-контролор 
3111.12 Хемиски техничар-лаборант 
3111.13 Хемиски техничар-оператор 
3111.14 Хемиски техничар-технолог за термичка 

обработка 
3111.15 Техничар за биофизика 
3111.16 Техничар за електронска оптика 
3111.17 Техничар за механика на цврсти тела 
3111.18 Техничар-астроном 
3111.19 Техничар-спектрограф 
3111.20 Техничар-физичар 
3111.21 Техничар-агрометеоролог 
3111.22 Техничар-аеролог 
3111.23 Техничар-геофизичар 
3111.24 Техничар-климатолог 
3111.25 Техничар-метеоролог 
3111.26 Техничар-океанограф 
3111.27 Техничар-сеизмолог 
3111.28 Техничар-синоптичар 
3111.29 Техничар-хидролог 
3111.30 Техничар-хидрометеоролог 
3111.31 Хидрограф  
3111.32 Техничар-геолог 

3112. Техничари за геодезија, градежништво и 
сродни занимања 

3112.01 Архитектонски техничар 
3112.02 Виш градежен техничар 
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3112.03 Градежен техничар 
3112.04 Градежен техничар за високоградба 
3112.05 Градежен техничар за нискоградба 
3112.06 Градежен техничар за хидроградба 
3112.07 Градежен техничар калкулант 
3112.08 Градежен техничар проектант 
3112.09 Градежно-архитектонски техничар 
3112.10 Надзорен техничар за канали и мостови 
3112.11 Надзорник на градежни работи 
3112.12 Картограф-техничар 
3112.13 Геодетски техничар 
3112.14 Геодетски техничар-реститутор 
3112.15 Геодетски техничар-фотограметар 
3112.16 Геодетски техничар за елаборати 
3112.17 Геодетски техничар за катастар 
3112.18 Геодетски техничар за катастар на водовод  
3112.19 Геодетски техничар за хидрографија 
3112.20 Геодетски техничар за евиденција на просторни 

единици 
3112.21 Геодетски техничар за евиденција на државната 

сопственост 
 

3113. 
 
Техничари за електротехника 

3113.01  Електротехничар 
3113.02 Електротехничар за производство на електрична 

енергија 
3113.03 Електротехничар за пренос на електрична 

енергија 
3113.04 Електротехничар за дистрибуција на електрична 

енергија 
3113.05 Електроенергетски техничар 
3113.06 Електротехничар за електромотори 
3113.07 Техничар конструктор на електрични производи
3113.08 Електромашински техничар 
3113.09 Техничар за производство на електротехнички 

производи 
3113.10 Техничар за одржување на електротехнички 

производи 
3113.11 Електротехничар на производи за домаќинство 
3113.12 Електротехничар за мерни инструменти и 

склопки 
3113.13 Електротехничар за опрема на производните 

машини 
3113.14 Електротехничар за електрични машини, 

апарати и уреди 
3113.15 Електротехничар за железница 
3113.16 Електротехничар за пловни објекти 
3113.17 Електротехничар за дигалки и транспортни 

средства 
3113.18 Електротехничар за инсталација и опрема 

3114. Техничари за електроника и 
телекомуникации  

3114.01  Техничар за електронски производи 
3114.02 Техничар конструктор за електронски 

производи 
3114.03 Техничар за енергетско-електронски производи 
3114.04 Техничар конструктор за енергетско-

електронски производи 

3114.05 Техничар за медицински електронски производи
3114.06 Техничар на уреди за авионска електроника 
3114.07 Техничар електроничар за компјутери 
3114.08 Техничар за телекомуникациски уреди и мрежи 
3114.09 Техничар конструктор за телекомуникациски 

уреди 
3114.10 Техничар за телекомуникации во воздушниот 

сообраќај 
3114.11 Техничар за телекомуникации во железничкиот 

сообраќај 
3114.12 Техничар за телекомуникации во бродскиот 

сообраќај 
3114.13 Техничар за телекомуникации 
3114.14 Техничар за радио и телевизиски производи 
3114.15 Техничар електроничар за сигнално-заштитни 

уреди 
3114.16 Техничар електроничар за мерни уреди 
3114.17 Техничар за процесна автоматика 
3114.18 Техничар електроничар 

3115. 
 
Техничари за машинство и сродни занимања

 
3115.01 

 
Техничар конструктор на патнички возила 

3115.02 Техничар конструктор на шински возила 
3115.03 Техничар конструктор на алатни машини 
3115.04 Техничар конструктор на текстилни машини 
3115.05 Техничар конструктор на земјоделски машини 
3115.06 Техничар конструктор на машини за шиење 
3115.07 Техничар конструктор на машини за 

градежништво и индустриски транспорт 
3115.08 Техничар конструктор на дигалки 
3115.09 Техничар конструктор на турбини 
3115.10 Техничар конструктор на пумпи и компресори 
3115.11 Техничар конструктор на производи за прецизна 

механика 
3115.12 Техничар конструктор на уреди за заварување 
3115.13 Техничар конструктор на класично 

вооружување 
3115.14 Техничар конструктор на процесна опрема 
3115.15 Техничар конструктор на разладни уреди 
3115.16 Техничар конструктор на садови под притисок 
3115.17 Техничар конструктор на водоводни цевки и 

арматури 
3115.18 Техничар конструктор на гасна мрежа 
 
3115.19 

 
Техничар конструктор на апарати за 
домаќинство 

3115.20 Техничар машински конструктор 
3115.21 Техничар конструктор на машински делови 
3115.22 Техничар конструктор на лимени делови 
3115.23 Техничар конструктор на делови од метална 

конструкција 
3115.24 Техничар конструктор на делови за производи 

од прецизна механика 
3115.25 Техничар конструктор на калапи 
3115.26 Техничар конструктор за делови на шински 

возила  
3115.27 Техничар конструктор на водоводни цевки 
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3115.28 Техничар конструктор на бродски машини 
3115.29 Техничар конструктор на делови за пловни 

средства 
3115.30 Техничар-заварувач 
3115.31 Машински техничар за преработка на пластични 

маси 
3115.32 Машински техничар за монтажни работи 
3115.33 Машински техничар за одржување на процесна 

опрема 
3115.34 Машински техничар за одржување на 

земјоделска механизација 
3115.35 Машински техничар за одржување на патнички 

возила 
3115.36 Машински техничар за одржување на шински 

возила 
3115.37 Машински техничар за одржување на 

производна опрема 
3115.38 Машински техничар за одржување на 

енергетски постројки 
3115.39 Машински техничар за одржување на 

металуршка опрема 
3115.40 Машински техничар за одржување на градежни 

машини 
3115.41 Воздухопловен машински техничар за 

одржување  
3115.42 Машински техничар за одржување на плинска 

мрежа 
3115.43 Машински техничар за одржување на бродска 

опрема 
3115.44 Машински техничар за одржување на водоводна 

мрежа 
3115.45 Машински техничар за одржување на опрема 
3115.46 Машински техничар 

3116. Техничари за хемиско-технолошки, 
прехранбени и биотехнолошки занимања 

3116.01  Петрохемиски техничар 
3116.02 Техничар за органска синтеза 
3116.03 Техничар за преработка на полимери 
3116.04 Техничар за бои и лакови 
3116.05 Техничар за гума 
3116.06 Техничар за фармацевтски производи 
3116.07 Техничар за козметички производи 
3116.08 Техничар за средства за перење 
3116.09 Техничар за агрохемикалии 
3116.10 Техничар за заштита од корозија 
3116.11 Техничар за обработка на вода 
3116.12 Техничар за целулоза 
3116.13 Хемиски техничар за електротехнички 

материјали 
3116.14 Техничар за фотографски производи 
3116.15 Техничар технолог за хартија 
3116.16 Техничар за војнохемиски производи 
3116.17 Хемиско-технолошки техничар 
3116.18 Техничар за преработка на месо и риба 
3116.19 Млекарски техничар 
3116.20 Техничар за преработка на овошје, зеленчук и 

сокови 
3116.21 Техничар за производство на растителни масла 
3116.22 Техничар за преработка на брашно  

3116.23 Техничар за производство на добиточна храна 
3116.24 Техничар за кондиторски производи 
3116.25 Техничар за производство на шеќер 
3116.26 Техничар за производство на скроб 
3116.27 Техничар за диетални производи 
3116.28 Техничар за преработка на кафе и чаеви 
3116.29 Техничар за производство на вода и газирани 

пијалаци 
3116.30 Техничар за производство на пиво 
3116.31 Техничар за производство на вино 
3116.32 Техничар за производство на јаки алкохолни 

пијалаци 
3116.33 Техничар за производство на ензими 
3116.34 Техничар за преработка на тутун 
3116.35 Техничар во прехранбената индустрија 

3117. Техничари за рударство и металургија 
3117.01 Рударски техничар за површинска 

експлоатација 
3117.02 Рударски техничар за подземна експлоатација 
3117.03 Техничар за производство на сол 
3117.04 Техничар за експлоатација на камен 
3117.05 Рударски техничар за подготовка на 

производството 
3117.06 Рударски техничар 
3117.07 Нафтено-рударски техничар за подготвителни 

работи 
3117.08 Нафтено рударски техничар за јами 
3117.09 Нафтено рударски техничар за санациско 

работење во јамите 
3117.10 Нафтено рударски техничар за хидродинамички 

мерења 
3117.11 Техничар за разработка на нафтени и плински 

лежишта 
3117.12 Техничар за изградба на собирни системи за 

нафта и плин 
3117.13 Техничар за производство на нафта и плин 
3117.14 Техничар во производство на црна металургија 
3117.15 Металуршки техничар за преработка и термичка 

обработка 
3117.16 Техничар за производство на обоени метали 

3118. Технички цртачи 
3118.01 Архитектонски цртач 
3118.02 Геодетски цртач 
3118.03 Градежен цртач 
3118.04 Графички цртач 
3118.05 Електроцртач 
3118.06 Технички илустратор 
3118.07 Машински цртач 
3118.08 Картографски цртач 
3118.09 Технички цртач 

3119. 
 
Техничари на техничко-технолошки  
занимања кои не се класифицирани на друго 
место 

 
3119.01 

 
Технички калкулант 
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3119.02 Технички соработник за заштита на околината 
3119.03 Техничар за градежни материјали 
3119.04 Техничар за обработка на каменот 
3119.05 Техничар за керамика 
3119.06 Техничар за емајл и глазура 
3119.07 Техничар за битуменско-катрански производи 
3119.08 Техничар за стакларство 
3119.09 Техничар за предење 
3119.10 Техничар за ткаење 
3119.11 Техничар за плетење 
3119.12 Текстилно-хемиски техничар 
3119.13 Текстилен техничар 
3119.14 Техничар за облека 
3119.15 Техничар за кожарство 
3119.16 Техничар за обувки 
3119.17 Техничар за кожна галантерија 
3119.18 Тапетарски техничар 
3119.19 Графички техничар 
3119.20 Техничар-графички уредник 
3119.21 Техничар за геодезија 

312. Техничари за компјутерска поддршка 
 

3121. Техничари за компјутерска поддршка 
3121.01  Техничар за одржување на програмата 
3121.02  Техничар за системско-програмска опрема 
3121.03 Техничар-програмер 
3121.04 Техничар за помош на корисниците 
3121.05 Администратор на подрачна компјутерска 

мрежа 
3121.06 Компјутерски техничар 

3122. Оператори на компјутерска опрема 
3122.01  Контролор на оперативна подготовка на 

податоци 
3122.02 Техничар-оператор 
3122.03 Организатор за подготовка на податоци 
3122.04 Систем оператор 
3122.05 Администратор за обработка на податоци 

3123. Контролори на индустриски работи  
3123.01  Контролор на робот 
3123.02 Техничар на робот 

313. Оператори со оптичка и електронска опрема 
 

3131. Фотографи и оператори на опрема за 
снимање на  слика и звук 

3131.01  Филмски и електронски монтажер 
3131.02 Фотограф за комерцијални илустрации 
3131.03 Фоторепортер 
3131.04 Микрофотограф 
3131.05 Фотографски техничар 

3131.06 Контролор на камера 
3131.07 Снимател на слика 
3131.08 Снимател на трик  
3131.09 Миксер на слика 
3131.10 Снимател на тон 
3131.11 Техничар за тонски ефекти 
3131.12 Миксер на тон 
3131.13 Монтажер на слика и тон 
3131.14 Техничар за изведба на програма 
3131.15 Техничар за развивање на филм 
3131.16 Видео техничар 

3132. Оператори на опрема за телевизиски и радио 
пренос и телекомуникации 

3132.01 Оператор во радио станица 
3132.02 Оператор во ТВ станица 
3132.03 Оператор во радио емисија 
3132.04 Оператор во ТВ емисија 
3132.05 Оператор на телекомуникациска опрема 
3132.06 Радиотелеграфист 
3132.07 Поморски радио телеграфист 
3132.08 Оператор за телеграфски уреди 
3132.09 Кинооператор 

3133. Оператори на медицинска опрема 
3133.01 Оператор на аудиометриска опрема 
3133.02 Оператор на ЕКГ опрема 
3133.03 Оператор на ЕЕГ опрема 
3133.04 Оператор на опрема на медицинска радиологија
3133.05 Оператор на опрема на медицинска 

радиографија 
3133.06 Оператор на медицинско скенерска опрема 
3133.07 Оператор на опрема за дијализа 
3133.08 Оператор на опрема во очна дијагностика 
3133.09 Оператор на медицинска опрема 
3133.10 Рендген техничар 

3139. Оператори на оптичка и електронска опрема 
кои не се класифицирани на друго место  

3139.01 Оператор на сценско осветлување 
3139.02 Мајстор за осветлување 
3139.03 Оператор на оптоелектронски уреди и системи 

314. Контролори и техничари на  бродови и 
авиони 

3141. Офицери на бродски машини и сродни 
занимања  

3141.01 Управник на  машина на бродот  
3141.02 Прв офицер на машина 
3141.03 Втор офицер на машина 
3141.04 Трет офицер на машина 
3141.05 Офицер на машина за внатрешна пловидба 
3141.06 Управник на машина за внатрешна пловидба 
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3141.07 Бродски инженер 
3141.08 Инженер на бродска електроника 
3141.09 Бродомашинист 

3142. Офицери на бродови и кормилари  
3142.01  Заповедник на брод 
3142.02 Прв офицер на палуба 
3142.03 Втор офицер на палуба  
3142.04 Трет офицер на палуба 
3142.05 Командант на брод на внатрешна пловидба 
3142.06 Офицер на палуба за внатрешна пловидба 
3142.07 Офицер на пристаниште 
3142.08 Инженер на поморска наутика 
3142.09 Инженер за наутика за внатрешна пловидба 
3142.10 Кормилар 
3142.11 Наутичар 
3142.12 Наутичар за внатрешна пловидба 
3142.13 Рибарско наутички техничар 
3142.14 Заповедник на јахта 
3142.15 Скипер 
3142.16 Заповедник на платформа 
3142.17 Заповедник на реморкер 

3143. Пилоти на авиони и сродни занимања  
3143.01  Капетан на авион 
3143.02 Воздухопловен навигатор 
3143.03 Пилот на авион 
3143.04 Пробен падобранец 
3143.05 Копилот на авион 
3143.06 Пилот на хеликоптер 
3143.07 Пробен пилот 
3143.08 Координатор на воздушен сообраќај 

3144. Контролори на воздушен сообраќај 
3144.01  Контролор за авионски утовар 
3144.02 Контролор за авиосообраќај 
3144.03 Контролор на  летање на кула  
3144.04 Контролор на испраќање на патници со авион 
3144.05 Контролор на полетување и слетување 

3145. Техничари за безбедност на воздушниот 
сообраќај  

3145.01  Техничари за исправност на техничките 
средства на контролата на летање 

3145.02 Техничар за метеоролошки уреди и 
воздухопловно-метеоролошки телекомуникации 

315. Инспектори за безбедност 
 

3151. Градежни и противпожарни инспектори  

3151.01 Инспектор за градежништво 
3151.02 Инспектор за заштита од пожари 
3151.03 Инспектор за хидроградежништво 

3151.04 Инспектор за противправни градби 
3151.05 Инспектор за урбанизам 

3152. Технички контролори и испитувачи 
3152.01 Технички контролор за патнички возила 
3152.02 Раководител на станица за технички преглед на 

возила 
3152.03 Испитувач на квалитетот на производите 
3152.04 Испитувач на квалитетот на услугите 
3152.05 Испитувач на квалитетот на индустриските 

процеси 
32. Техничари и асистенти во здравство, 

биологија, биотехника и сродни занимања 

321. Техничари во здравство, биологија и 
биотехника 

3211. Техничари во здравство, биологија, 
фармакологија и сродни занимања 

3211.01 Техничар препаратор за животински свет и 
растенија 

3211.02 Ботанички техничар 
3211.03 Зоолошки техничар 
3211.04 Бактериолошки техничар 
3211.05 Еколошки техничар 
3211.06 Патолошки техничар 
3211.07 Фармаколошки техничар 
3211.08 Биохемиски техничар 
3211.09 Биолошки техничар 
3211.10 Медицинско лабораториски техничар 

3212. Техничари за земјоделство и шумарство 
3212.01 Земјоделски техничар 
3212.02 Земјоделски техничар-градинар 
3212.03 Земјоделски техничар за ерозија и мелиорации 
3212.04 Овоштарски техничар 
3212.05 Лозарски техничар 
3212.06 Хортикултурен техничар 
3212.07 Техничар за заштита на растенијата 
3212.08 Сточарски техничар                          
3212.09 Техничар за живинарство                          
3212.10 Рибарски техничар                          
3212.11 Полјоделски техничар                          
3212.12 Шумарски техничар                           
3212.13 Шумарски техничар за заштита на шуми               
3212.14 Техничар за лов 

3213. Советници за земјоделство и шумарство  
3213.01 Земјоделски техничар, советник, асистент 

322. Техничари во здравството 

3221. Медицински асистенти  
3221.01 Медицински асистент 

3222. Санитарни техничари 
3222.01 Санитарен техничар 
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3223. Диететичари  
3223.01  Техничар советник за здрава исхрана 
3223.02  Техничар советник за диетална исхрана 

3224. Оптометристи и оптичари  
3224.01  Оптометрист 
3224.02  Оптички техничар 

3225. Забарски техничари 
3225.01  Стоматолошка сестра 
3225.02 Забарски асистент 
3225.03 Забарски протетичар 
3225.04 Заботехничар 

3226. Физиотерапевти 
3226.01  Физиотерапевтски техничар 
3226.02 Техничар за ортопедска техника 
3226.03 Хидротерапевт 
3226.04 Масер-медицински 

3227. Ветеринарни техничари 
3227.01  Техничар за трихиноскопија 
3227.02 Ветеринарен техничар 
3227.03 Ветеринарен техничар-инсеминатор 
3227.04 Ветеринарен техничар за вакцинација 

3228. Фармацевтски техничари 
3228.01  Фармацевтски техничар 
3228.02 Фармацевтско-козметички техничар 
3228.03 Фармацевтски лаборант 

3229. Здравствени терапевти 
3229.01  Терапевт за говор и глувост 
3229.02 Терапевт за нарушувања на видот 
3229.03 Биоенергетичар 

323. Медицински сестри и бабици 
 

3231. Медицински сестри 
3231.01  Медицинска сестра за интензивна нега 
3231.02 Медицинска сестра за офталмолошка нега 
3231.03 Медицинска сестра за патронажна нега 
3231.04 Медицинска сестра за породилно-гинеколошка 

здравствена нега 
3231.05 Медицинска сестра за психијатриска нега 
3231.06 Медицинска сестра 
3231.07 Виша медицинска сестра 

3232. Медицински сестри-бабици 
3232.01  Медицинска сестра - бабица 

324. Лица кои се занимаваат со традиционална 
медицина и исцелувачи со молитва  

3241. Лица кои се занимаваат со традиционална 
медицина 

3241.01 Исцелувачи, лекување со растенија 
3241.02 Исцелувач, лекување без лекови 

3242. Исцелувачи со молитва 
3242.01 Исцелувачи со молитва 

33. Помошен наставен кадар 

331. Помошен наставен кадар за основно 
образование 

3311.  Наставен кадар за основно образование  
3311.01 Одделенски наставник (помошен наставен 

кадар) 
3311.02 Предметен наставник (помошен наставен кадар)
3311.03 Наставник (помошен наставен кадар) 
3311.04 Наставник по мајчин јазик (помошен наставен 

кадар) 
3311.05 Наставник по странски јазик (помошен наставен 

кадар) 
3311.06 Наставник по историја (помошен наставен 

кадар) 
3311.07 Наставник по географија (помошен наставен 

кадар) 
3311.08 Наставник по музичко воспитување (помошен 

наставен кадар) 
3311.09 Наставник по ликовно воспитување (помошен 

наставен кадар) 
3311.10 Наставник по физичко воспитување (помошен 

наставен кадар) 
3311.11 Наставник по основи на техниката и 

производството (помошен наставен кадар) 
3311.12 Наставник по математика (помошен наставен 

кадар) 
3311.13 Наставник по информатика (помошен наставен 

кадар) 
3311.14 Наставник по физика (помошен наставен кадар)
3311.15 Наставник по хемија (помошен наставен кадар) 
3311.16 Наставник по биологија (помошен наставен 

кадар) 
3311.17 Наставник / помошен кадар 

3312. Вероучители 
3312.01 Вероучител 

332. Помошен наставен кадар за предучилишно 
образование 

3320. Помошен наставен кадар за предучилишно 
образование 

3320.01 Воспитувач во предучилишна установа 
3320.02 Наставник за предучилишно одгледување 
3320.03 Останати воспитувачи во предучилишна 

установа 
333. Наставен кадар за специјално образование 

3330. Помошен наставен кадар за специјално 
образование 

3330.01 Одгледувач дефектолог 
3330.02 Логопед 
3330.03 Наставник-олигофренопедагог 

334. Друг помошен наставен кадар  
3340. Друг помошен наставен кадар   

3340.01 Инструктор за образование на кадри 
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3340.02 Инструктор по практична настава 
3340.03 Инструктор по практична обука во стручно 

училиште 
3340.04 Инструктор во ученичка работилница 
3340.05 Инструктор во центар за образование 
3340.06 Инструктор за вонучилишно образование 

34. Комерцијални, деловно - услужни и јавни 
стручни соработници 

341. Финансиски и продажни стручни 
соработници  

3411. Берзански и финансиски дилери и 
посредници  

3411.01  Агент за продажба на хартии од вредност 
3411.02 Берзански менувач 
3411.03 Берзански посредувач 
3411.04 Берзански сензал 

3412. Осигурителни застапници 
3412.01  Застапник за осигурување 
3412.02 Самостоен диспонент за осигурување 
3412.03 Контролор за осигурување (луѓе и имоти) 
3412.04 Контролор на  инкаса на живот 
3412.05 Манипулант за осигурување  
3412.06 Манипулант за осигурување на имот  
3412.07 Манипулант за осигурување на сообраќај 
3412.08 Манипулант за осигурување од незгоди 
3412.09 Манипулант за осигурување на животи 
3412.10 Референт за  осигурување на имоти и лица 
3412.11 Референт за  проверка на податоци за 

осигурување 
3413. Посредници 

3413.01  Агент за промет со недвижности 
3414. Консултанти и организатори на патувања 

3414.01 Организатор на патувања 
3414.02 Туристички аниматор 
3414.03 Посредник за патувања 

3415. Комерцијалисти во продажба 
3415.01  Комерцијалист 
3415.02 Комерцијалист за надворешна трговија 
3415.03 Комерцијалист за внатрешна трговија 
3415.04 Технички застапник на продажба 
3415.05 Застапник -трговски патник 
3415.06 Референт за продажба 
3415.07 Советник за продажба 
3415.08 Шеф на трговско претставништво 
3415.09 Шеф на складишно работење 

3416. Набавувачи 
3416.01  Самостоен референт за набавка 
3416.02 Шеф за снабдување на продавница 

3417. Проценувачи, валоризатори и акционери 
3417.01  Проценувач на уметнички дела 

3417.02 Проценувач на осигурување 
3417.03 Проценувач на накит 
3417.04 Аукционер 

3419. Помошни стручњаци за финансии и 
продажба кои не се класифицирани под други 
точки  

3419.01 Набавно-продажен референт 
3419.02 Референт за рекламација 
3419.03 Посредник во продажба на лизинг 

342. Посредници за деловни услуги  

3421. Трговски посредници 
3421.01 Трговски посредник 
3421.02 Посредник за превоз 

3422. Шпедитерски посредници 
3422.01 Шпедитерски техничар 
3422.02 Шпедитерски царински декларант 
3422.03 Референт за извоз и увоз 
3422.04 Тарифант 

3423. Посредници за вработување и посредници за 
работни договори 

3423.01 Посредник за вработување 
3423.02 Референт за засновање работен однос 
3423.03 Референт за избор на кадри 

3429. Посредници за деловни услуги и трговски 
посредници кои не се класифицирани на 
друго место 

3429.01 Агент за културни приредби 
3429.02 Агент за литература 
3429.03 Агент за пропаганда 
3429.04 Агент за спорт 
3429.05 Агент за музички приредби 
3429.06 Агент за театарски приредби 
3429.07 Организатор  на конгреси 
3429.08 Организатор на културно-забавни приредби 
3429.09 Организатор на спортско-рекреативни дејности 

343. Административни соработници 

3431. Административни секретари 
3431.01 Административен секретар  
3431.02 Коресподент 

3432. Правни и сродни деловни помошници 
3432.01 Референт за правни работи 
3432.02 Стручен соработник во правосудните органи 
3432.03 Управен правник 
3432.04 Асистент во осигурување 

3433. Книговодители 
3433.01 Водач на книговодство 
3433.02 Книговодител 
3433.03 Финансов книговодител (административни 

соработници) 
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3433.04 Материјален книговодител 

3434. Соработници за статистичко-математички 
работи 

3434.01  Стручен соработник за финансиски план и 
анализа 

3434.02 Стручен соработник за математички операции и 
прикази 

3434.03 Стручен соработник за статистички операции и 
прикази 

3434.04 Стручен соработник за операции и прикази во 
осигурувањето 

3439. Административни, правни и финансиски 
стручни соработници кои не се   
класифицирани на друго место 

3439.01  Секретар на друштво 
3439.02 Секретар на месна заедница 
3439.03 Секретар на организација 
3439.04 Извршен секретар во конзуларно 

претставништво 
344. Царински, даночни, референти за социјална 

заштита и сродни владини стручни 
соработници  

3441. Цариници 
3441.01  Цариник, виш соработник 
3441.02 Управник на царинарница 
3441.03 Царински соработник 
3441.04 Шеф на испостава 
3441.05 Цариник 

3442. Даночни службеници 
3442.01  Даночен извршител 
3442.02 Даночник 
3442.03 Референт за данок 

3443. Референти за социјална заштита 
3443.01 Референт за пензиско и инвалидско 

осигурување 
3443.02 Референт за социјални прашања 
3443.03 Референт за социјално осигурување 
3443.04 Референт за здравствено осигурување 

3444. Референти за издавање дозволи 
3444.01  Референт за издавање на лични дозволи 
3444.02 Референт за пасоши  
3444.03 Референт за регистрации на возачи на моторни 

возила 
3444.04 Референт за издавање на градежни дозволи 

3445. Матичари 
3445.01  Матичар управник 
3445.02 Матичар 

3449. Царински, даночни и сродни владини 
помошници и референти кои не се 
класифицирани на друго место 

3449.01 Референт за јавно-управни работи 
345. Полициски инспектори и детективи 

 
3450. Полициски инспектори и детективи 

3450.01  Инспектор за спречување на стопански 
криминал 

3450.02 Инспектор во областа на недозволена трговија и 
растурање на опојна дрога 

3450.03 Инспектор во службата за безбедност 
3450.04 Инспектор за јавна безбедност 
3450.05 Инспектор за разбојништво, тешки кражби, 

измами, фалсификати и криење 
3450.06 Криминалистички инспектор 
3450.07 Криминалистички референт 
3450.08 Криминалистички лаборант 
3450.09 Криминалистички техничар 
3450.10 Криминалистички фототехничар 
3450.11 Приватен детектив  

346. Социјални работници 

3460. Социјални работници 
3460.01 Социјален работник во центар 
3460.02 Социјален работник во дом 
3460.03 Социјален работник во образование 
3460.04 Социјален работник во здравство 
3460.05 Социјален работник во правосудство 
3460.06 Социјален работник 

347. Дизајнери, забавувачи и спортисти 

3471. Декоратери, дизајнери и аранжери 
3471.01 Дизајнер за текстил и облека 
3471.02 Креатор за облека 
3471.03 Конструктор на облека 
3471.04 Дизајнер за кожа 
3471.05 Дизајнер за обувки и кожна галантерија 
3471.06 Креатор и конструктор за обувки 
3471.07 Креатор и конструктор за кожна галантерија 
3471.08 Дизајнер на амбалажа 
3471.09 Дизајнер на стакло 
3471.10 Дизајнер на керамика 
3471.11 Графички дизајнер 
3471.12 Сценски дизајнер 
3471.13 Дизајнер за внатрешно уредување 
3471.14 Дизајнер  
3471.15 Дизајнер на мебел 
3471.16 Индустриски дизајнер  
3471.17 Декоратер 
3471.18 Илустратор (декоратер) 
3471.19 Аранжер 
3471.20 Цртач на модели 
3471.21 Тетовирач 

3472. Радио, телевизиски и други најавувачи 
3472.01 Водител на програма  
3472.02 Водител на програма во диско клуб 
3472.03 Водител на радио програма 
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3472.04 Водител на телевизиска емисија 
3472.05 Спикер 
3472.06 Диск џокеј  
3472.07 Најавувач на програма 
3472.08 Водител на приредба 

3473. Музичари, пејачи и танчери на улица , во 
ноќни клубови  

3473.01 Водач на група 
3473.02 Музичар во ноќен клуб 
3473.03 Музичар на улица 
3473.04 Пејач во ноќен клуб 
3473.05 Пејач на улица 
3473.06 Танчер во ноќен клуб 
3473.07 Танчер на улица 

3474. Кловнови, магионичари, акробати и сродни 
помошни стручњаци 

3474.01  Кловн 
3474.02 Магионичар 
3474.03  Жонглер 
3474.04 Комичар 
3474.05 Каскадер 
3474.06 Артист 
3474.07 Дресер на животни 
3474.08 Имитатор 
3474.09 Акробат 
3474.10 Хуморист 
3474.11 Илузионист 
3474.12 Хипнотизер 
3474.13 Пантомимичар 

3475. Атлети, спортисти и сродни занимања 

3475.01 Водител на спортска рекреација 
3475.02 Водител на спортски активности за деца и 

млади 
3475.03 Спортски тренер 
3475.04 Спортски судија 
3475.05 Спортист 
3475.06 Велосипедист 
3475.07 Веслач 
3475.08 Гимнастичар 
3475.09 Автомобилски тркач 
3475.10 Пингпонгар 
3475.11 Кајакар 
3475.12 Кошаркар 
3475.13 Кревач на тегови 
3475.14 Атлетичар 
3475.15 Мечувалец 
3475.16 Одбојкар 
3475.17 Пливач 
3475.18 Боксер 

3475.19 Ракометар 
3475.20 Борач 
3475.21 Ватерполист 
3475.22 Шахист 
3475.23 Шаховски мајстор  
3475.24 Спортски скијач 
3475.25 Тенисер 
3475.26 Уметнички лизгач на мраз 
3475.27 Фудбалер 
3475.28 Хокеар 
3475.29 Џокеј 
3475.30 Џудист 

348. Сродни стручњаци за религија 

3480. Сродни стручњаци за религија 
3480.01 Други членови на верски редови 
3480.02 Јеромонах 
3480.03 Калуѓер (калуѓерка) 
3480.04 Манастирски настојник 
3480.05 Милосрдна сестра  
3480.06 Монах (монашка) 
3480.07 Редовник 
3480.08 Редовник- лаик 
3480.09 Редовник-свештеник 
3480.10 Фратар 
3480.11 Други верски работници 
3480.12 Ѕвонар 
3480.13 Клерик 
3480.14 Свирач на оргули во црква 
3480.15 Подѓакон 
3480.16 Сакристан  
3480.17 Црковен одборник 
3480.18 Црковен пејач 
3480.19 Црковник 
3480.20 Ѓакон 

4. ГЛАВНА ГРУПА  
СЛУЖБЕНИЦИ 

 
41. Канцелариски службеници 

411. Секретари и сродни занимања (киборд 
оператори) 

4111. Дактилографи и стенодактилографи 
4111.01 Дактилограф 
4111.02 Стенограф 
4111.03 Стенодактилограф  

4112. Телеграфисти и оператори за уредување на 
текст процесори 

4112.01 Телеграфист 
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4112.02 Телепринтерист 
4112.03 Телефаксист 
4112.04 Оператор на компјутерска обработка  на текст 
4112.05 Оператор на терминал 

4113. Оператори за внес на податоци 
4113.01  Оператори за внес на податоци 
4113.02 Оператор со машина за оптичко читање 
4113.03 Оператор за внес на ГИС  податоци 

4114. Книговодствени оператори на сметачки 
машини и сродни занимања 

4114.01  Оператор на книговодствена машина 
4114.02 Оператор со машина за пресметување 

4115. Секретари 
4115.01  Секретар 
4115.02 Администратор 

412. Книговодители, статистички  и финансиски  
службеници  

4121. Службеници во книговодство 
4121.01  Книговодител на залихи  
4121.02 Финансов книговодител 
4121.03 Материјален  книговодител 
4121.04 Контер 
4121.05 Ликвидатор 
4121.06 Службеник во книговодство 
4121.07 Економски книговодител 
4121.08 Калкулант 
4121.09 Книговодител за пресметка на плата 

4122. Финансиски и статистички службеници 
4122.01  Службеник во платен промет 
4122.02 Службеник за девизно работење 
4122.03 Службеник за хартии од вредност 
4122.04 Службеник за кредити 
4122.05 Банкарски службеник 
4122.06 Статистички службеник 
4122.07 Службеник за посредување со недвижности 
4122.08 Службеник за осигурување 

413. Магацински, производни, транспортни и 
комерцијални службеници  

4131. Магационери и сродни занимања 
4131.01  Работоводител на магацин 
4131.02 Главен магационер 
4131.03 Магационер 
4131.04 Магационер за алат 
4131.05 Магационер за издавање на алат 
4131.06 Магацински службеник 
4131.07 Економ (магационер) 

4132. Канцелариски службеници во  
производството 

4132.01  Евидентичар во производство 

4132.02 Евидентичар на работна листа 
4132.03 Евидентичар на нормативи 

4133. Транспортни канцелариски службеници 
4133.01 Маневарски диспечер 
4133.02 Диспечер во патен сообраќај 
4133.03  Железнички диспечер 
4133.04 Авиосообраќаен диспечер 
4133.05 Контролор на автобускиот сообраќај 
4133.06 Контролор на железница 
4133.07 Референт на  внатрешна контрола на транспорт 
4133.08 Испраќач на автобуси 
4133.09 Испраќач  на возови 
4133.10 Испраќач во  градскиот сообраќај 
4133.11 Контролор за безбедност во сообраќајот 

4134. Службеници во набавка,продажба и 
изнајмување 

4134.01 Службеник за набавка 
4134.02 Службеник за продажба 
4134.03 Комерцијален службеник  
4134.04 Бродски брокерски службеник 
4134.05 Фактурист 
4134.06 Службеник во дистрибуција 
4134.07 Видеотекар 
4134.08 Изнајмувач на облека 
4134.09 Изнајмувач на соба 
4134.10 Изнајмувач на возила 
4134.11 Изнајмувач на пловила 
4134.12 Изнајмувач на опрема 

414.  Архиварски, библиотекарски, поштенски и 
сродни занимања 

4141. Службеници во архива, библиотека и музеј 
4141.01 Архивски службеник за филмотека 
4141.02 Архивски службеник 
4141.03 Фонотекар 
4141.04 Библиотекарски службеник 
4141.05 Музејски службеник 
4141.06 Службеник за архивирање и копирање 
4141.07 Нотен архивар 

4142. Поштари и сродни занимања 
4142.01 Писмоносец 
4142.02 Референт за пошта 
4142.03 Контролор на пошта 

4143. Шифранти и коректори 
4143.01 Шифрант 
4143.02 Коректор 

4144. Писари и слични работници 
4144.01 Писар 
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419. Други канцелариски службеници 
 

4190. Други канцелариски службеници 
4190.01  Службеник за кадровски прашања 
4190.02 Службеник за општи работи 
4190.03 Службеник во протокол 
4190.04 Административен службеник 

42. Службеници за услужни дејности 
 

421. Службеници за шалтерско работење и сродни 
занимања    

4211. Благајници и продавачи на билети 
4211.01  Бројач на пари 
4211.02 Благајник во трговија 
4211.03 Трезорист 
4211.04 Службеник за банкоматска мрежа 
4211.05 Инкасант 
4211.06 Продавач на билети   
4211.07 Наплатувач на паркинг 
4211.08 Наплатувач на патарина 

4212. Службеници во банки, пошти и менувачници
4212.01  Банкарски службеник на шалтер 
4212.02 Благајник во банка 
4212.03 Благајник во пошта 
4212.04 Менувач на пари 
4212.05 Поштенски службеник на шалтер 
4212.06 Службеник на шалтер за платен промет 

4213. Службеници во обложувалници, казина и 
сродни занимања 

4213.01  Примач на влог за кладење 
4213.02 Крупие 
4213.03 Примач на уплата за игрите на среќа 
4213.04 Инспектор на игрите во казино 
4213.05 Контролор на игрите во казино 
4213.06 Издавач на жетони 

4214. Лихвари 
4214.01  Заложувач 

4215. Собирачи на долгови и сродни занимања 
4215.01  Референт за наплата на долгови  

422. Шалтерски службеници за информирање  
 

4221. Шалтерски службеници во патнички и 
туристички агенции и сродни занимања 

4221.01  Шалтерски службеник во патнички и 
туристички агенции 

4221.02 Продавач на автобуски карти 
4221.03 Продавач на патнички карти 
4221.04 Службеник за организирање на патувањата 

4222. Рецепционери и сродни занимања 
4222.01  Рецепционер (шалтерски службеници за 

информирање) 

4222.02 Службеник за информации 
4222.03 Раководител на рецепција 

4223. Телефонисти и сродни занимања 
4223.01 Телефонист  
4223.02 Телефонист за меѓународни врски 
4223.03 Контролор на телефонскиот сообраќај 

5. ГЛАВНА ГРУПА  
РАБОТНИЦИ ВО УСЛУЖНИ ДЕЈНОСТИ И 
РАБОТНИЦИ ВО ПРОДАВНИЦИ И НА 
ПАЗАРНИ ПРОДАЖБИ   

 
51. Работници во персонални и заштитни служби

511. Придружници при патување, кондуктери и 
водичи 

5111. Придружници при патување и патнички 
стјуарди 

5111.01 Стјуард/стјуардеса на авион  
5111.02 Стјуард/стјуардеса на брод 
5111.03 Стјуард/стјуардеса на аеродром 
5111.04 Стјуард/стјуардеса во кола за спиење 
5111.05 Стјуард/стјуардеса во автобус 
5111.06 Придружник при патување 

5112. Кондуктери 
5112.01 Кондуктер  
5112.02  Железнички кондуктер 
5112.03 Кондуктер во автобус 

5113. Туристички водичи 
5113.01 Туристички водич  
5113.02 Музејски водич 
5113.03 Ловечки водич 
5113.04 Водич во планини 
5113.05 Спелеолошки водич 
5113.06 Спортски водич  
5113.07 Галериски водич 
5113.08 Водич 

512. Домаќински и угостителски услужни 
занимања 

5121. Домари и сродни занимања 
5121.01 Домар на одморалиште 
5121.02 Домар на планинарски дом 
5121.03 Домар на работничка населба 
5121.04 Домар на саемски објекти 
5121.05 Домар на спортско-рекреативен центар 
5121.06 Домар на хотел  
5121.07 Хаусмајстор  
5121.08 Чувар на куќа  
5121.09 Домаќин 
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5121.10 Домаќин за одржување на згради и инсталации 
5121.11 Економ   

5122. Готвачи 
5122.01  Шеф на кујна 
5122.02 Главен готвач 
5122.03 Готвач  

5123. Келнери, келнерки и шанкери 
5123.01  Главен келнер 
5123.02 Бармен 
5123.03 Келнер 
5123.04 Шанкер 
5123.05 Сервирка  
5123.06 Шеф на ноќен бар  
5123.07 Шеф на хотелска услуга 

513. Занимања за лична нега и сродни занимања 
 

5131. Занимања за згрижување на деца 
5131.01  Негувателка на деца (домашна) 
5131.02 Пазителка на деца 
5131.03 Дадилка 

5132. Болничари и сродни занимања во 
институциите 

5132.01  Болничар 
5132.02 Болнички послужител 
5132.03 Болничка негувателка 
5132.04 Помошна болничарка 

5133. Негуватели на инвалидизирани и болни лица 
5133.01  Негувател на болни лица (во куќа) 
5133.02 Негувател на лица со развојни тешкотии 
5133.03 Негувател на стари и немоќни лица 

5139. Услужни работници и негуватели 
некласифицирани на друго место 

5139.01  Ветеринарен болничар 
5139.02 Дезинфектор 
5139.03 Дератизер 
5139.04 Дезинсектор 

514. Занимања за лични услуги 
 

5141. Фризери, бербери, козметичари и сродни 
занимања 

5141.01  Бербер 
5141.02 Машки фризер 
5141.03  Женски фризер 
5141.04 Козметичар 
5141.05 Маникир  
5141.06 Педикир 
5141.07 Маскер  
5141.08 Масер 
5141.09 Шминкер 

5142. Придружници и сродни помошници 
5142.01 Водич на инвалиди 
5142.02 Водич на слепи 
5142.03 Придружник на инвалиди 

5143. Гробари и сродни занимања 
5143.01 Гробар 
5143.02 Балсаматор 
5143.03 Чувар на гробишта 
5143.04 Препаратор 

5149. Занимања за лични услуги кои не се 
класифицирани на други места 

5149.01 Домаќин на клуб 
5149.02 Хостеса 
5149.03 Танцувачки партнери 
5149.04 Проститутка 

515. Астролози, претскажувачи на среќа и иднина 
и сродни занимања  

5151. Астролози и сродни занимања 
5151.01 Астролог 

5152. Претскажувачи на среќа и иднина и сродни 
занимања 

5152.01 Претскажувачи на среќа и иднина 
5152.02 Гатачи 

516. Занимања за  заштита на лица и имот 

5161. Пожарникари 
5161.01 Водач на смена на пожарникари 
5161.02 Пожарникар 
5161.03 Противпожарен техничар 
5161.04 Спасувач од пожар 

5162. Полиција 
5162.01 Полицаец  
5162.02 Полицаец  службеник 
5162.03 Полицаец  позорникар 
5162.04 Сообраќаен полицаец 
5162.05 Полицаец специјалец  
5162.06 Граничен полицаец 
5162.07 Полициски детектив 

5163. Затворски стражари 
5163.01 Водител на стража  
5163.02 Стражар во затвор 

5169. Занимања за заштита кои не се 
класифицирани  на друго место 

5169.01 Чувар 
5169.02 Ловочувар 
5169.03 Телохранител 
5169.04 Портир (заштита на лица и имот)      
5169.05 Спасувач на давеници 
5169.06 Надзорник на природни паркови 
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5169.07 Рендгенски прегледувач на лица, багаж и 

поштенски  пратки 
52. Модели, продавачи и демонстратори 

 
521. Модни и други модели 

 
5210. Модни и други модели 

5210.01  Манекен 
522. Продавачи во продавници и демонстратори  

 
5221. Продавачи во продавници и демонстратори 

5221.01  Трговски работоводител 
5221.02 Продавач  
5221.03 Демонстратор за продажба 

5222. Аквизитери продавачи по пат на телефон 
5222.01 Аквизитер 
5222.02 Продавач преку телефон 

523. Продавачи на штандови и пазари 
 

5230. Продавачи на штандови и пазари  
5230.01  Продавач на пазар 
5230.02 Продавач во киоск  
5230.03 Продавач на улична тезга 

6. ГЛАВНА ГРУПА  
 СТРУЧНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И РИБАРСКИ 
РАБОТНИЦИ  

61. Полјоделци, овоштари, лозари и градинари 
 

611. Полјоделци, овоштари, лозари и градинари 
 

6111. Полјоделци, овоштари и лозари 
6111.01  Полјоделец 
6111.02 Овоштар 
6111.03 Лозар 
6111.04 Лозар-подрумар 
6111.05 Расадничар 
6111.06 Полјоделец за наводнување 

6112. Градинари и сродни занимања 
6112.01  Градинар 
6112.02 Градинар, специјалист 
6112.03 Градинар за паркови 
6112.04 Градинар за садење 
6112.05 Цвеќар-аранжер 
6112.06 Семенар 
6112.07 Одгледувач на лековити билки 

612. Сточари 
 

6121. Сточари 
6121.01  Одгледувач на говеда 

6121.02 Одгледувач на добиток 
6121.03 Одгледувач на добиточен подмладок 
6121.04 Одгледувач на коњи 
6121.05 Одгледувач на овци и кози 
6121.06 Одгледувач на свињи 
6121.07 Сточар 
6121.08 Одгледувач на кучиња 
6121.09 Одгледувач на мачки 
6121.10 Тренер на коњи  
6121.11 Дресер на кучиња 

6122.  Живинари 
6122.01  Живинар 

6129. Одгледувачи на други животни 
6129.01 Одгледувач на разни животни 
6129.02 Пчелар 
6129.03 Одгледувач на свилени болви 
6129.04 Одгледувач на лабораториски животни 
6129.05 Одгледувач на животни за крзно  
6129.06 Одгледувач на соколи 
6129.07 Одгледувач на украсни риби  
6129.08 Одгледувач на птици 
6129.09 Одгледувач на полжави  
6129.10 Одгледувач на жаби 
6129.11 Работник на тимарење во зооло¡ка градина  

613. Земјоделци за мешовито производство 

6130. Земјоделци за мешовито производство 
(растително, сточарско и други) 

6130.01 Селанец  
6130.02 Селанец-угостител во селски туризам 
6130.03 Селанка, домаќинка во селски туризам 
6130.04 Полјоделец и сточар 

614. Шумарски работници и сродни занимања 

6141. Шумски работници 
6141.01 Шумски расадничар 
6141.02 Шумски одгледувач 
6141.03 Шумски сечач 
6141.04 Сечач на дрва за огрев со пила 
6141.05 Шумски мерач на дрва 

6142. Јагленари 
6142.01 Јагленар  
6142.02 Шумски работник на дестилација на дрво со 

традиционална техника 
615. Рибари, ловци и сродни работници 

6151. Одгледувачи на риби и школки 
6151.01 Одгледувач на риби и школки  
6151.02 Одгледувач на риби 
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6151.03 Одгледувач на рибји ларви и жива храна 
6151.04 Мрестилиштен одгледувач 

6152. Речни и езерски рибарски работници 
6152.01  Речен и езерски рибар 
6152.02 Морски рибар 
6152.03 Нуркач по ¡колки и корали 

6153. Рибари  на отворено море 
6153.01 Рибар на отворено море 

6154. Ловџии  
6154.01  Ловец 

7. ГЛАВНА ГРУПА  
 ЗАНИМАЊА ЗА НЕИНДУСТРИСКИ 
НАЧИН НА РАБОТА ВО 
ПРОИЗВОДСТВОТО  

 
71. Рударски и градежни занимања 

 
711. Рудари, минери , клесари и сродни занимања

 
7111. Рудари и работници во каменоломи 

7111.01  Помошник рудар 
7111.02 Рудар на површински коп 
7111.03 Рудар на подземен коп 
7111.04 Рудар, специјализиран 
7111.05 Рударски дрводелец 
7111.06 Подградител на окна  
7111.07 Обработувач на камени блокови 
7111.08 Рудар 

7112. Минери 
7112.01  Запалувач на мини на површински коп 
7112.02 Запалувач на мини во јама 
7112.03 Пиротехничар 
7112.04 Минер 

7113. Клесари 
7113.01  Клесар 
7113.02 Клесар, мајстор 

712. Ѕидари и сродни градежни занимања 
 

7121. Градежни работници со традиционални 
материјали 

7121.01 Градежни работници со традиционални 
материјали 

7122. Поставувачи на тули и каменоѕидари 
(каменари) 

7122.01  Помошен ѕидар 
7122.02 Ѕидар 
7122.03 Ѕидар мајстор 
7122.04 Ѕидар шамотер 
7122.05 Ѕидар шамотер, специјализиран 
7122.06 Ѕидар со камен 

7122.07 Ѕидар со камен, специјализиран 
7122.08 Ѕидар на оџаци 
7122.09 Ѕидар на оџаци, специјализиран 
7122.10 Ѕидар на печки 
7122.11 Ѕидар на печки, специјализиран 
7122.12 Ѕидар и дрводелец 
7122.13 Ѕидар и бетонирец 
7122.14 Ѕидар за споменици од камен 
7122.15 Ѕидар за поплочување на тротоари и улици 

7123. Армирачи и бетонирци 
7123.01 Армирач 
7123.02 Армирач, специјализиран 
7123.03 Бетонирач 
7123.04 Бетонирач, специјализиран 
7123.05 Терацер 
7123.06 Армирач и бетонирач 

7124. Тесари и градежни столари 
7124.01 Дрводелец 
7124.02 Дрводелец, мајстор 
7124.03 Градежен столар 
7124.04 Градежен столар, мајстор 
7124.05 Ролетар 
7124.06 Ролетар, мајстор 
7124.07 Столар за сценска опрема 
7124.08 Столар за сценска опрема, специјализиран 
7124.09 Градител на дрвени бродови 
7124.10 Градител на дрвени бродови, мајстор 
7124.11 Бродостолар 
7124.12 Градител на лесни едрилици 

7129. Други ѕидарски занимања кои не се 
класифицирани под други точки 

7129.01 Монтер на градежни елементи 
7129.02 Градежен работник за одржувања на патишта 
7129.03 Градежен работник за одржувања на пруги 
7129.04 Градежен работник за одржувања на згради 
7129.05 Асфалтер 
7129.06 Асфалтер, специјализиран 
7129.07 Водоградител 
7129.08 Монтер на градежни скелиња 
7129.09 Бродоскелар 
7129.10 Работоводител на пружни работи 
7129.11 Помошен градежен лаборант 
7129.12 Фигурант 

713. Занимања за завршни градежни работи  

7131. Покривачи ( обложувачи) на покриви 
7131.01 Поставувач на покриви 
7131.02 Поставувач на покриви, специјализиран 
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7131.03 Поставувач на покриви, мајстор  

7132. Поставувачи на подови и плочки 
7132.01  Паркетар 
7132.02 Поставувач на под 
7132.03 Поставувач на под, специјализиран 
7132.04 Поставувач на ќерамиди и плочки 

7133. Фасадери и гипсари 
7133.01  Фасадер 
7133.02 Фасадер, мајстор 
7133.03 Гипсар 

7134. Работници на изолација 
7134.01  Акустички изолатер 
7134.02 Хидроизолатер 
7134.03 Термоизолатер 
7134.04 Изолатер 

7135. Стаклари 
7135.01  Градежен стаклар 
7135.02 Застаклувач  
7135.03 Застаклувач на возила 

7136. Водоинсталатери и инсталатери на цевки 
7136.01 Помошен водоинсталатер 
7136.02 Водоинсталатер 
7136.03 Водоинсталатер, мајстор 
7136.04 Плиноинсталатер 
7136.05 Плиноинсталатер, мајстор 
7136.06 Водоинсталатер и плиноинсталатер 
7136.07 Инсталатер на греење и климатизација 
7136.08 Инсталатер на греење и климатизација, мајстор 
7136.09 Бродоцевкар 
7136.10 Бродоцевкар, специјализиран 
7136.11 Помошен монтер на цевковод 
7136.12 Монтер на цевковод 
7136.13 Монтер на цевковод, специјализиран 

7137. Електроинсталатери и сродни занимања 
7137.01  Монтер на нисконапонски инсталации 
7137.02 Електроинсталатер 
7137.03 Електроинсталатер, специјализиран 
7137.04 Електричар за одржување 
7137.05 Електричар за одржување, специјалист 
7137.06 Електричар на театар и студио 
7137.07 Електричар на театар и студио, специјалист 

7139. Останати градежни работници на завршни 
работи кои не се класифицирани под други 
точки 

7139.01  Работоводител на завршни работи 
7139.02 Градежен декоратер 

714. Молери, лакери, оџачари и други сродни 
занимања  

7141. Молери и сродни работници 
7141.01  Работоводител на осликување на соби и молери 

7141.02 Молер 
7141.03 Осликувач на соби и молер  
7141.04 Осликувач на соби и молер, мајстор 
7141.05 Брусач и молер на конструкции 
7141.06 Поставувач на ѕидни тапети  

7142. Лакери и сродни фарбари  
7142.01 Фарбар на произведена стока 
7142.02 Фарбар на возила 
7142.03 Лакер на произведена стока 
7142.04 Автолакер 

7143. Оџачари и чистачи на градежни структури 
7143.01 Работоводител на оџачари  
7143.02 Оџачар 
7143.03 Оџачар, мајстор 
7143.04 Работник за чистење на згради со песок, 

(пескарење) 
7143.05 Чистач на фасада 
7143.06 Еко хигиеничар 

72. Обработувачи на метали, машински 
монтери, електромонтери и механичари 

721. Леари на метали, лимари, заварувачи и  
сродни занимања  

7211. Изработувачи на калапи за метали и леари 
7211.01 Леар на калапи 
7211.02 Изработувач на леарски јадра 
7211.03 Машински леарски калапар 
7211.04 Леар на метали 
7211.05 Леар на метали, мајстор 
7211.06 Обликувач на метали 

7212. Заварувачи и сечачи со пламен 
7212.01 Заварувач со гас 
7212.02 Електрозаварувач 
7212.03 Заварувач 
7212.04 Заварувач, специјализиран 
7212.05 Режач со плин 
7212.06 Залемувач 

7213. Лимари  
7213.01 Лимар 
7213.02 Лимар, мајстор 
7213.03 Металопојасер 
7213.04 Автолимар 
7213.05 Автолимар, мајстор 
7213.06 Авиолимар 
7213.07 Авиолимар, специјализиран 
7213.08 Оцртувач на лимови 
7213.09 Оцртувач на лимови, специјализиран 
7213.10 Котлар 
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7213.11 Котлар, мајстор 
7213.12 Обработувач на лим 

7214. Подготвувачи и подигачи и монтери на 
метални конструкции 

7214.01  Помошен монтер на метални конструкции 
7214.02 Монтер на метални конструкции 
7214.03 Монтер на метални конструкции, 

специјализиран 
7214.04 Обработувач на конструкциско железо 
7214.05 Бродотрасер 
7214.06 Бродотрасер, специјализиран  
7214.07 Бродобравар 
7214.08 Бродобравар, специјализиран  
7214.09 Бродолимар 
7214.10 Бродолимар, специјализиран  
7214.11 Бродомонтер 
7214.12 Бродомонтер, специјализиран    
7214.13 Градител на метални бродови 
7214.14 Градител на метални бродови, специјализиран  

7215. Монтери на челични јажиња и жици 
7215.01  Монтер на челични јажиња и жици 
7215.02 Поставувач на челични јажиња и жици 

7216. Работници под вода 
7216.01  Нуркач 

722. Ковачи, изработувачи на алатки и сродни 
работници  

7221. Ковачи и сродни занимања  
7221.01  Помошен  ковач 
7221.02 Ковач 
7221.03 Машински ковач 
7221.04 Ковач, мајстор 
7221.05 Обработувач на метали со топлинска постапка 
7221.06 Обработувач на метали со топлинска постапка, 

специјализиран  
7221.07 Работник на калење 
7221.08 Потковувач 

 
7222. Алатничари и сродни занимања  

7222.01 Раководител на алатничари 
7222.02 Алатничар 
7222.03 Алатничар, мајстор 
7222.04 Алатничар за мерни алати, специјализиран  
7222.05 Алатничар за алат за режење 
7222.06 Алатничар за прибор за стегање                              
7222.07 Алатничар за метални калапи, специјализиран  
7222.08 Монтер на мерни инструменти 
7222.09 Пушкар 
7222.10 Пушкар, мајстор 
7222.11 Бравар 

7222.12 Изработувач на клучеви 
7222.13 Бравар, мајстор 
7222.14 Металомоделар 
7222.15 Металомоделар, специјализиран  
7222.16 Оцртувач (алатничар) 

7223. Подесувачи и управувачи на машини за 
обработка на метали и слични материјали 

7223.01 Подесувач на алати за режење 
7223.02 Подесувач на полуавтоматски и автоматски 

алатни машини, специјализиран  
7223.03 Подесувач на металообработувачки нумерички 

управувани машини, специјализиран  
7223.04 Подесувач на специјални алатни машини, 

специјализиран  
7223.05 Подесувач на металообработувачки автоматски 

постројки, специјализиран  
7223.06 Металотокар  
7223.07 Металоглодач 
7223.08 Металоглодач, специјализиран  
7223.09 Помошен металобрусач 
7223.10 Хоризонтален металобрусач 
7223.11 Хоризонтален металобрусач, специјализиран  
7223.12 Металостругар 
7223.13 Металобрусач 
7223.14 Металобрусач, специјализиран  
7223.15 Плетач на метални јажиња 
7223.16 Пресувач на метал 
7223.17 Обработувач на метал со одвојување на 

честички 
 

7224. Обработувачи на метални површини и 
острачи  

7224.01 Брусач на метал  
7224.02 Острач на алат 
7224.03 Полирач на метал 
7224.04 Острач на ножеви 
7224.05 Острач на алат, специјализиран  

 
723. Монтери и механичари на машини  

7231. Механичари и монтери на моторни возила  
7231.01 Работоводител на механичари и монтери на 

моторни возила 
7231.02 Механичар за велосипеди 
7231.03 Монтер на велосипеди 
7231.04 Механичар за мотори 
7231.05 Механичар за мотори, мајстор 
7231.06 Автомеханичар 
7231.07 Автомеханичар, мајстор 
7231.08 Механичар за возила за внатрешен  транспорт 
7231.09 Механичар за пружни возила за внатрешен  

транспорт 
7231.10 Механичар за пружни возила, специјализиран  
7231.11 Дијагностичар на дефекти на возила 
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7231.12 Подмачкувач на возила 
7231.13 Монтер на моторни возила 
7231.14 Технички контролор на возила 

 
7232. Механичари и монтери на авионски мотори  

7232.01  Авиомеханичар за авиони и мотори   
7232.02 Авиомеханичар за авиони и мотори, 

специјализиран  
7232.03 Авиомонтер 
7232.04 Авиомеханичар 
7232.05 Авиомеханичар за хеликоптери 

 
7233. Монтери, механичари и сервисери на 

индустриски и други машини  
7233.01  Работоводител на монтери, механичари и 

сервисери на машини 
7233.02 Монтер на процесна опрема 
7233.03 Монтер на процесна опрема, специјализиран  
7233.04 Монтер на енергетска опрема  
7233.05 Монтер на енергетска опрема, специјализиран  
7233.06 Монтер на опрема за греење и ладење 
7233.07 Монтер на опрема за греење и ладење, 

специјализиран   
7233.08 Монтер на индустриски транспортни средства 
7233.09 Монтер на индустриски транспортни средства, 

специјализиран  
7233.10 Монтер на дигалки 
7233.11 Монтер на дигалки, специјализиран  
7233.12 Монтер на алатни машини 
7233.13 Монтер на алатни машини, специјализиран  
7233.14 Монтер на бродска опрема 
7233.15 Монтер на бродска опрема, специјализиран  
7233.16 Монтер на текстилни машини 
7233.17 Монтер на текстилни машини, специјализиран  
7233.18 Монтер на земјоделски машини 
7233.19 Монтер на земјоделски машини, специјализиран 
7233.20 Помошен монтер на машини 
7233.21 Монтер на машини 
7233.22 Монтер на машини, специјализиран  
7233.23 Механичар на металуршка опрема 
7233.24 Механичар на металуршка 

опрема,специјализиран 
 

7233.25 Механичар на процесна опрема 
7233.26 Механичар на процесна опрема, специјализиран 
7233.27 Механичар на енергетска опрема 
7233.28 Механичар на енергетска опрема, 

специјализиран  
7233.29 Механичар на опрема за греење 
7233.30 Механичар на опрема за греење, специјализиран 
7233.31 Механичар на уреди за ладење и климатизери 
7233.32 Механичар на уреди за ладење и климатизери,  

мајстор 
7233.33 Механичар на постројки за полнење и пакување

7233.34 Механичар на постројки за полнење и пакување, 
специјализиран  

7233.35 Механичар на производствени постројки 
7233.36 Механичар на производствени постројки, 

специјализиран  
7233.37 Механичар на опрема за компресори 
7233.38 Механичар на опрема за компресори, 

специјализиран  
7233.39 Механичар за пумпи, специјализиран  
7233.40 Механичар на алатни машини 
7233.41 Механичар на алатни машини, мајстор 
7233.42 Механичар на бродски машини 
7233.43 Механичар на бродски машини, специјализиран 
7233.44 Механичар на машини за преработка на 

неметали 
7233.45 Механичар на машини за преработка на 

неметали, специјализиран  
7233.46 Механичар на графички машини 
7233.47 Механичар на графички машини, 

специјализиран  
7233.48 Механичар на машини за хидраулика, 

специјализиран  
7233.49 Механичар на машини за кожарство и 

чевларство 
7233.50 Механичар на машини за кожарство и 

чевларство, специјализиран  
7233.51 Механичар на текстилни машини 
7233.52 Механичар на текстилни машини, 

специјализиран  
7233.53 Механичар на градежни машини 
7233.54 Механичар на градежни машини, 

специјализиран  
7233.55 Механичар на рударски машини 
7233.56 Механичар на рударски машини, 

специјализиран  
7233.57 Механичар на конфекциски машини 
7233.58 Механичар на конфекциски машини, 

специјализиран  
7233.59 Механичар на земјоделска механизација 
7233.60 Механичар на земјоделска механизација, 

мајстор 
7233.61 Механичар на шумска механизација 
7233.62 Механичар на шумска механизација, 

специјализиран  
7233.63 Механичар на претоварна механизација 
7233.64 Механичар на претоварна механизација, 

специјализиран  
7233.65 Механичар на машини за уреди 
7233.66 Механичар на машини за уреди, мајстор 
7233.67 Механичар на индустриска опрема 
7233.68 Механичар на индустриска опрема, 

специјализиран  
7233.69 Подмачкувач на машини 
7233.70 Машинобравар 
7233.71 Машинобравар, мајстор 
7233.72 Одржувач на машини за шиење 
7233.73 Одржувач на машини за шиење, мајстор 
7233.74 Одржувач на плински уреди 
7233.75 Одржувач на плински уреди, специјализиран  
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7233.76 Одржувач на рачен алат 
7233.77 Одржувач на рачен алат, специјализиран  
7233.78 Одржувач на уреди за точење на гориво 
7233.79 Одржувач на уреди за точење на гориво, 

специјализиран  
7233.80 Одржувач на противпожарни апарати 

 
724. Монтери и механичари на електрична и 

електронска опрема  
 

7241. Електрични механичари и електромонтери 
7241.01  Работоводител на електромонтери и 

електромеханичари на енергетски машини 
7241.02 Електромонтер на енергетски машини и уреди 
7241.03 Електромонтер на енергетски машини и уреди, 

специјализиран  
7241.04 Монтер на електрични машини и опрема 
7241.05 Монтер на електрични мерни инструменти  
7241.06 Монтер на расклопни уреди 
7241.07 Електромонтер на лифтови 
7241.08 Монтер на електрични апарати за домаќинство 
7241.09 Електромеханичар за електроенергетика 
7241.10 Електромеханичар за електроенергетика, 

специјализиран  
7241.11 Електромеханичар за железничка 

електоенергетика 
7241.12 Електромеханичар за железничка 

електоенергетика, специјализиран  
7241.13 Автоелектричар 
7241.14 Автоелектричар, мајстор 
7241.15 Бродски електромеханичар 
7241.16 Бродски електромеханичар, специјализиран  
7241.17 Електромеханичар за железничка влеча и возила
7241.18 Електромеханичар за железничка влеча и 

возила, специјализиран  
7241.19 Електромеханичар за мерни инструменти и 

оклопници 
7241.20 Електромеханичар за мерни инструменти и 

оклопници, специјализиран  
7241.21 Електромеханичар за апарати за домаќинство 
7241.22 Електромеханичар за апарати за домаќинство, 

мајстор 
7241.23 Електромеханичар за машини за производство 
7241.24 Електромеханичар за машини за производство, 

специјализиран  
7241.25 Електромонтер 
7241.26 Електромеханичар 
7241.27 Одржувач на електрични апарати и опрема 

 
7242. Монтери на електроника  

7242.01  Работоводител на монтери, механичари и 
одржувачи на електроника 

7242.02 Монтер на сигнална електроника, 
специјализиран  

7242.03 Монтер на електронски инструменти, 
специјализиран  

7242.04 Монтер на медицинска електроника, 
специјализиран  

7242.05 Монтер на телекомуникациска електроника, 
специјализиран  

7242.06 Монтер на телевизиски антени 
7242.07 Монтер на аудиовизуелна електроника, 

специјализиран  
7242.08 Монтер на радио-телевизиска електроника, 

специјализиран  
7242.09 Монтер на сметачка електроника, 

специјализиран  
7242.10 Монтер на електронска опрема 

7243. Механичари и сервисери на електроника 
7243.01 Механичар за енергетско-електронски уреди, 

специјализиран  
7243.02 Механичар за електронски мерни и управувачки 

уреди 
7243.03 Механичар на производствени машини 
7243.04 Механичар на производствени машини, 

специјализиран  
7243.05 Механичар на медицинска електроника  
7243.06 Механичар на електронски канцелариски  

машини 
7243.07 Механичар на електронски канцелариски 

машини, специјализиран  
7243.08 Механичар на воздухопловна електроника  
7243.09 Механичар на воздухопловна електроника, 

специјализиран  
7243.10 Механичар на електронски сигнални уреди 
7243.11 Механичар на електронски сигнални уреди, 

мајстор 
7243.12 Механичар на телекомуникациска опрема 
7243.13 Механичар на телекомуникациска опрема, 

специјализиран  
7243.14 Механичар на аудио и видео техника 
7243.15 Механичар на аудио и видео техника, 

специјализиран  
7243.16 Механичар на студиски тонски и видео уреди 
7243.17 Механичар на студиски тонски и видео уреди, 

специјализиран  
7243.18 Механичар на пресметувачка опрема 
7243.19 Механичар на пресметувачка опрема, 

специјализиран  
7243.20 Механичар електроничар 
7243.21 Механичар електроничар, специјализиран  
7243.22 Одржувач  на електронски уреди и опрема 

 
7244. Монтери, механичари и сервисери на 

телекомуникациски уреди  
7244.01 Работоводител на монтери, механичари и 

сервисери на телекомуникациски уреди 

7244.02 Монтер на телекомуникациски уреди (во 
централа и други корисници) 

7244.03 Монтер на телекомуникациски уреди, 
специјализиран (во централа и други 
корисници) 

7244.04 Механичар на телекомуникациски уреди 
7244.05 Механичар на телекомуникациски уреди, 

специјализиран  
7244.06 Сервисер на терминалски апарати кај 

претплатници 
7245. Монтери на електрични и 

телекомуникациски мрежи 
7245. 01 Работоводител на монтери на електрични и 

телекомуникациски мрежи 
7245. 02 Монтер на електрични мрежи 
7245. 03 Монтер на електрични мрежи, специјализиран  



Стр. 36 - Бр. 16 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 февруари 2002 
 
7245. 04 Монтер на телекомуникациски уреди 
7245. 05 Монтер на телекомуникациски уреди, 

специјализиран 
73. Прецизни механичари, керамичари, 

стаклари и печатари  
731. Прецизни механичари и сродни занимања 

 
7311. Прецизни механичари 

7311.01  Работоводител на прецизни механичари 
7311.02 Часовничар за поправка и одржување  
7311.03 Часовничар во производството  
7311.04 Механичар за ваги 
7311.05 Механичар за ваги, мајстор 
7311.06 Механичар за уреди за мерење и регулација 
7311.07 Механичар за уреди за мерење и регулација, 

мајстор 
7311.08 Механичар за баждарење на мерни инструменти
7311.09 Механичар за баждарење на мерни 

инструменти, специјализиран  
7311.10 Сервисер на прецизни направи и опрема 
7311.11 Механичар за медицинска и лабораториска 

опрема 
7311.12 Механичар за медицинска и лабораториска 

опрема, мајстор 
7311.13 Изработувач на хируршки инструменти 
7311.14 Изработувач на хируршки инструменти, 

специјализиран  
7311.15 Изработувач на ортопедски помагала 
7311.16 Изработувач на ортопедски помагала, мајстор 
7311.17 Сервисер на ортопедски и други помагала 
7311.18 Инструментален оптичар 
7311.19 Инструментален оптичар, мајстор 
7311.20 Сервисер на оптичка опрема 
7311.21 Финомеханичар 
7311.22 Финомеханичар, мајстор 
7311.23 Контролор на прецизни инструменти 

 
7312. Изработувачи и штимери на музички 

инструменти  
7312.01  Изработувач на музички инструменти 
7312.02 Изработувач на тамбура 
7312.03 Изработувач на гудачки инструменти 
7312.04 Изработувач на клавири 
7312.05 Изработувач на хармоника 
7312.06 Изработувач на дувачки музички инструменти 
7312.07 Изработувач на удирачки машински 

инструменти 
7312.08 Изработувач на оргули 
7312.09 Сервисер на музички инструменти 
7312.10 Подесувач на музички инструменти 
7312.11 Штимер на хармоника 
7312.12 Штимер на клавир 

 

7313. Изработувачи на накит и бижутерија и 
сродни занимања  

7313.01 Златарски работоводител 
7313.02 Златар 
7313.03 Јувелир 
7313.04 Бижутерист 
7313.05 Филигран 
7313.06 Леар на благороден метал 
7313.07 Пресувач на благороден метал 
7313.08 Валач на благороден метал 
7313.09 Гравер на благороден метал 

732. Грнчари, керамичари, стаклари и сродни 
занимања 

7321. Грнчари, керамичари и сродни занимања 
7321.01 Гипсомоделар 
7321.02 Гипсмоделар, специјализиран  
7321.03 Грнчар 
7321.04 Леар на керамички производи 
7321.05 Сортирач на керамички производи 
7321.06 Керамичар 
7321.07 Изработувач на средства за полирање и брусење

7322. Стаклари 
7322.01 Работоводител на стаклари 
7322.02 Стаклодувач 
7322.03 Стаклодувач, специјализиран  
7322.04 Режач и брусач на стакло за корекција на видот 
7322.05 Изработувач на леќи 
7322.06 Стаклобрусач 
7322.07 Стаклорежач 
7322.08 Стаклар 
7322.09 Контролор на стаклени производи 

7323. Гравери и радери на стакло 
7323.01 Брусач на кристално стакло 
7323.02 Брусач на кристално стакло, специјализиран  
7323.03 Радер на стакло 

7324. Декоративни сликари на стакло, керамика, 
текстил и останати материјали 

7324.01 Декоратер на керамика 
7324.02 Декоратер на стакло 
7324.03 Посребрувач на огледала 
7324.04 Глазер на керамика  
7324.05 Декоратер со емајл 
7324.06 Декоративен сликар 
7324.07 Цртач на дезени на стакло, керамика и сл. 
7324.08 Писмосликар 
7324.09 Писмосликар, мајстор 
7324.10 Гравер печаторежач 
7324.11 Изработувач на украси и накит 
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733. Изработувачи на домашни ракотворби од 
дрво, текстил, кожа и слични материјали  

7331. Изработувачи на домашни ракотворби од 
дрво и слични  материјали 

7331.01  Плетач со слама 
7331.02 Плетач со лико 
7331.03 Плетач со рогозина и трска 
7331.04 Дрводелец, изработувач на домашни ракотворби
7331.05 Изработувач на дрвени обувки 
7331.06 Изработувач на предмети од дрво 
7331.07 Изработувач на предмети од школки 
7331.08 Резбар на предмети од рог 
7331.09 Изработувач на свеќи 
7331.10 Изработувач на домашни ракотворби, камени 

предмети 
7331.11 Изработувач на сувенири од дрво 

7332. Изработувачи на домашни ракотворби од 
текстил, кожа и слични материјали  

7332.01  Изработувачи на домашни ракотворби од 
текстил 

7332.02 Изработувачи на домашни ракотворби од кожа 
7332.03 Изработувач на чипки-рачно 

734. Работници на печатење и сродни занимања 
 

7341. Составувачи на композиции, поставувачи на 
типови и сродни работници  

7341.01  Рачен словослагач   
7341.02 Машински словослагач 
7341.03 Слагач на сметачки терминал 
7341.04 Графичар за фотослог и сметководствен слог, 

специјализиран   
7341.05 Изработувач на плочи за браилово писмо 
7341.06 Словослагач 
7341.07 Книгопечатар 
7341.08 Флексографски печатар 
7341.09 Бакропечатар 
7341.10 Офсет печатар 
7341.11 Печатар на повеќебојни печати во 

книгопечатница 
7341.12 Печатар на повеќебојни печати во 

флексопечатар 
7341.13 Печатар на повеќебојни печати во бакропечатар 
7341.14 Печатар на повеќебојни печати во офсет 
7341.15 Печатар на пробен печат 
7341.16 Печатар на повеќебоен печат 
7341.17 Печатар нијансер на печатарски бои 
7341.18 Графичар на печатарско производство, 

специјализиран  
7341.19 Печатар  
7341.20 Контролор на печатарски производи 

 
7342. Стереотипери и електротипери и сродни 

занимања  
7342.01  Леар на печатарски букви 

7342.02 Леар на стереотипски плочи 
7342.03 Графичар слагач / монтер 
7342.04 Електротипер 
7342.05 Моделар, електротип 
7342.06 Моделар, стереотип 

7343. Гравери и радери во печатарството 
7343.01 Рачен гравер на печатарски примероци во 

неметал 
7343.02 Рачен гравер на печатарски примероци во метал
7343.03 Литографски работник 
7343.04 Рачен изработувач на печатарски форми и 

клишеа 
7343.05 Печатарски гравер, специјализиран  
7343.06 Фотогравер 
7343.07 Хемиграф 
7343.08 Графичар на подготовка на производство, 

специјализиран  
7343.09 Репрофотограф 
7343.10 Ретушер 
7343.11 Тушер 
7343.12 Клишер  
7343.13 Репрограф скенерист 
7343.14 Монтажер во печатарство 

7344. Фотографи и сродни занимања 
7344.01 Фотограф 
7344.02 Фотограф, мајстор 
7344.03 Фотолаборант 
7344.04 Филмски лаборант 

7345. Книговезачи и сродни работници 
7345.01 Работоводител на книговесци 
7345.02 Обработувач на материјали во книговезница 
7345.03 Книговезец на меко везење 
7345.04 Книговезец на тврдо везење 
7345.05 Книговезец за рачен вез 
7345.06 Книговезец 
7345.07 Книговезец, мајстор 
7345.08 Графичар за доработка 
7345.09 Графичар за завршно производство, 

специјализиран  
7345.10 Рачен изработувач на амбалажирани графички 

производи 
7345.11 Рачен изработувач на  хартија 

 
7346. Ситопечатари, рачни печатари  

7346.01 Рачен печатар  
7346.02 Печатар на текстил  
7346.03 Печатар на метал 
7346.04 Печатар на пластика 
7346.05 Печатар на повеќебојни печати во печатница 
7346.06 Рачен изработувач на фотоосетливи слоеви за 

ситопечатница 
7346.07 Ситопечатар 
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74. Неиндустриски преработувачи на храна, 
дрво, текстил, кожа и сродни занимања          

741. Преработувачи на храна  
 

7411. Месари, рибари и подготвувачи на соодветни 
прехранбени артикли  

7411.01  Месар 
7411.02 Месар-мајстор 
7411.03 Колач 
7411.04 Дерач на кожа 
7411.05 Вадач на дробови на заклан добиток 
7411.06 Вадач на дробови на заклана живина 
7411.07 Вадач на утроба на заклан добиток 
7411.08 Колач на  животни 
7411.09 Колач на живина 
7411.10 Колбасичар 
7411.11 Обработувач на риба 
7411.12 Закиселувач на месо 
7411.13 Закиселувач на риба 

7412. Пекари, слаткари и сродни занимања 
7412.01  Пекарски работоводител 
7412.02 Пекар 
7412.03 Пекар, мајстор 
7412.04 Бурекчија 
7412.05 Слаткар 
7412.06 Слаткар, мајстор 
7412.07 Тестеничар 

7413. Производители на млечни производи 
7413.01  Контролор на млеко 
7413.02 Млекар 
7413.03 Млекар, мајстор 
7413.04 Изработувач на сирење 
7413.05 Изработувач на путер и маргарин  
7413.06 Изработувач на сладолед 

7414. Преработувачи на овошје, зеленчук и слично
7414.01  Преработувач на овошје и зеленчук 
7414.02 Произведувач на зејтин  
7414.03 Произведувач на алкохолни пијалаци  
7414.04 Произведувач на безалкохолни пијалаци 
7414.05 Произведувач на оцет 

7415. Дегустатори и рангери на прехранбени 
производи и пијалаци 

7415.01  Дегустатор на храна 
7415.02 Дегустатор на пијалаци 
7415.03 Оценувач на храна 
7415.04 Оценувач на пијалаци 

7416. Подготвувачи на тутун и 
тутунопроизводители 

7416.01  Подготвувач на тутун за обработка  

7416.02 Произведувач на тутунски производи 
7416.03 Оценувач на тутун  

742. Преработувачи на дрво, столари и сродни 
занимања  

7421. Преработувачи на дрва 
7421.01 Парител на дрва 
7421.02 Работник на обработка, третирање на дрва 
7421.03 Работник на импрегнирање на дрво 
7421.04 Сушач на дрва 
7421.05 Навлажнувач на дрво 

7422. Столари и сродни занимања 
7422.01 Столарски работоводител 
7422.02 Столар 
7422.03 Столар, мајстор 
7422.04 Столар за изработка на стилски мебел 
7422.05 Мајстор за изработка на стилски мебел 
7422.06 Уметнички столар 
7422.07 Уметнички столар, мајстор 
7422.08 Реставратор на дрвени предмети, 

специјализиран  
7422.09 Столар за шаблони 
7422.10 Столар, специјализиран за изработка на 

прототипови 
7422.11 Столар ортопед 
7422.12 Столар ортопед, специјализиран  
7422.13 Дрворезбар 
7422.14 Дрворезбар, специјализиран  
7422.15 Изработувач на дрвени играчки 
7422.16 Моделар на калапи и потпетици 
7422.17 Дрвомоделар 
7422.18 Изработувач на дрвена спортска опрема 
7422.19 Мајстор за дрвена спортска опрема 
7422.20 Изработувач на алат за графичка амбалажа 
7422.21 Изработувач на рамки за слики 
7422.22 Макетар 
7422.23 Нанесувач на кит на дрво 
7422.24 Бојач на дрвени производи 
7422.25 Бочвар 
7422.26 Бочвар, мајстор 
7422.27 Колар 
7422.28 Колар, мајстор 
7422.29 Контролор на производи од дрва 
7422.30 Монтер на мебел 
7422.31 Сервисер на спортска опрема 

7423. Подесувачи и управувачи на 
дрвопреработувачки машини 

7423.01 Подесувач на дрвопреработувачки машини 
7423.02 Подесувач на дрвопреработувачки машини, 

специјализиран  
7423.03 Дрвотокар 
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7423.04 Дрвотокар, мајстор 

7424. Плетачи на корпи, изработувачи на четки и 
слични занимања 

7424.01  Плетач на корпи 
7424.02 Плетач на плетен мебел  
7424.03 Плетач на примероци за корпи 
7424.04 Четкар 
7424.05 Метлар 

743. Произведувачи и преработувачи  на текстил 
 

7431. Подготвувачи на текстилни влакна 
7431.01  Подготвувач на текстилни влакна 

7432. Ткајачи, плетачи и слични работници 
7432.01  Ткајач  
7432.02 Ткајач на килими 
7432.03 Плетач 
7432.04 Плетач, мајстор 
7432.05 Чипкар 
7432.06 Изработувач на таписерии 
7432.07 Изработувач на народни носии  
7432.08 Јажар и изработувач на врвки 

7433. Кројачи и шапкари 
7433.01  Кројач 
7433.02 Кројач, мајстор 
7433.03 Кројач на женска облека, мајстор 
7433.04 Кројач на машка облека, мајстор  
7433.05 Кројач на облека, мајстор  
7433.06 Кројач во сценографија, специјализиран  
7433.07 Шапкар 
7433.08 Шапкар, мајстор  
7433.09 Модист 
7433.10 Контролор на шиени и слични производи 

7434. Крзнари  
7434.01  Крзнар 
7434.02 Крзнар, мајстор 
7434.03 Изработувач на крзна 

7435. Изработувачи на шнитови и сечачи на 
текстил, кожа и слични материјали 

7435.01  Водител на кројачница  
7435.02 Изработувач на шаблони за облека, 

специјализиран   
7435.03 Кројач на лесна облека 
7435.04 Кројач на тешка облека 
7435.05 Кројач на трикотажна облека 
7435.06 Кројач на материјали за тапацирање 
7435.07 Кројач на текстил 
7435.08 Кројач на горни делови на обувки 
7435.09 Помошен кројач на постави на обувки 
7435.10 Кројач на крзно и кожа 

7436. Шивачи, порабувачи и сродни занимања 
7436.01 Шивач на текстил 
7436.02 Шивач на крзна 
7436.03 Шивач 
7436.04 Шивач на навлаки за чадори 
7436.05 Везач 
7436.06 Шивач на постави на обувки 
7436.07 Шивач на горни делови на обувки 
7436.08 Шивач на кожа 

7437. Тапацери и сродни занимања 
7437.01 Тапетар декоратер 
7437.02 Тапетар 
7437.03 Автотапетар 
7437.04 Тапетар, мајстор 
7437.05 Тапетар на мебел  
7437.06 Изработувач на  душеци 

744. Крзнари, кожари и чевлари 

7441. Обложувачи и штавачи на кожа 
7441.01 Изработувач на посебна кожа 
7441.02 Кожар 
7441.03 Бојадисувач на кожа, специјализиран  
7441.04 Класер на кожа, специјализиран  

7442. Чевлари и кожни галантери 
7442.01 Чевлар 
7442.02 Чевлар, мајстор 
7442.03 Изработувач на горни делови на обувки 
7442.04 Ортопедски чевлар 
7442.05 Ортопедски чевлар, мајстор 
7442.06 Изработувач на горни делови на ортопедски 

обувки 
7442.07 Изработувач на долни делови на обувки 
7442.08 Ташнар 
7442.09 Ташнар, специјализиран  
7442.10 Ременар-седлар 
7442.11 Изработувач на ракавици 
7442.12 Кожен галантерист 

8. ГЛАВНА ГРУПА  
РАКУВАЧИ И СОСТАВУВАЧИ НА 
МАШИНИ И ПОСТРОЈКИ  

81. Ракувачи на машини 

811. Ракувачи на рударски и слични постројки 

8111. Ракувачи на рударски постројки 
8111.01 Дупчач на површински коп 
8111.02 Ракувач со јамска товарачка механизација 
8111.03 Помошен ракувач на рударски постројки 
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8111.04 Ракувач со  рударски постројки 
8111.05 Помошен ракувач со сечалка за камења 
8111.06 Ракувач со сечалка за камења                   
8111.07 Ракувач со дијамантска пила 

8112. Ракувачи со постројки за облагородување на 
минерални  суровини 

8112.01  Ракувач со постројки за дробење на руда и 
камен 

8112.02 Ракувач со постројки за сепарација 
8112.03 Ракувач со постројки за мелење на руда и камен
8112.04 Ракувач со постројки за облагородување на 

минерални суровини 
8112.05 Ракувач со машини и уреди за обработка на руда 

и камен 
 

8113. Дупчачи на бунари и слични занимања 
(дупчење)  

8113.01  Ракувач со постројки при косо насочено  
дупчење, специјализиран  

8113.02 Ракувач со постројки за подготовка на флуиди 
од дупки 

8113.03 Ракувач со уреди за бетонирање и стимулација 
на дупчење 

8113.04 Ракувач со постројки за бетонирање и 
стимулација на дупчење, специјализиран  

8113.05 Ракувач со постројки при инструментација во 
дупчењето, специјализиран 

8113.06 Ракувач со постројки за проточно мерење во 
дупчењето, специјализиран 

8113.07 Ракувач со постројки за работи со жица и кабел 
во места за дупчење, специјализиран  

8113.08 Ракувач со постројки за истражување на места 
за дупчење, специјализиран  

8113.09 Ракувач со постројки за работи со течен азот на 
места за дупчење, специјализиран  

8113.10 Ракувач со постројки за работа со свиткувачи со 
турбини на места за дупчење, специјализиран  

8113.11 Ракувач со уреди за каротажни работи  
8113.12 Ракувач со уреди за каротажни работи, 

специјализиран  
8113.13 Клинер 
8113.14 Кулар 
8113.15 Ракувач со уреди за производство на нафта и гас 
8113.16 Ракувач со производствени постројки за нафта и 

гас, специјализиран   
8113.17 Ракувач со производно-испратни постројки за 

нафта и гас 
8113.18 Ракувач со производно-испратен систем за 

нафта и гас, специјализиран 
8113.19 Ракувач со постројки за хидролошко дупчење 
8113.20 Ракувач со самодвижечка дупчалка 

812. Ракувачи со металуршки и слични постројки
 

8121. Ракувачи со печки за руди и метали 
8121.01  Работоводител на ракувачи со процесни машини 

и уреди за добивање на метал 
8121.02 Контролор на металуршки процеси и производи
8121.03 Ракувач на печки за преработка на метал 
8121.04 Ракувач со процесни линии за преработка на 

метал 
8121.05 Ракувач на печки за топење 

8121.06 Ракувач со процесни машини и уреди за 
добивање на метал 

8122. Топачи на метали, леари и оператори на 
леење и валање 

8122.01 Работоводител на индустриски топилничари, 
леари и валавничари  

8122.02 Индустриски леар 
8122.03 Индустриски топилничар 
8122.04 Индустриски валалничар  
8122.05 Индустриски топилничар леар 
8122.06 Металург на обоени метали 

8123.  Ракувачи со уреди за обработка на метали 
под  високи температури 

8123.01 Индустриски работник на калење 
8123.02 Индустриски вжарувач 
8123.03 Ракувач со процесни машини за топлотна 

обработка на метали 
8124. Ракувачи со уреди за влечење и истиснување 

на метали 
8124.01 Индустриски жичар 
8124.02 Ракувач со машини и уреди за истискување на 

метали 
8124.03 Ракувач со машини и уреди за извлекување на 

метали 
8124.04 Ракувач со уреди за извлекување на жици 

813. Ракувачи за преработка на стакло, керамика 
и слично 

8131. Ракувачи со стакларски и керамички печки 
и слични уреди 

8131.01 Работоводител на стакларски, керамички и 
слични процесни машини и уреди 

8131.02 Контролор на минеролошки процеси и 
производи 

8131.03 Ракувач со машини и уреди за производство на 
керамика 

8131.04 Ракувач со машини и уреди за производство на 
керамички производи 

8131.05 Ракувач со машини и уреди за производство на 
стакло 

8131.06 Ракувач со машини и уреди за производство на 
стаклени производи 

8139. Ракувачи со опрема на производство за 
стакло и керамика кои не се класифицирани 
на друго место 

8139.01 Ракувач со уреди за подготовка на стакло  
8139.02 Ракувач со постројки за подготовка на 

керамичка смеса 
8139.03 Ракувач со машина за обликување на керамика  
8139.04 Керамичар на сурови производи 
8139.05 Ракувач на печка за фриз 
8139.06 Ракувач со уреди за подготовка на глазура 
8139.07 Ракувач со постројки за изработка на стаклени 

влакна  
8139.08 Ракувач со машина за мешање на абразивна 

смеса 
814. Ракувачи со постројки за преработка на дрво 

и изработка на хартија  

8141. Ракувачи со постројки за преработка на дрво
8141.01 Ракувач со машина за делење на дрво без 

иверица 
8141.02 Ракувач со машина за подготовка на трупци 
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8141.03 Ракувач со машина за отковување 
8141.04 Ракувач со повеќефазна машина за лупење, 

сечење со пила и сечење на иверица 
8141.05 Ракувач со циркулар, гатер и паралица  
8141.06 Ракувач со повеќелисна кружна пила 
8141.07 Ракувач со машина за иверица 
8141.08 Ракувач со уреди за просејување и сортирање на 

дрво 
8141.09 Сортирач на фурнир и шперплоча  
8141.10 Мерач и врзувач на фурнир 
8141.11 Цртач на фурнир и масивни дрва 
8141.12 Ракувач со преса за лепење на иверица и плочи 
8141.13 Ракувач со преса за лепење на дрвени влакна 
8141.14 Ракувач со уреди за лепење на дрвени рабови 
8141.15 Ракувач со преса за втиснување на орнаменти во 

дрво 
8141.16 Опслужувач на постројки за изработка на паркет
8141.17 Сортирач и слагач на ламелен и мозаичен 

паркет 
8141.18 Ракувач со машина за изработка на прагови 
8141.19 Ракувач со машина за обработка на плута 
8141.20 Ракувач со бројчано управувачки машини за 

примарна обработка на дрво 
 

8142. Ракувачи со постројки за хартиена каша  
8142.01  Опслужувач на постројки за дробење на дрво  
8142.02 Ракувач со постројки за отстранување на влакна 

од хартиена каша 
8142.03 Ракувач со уреди за варење на дрво  
8142.04 Ракувач со уреди за мелење на дрво, целулоза и 

слично 
8142.05 Ракувач со автоклава за сеча  
8142.06 Ракувач со уреди за избелување на целулоза 
8142.07 Ракувач со машина за дрвна пулпа 
8142.08 Ракувач со уреди за подготовка на лепила за 

хартија 
8142.09 Ракувач со уреди за хидрирање на пулпа 
8142.10 Ракувач со млин за хартиена смеса 
8142.11 Управувач со мокра преработка на стара хартија
8142.12 Опслужувач на уреди за подготовка на хартиена 

маса 
8142.13 Ракувач со уреди за подготовка на хартиена 

маса 
 

8143. Ракувачи со постројки за добивање хартија  
8143.01  Ракувач со машини за производство на хартија 
8143.02 Ракувач со машини за производство на хартија, 

специјализиран  
8143.03 Ракувач со машини за обработка на хартија 

815. Ракувачи со постројки за хемиска 
преработка  

8151. Ракувачи со машини за кршење, мелење и 
мешање на хемикалии 

8151.01  Ракувач со дробилка за хемикалии 
8151.02 Ракувач со мелница за хемикалии 
8151.03 Ракувач со диспергатор на хемикалии  

8151.04 Ракувач со постројки за ситнење на хемикалии 
8151.05 Ракувач со уреди за потопување на хемикалии  
8151.06 Ракувач со уреди за мешање на хемикалии 
8151.07 Ракувач со уреди за гранулирање на хемикалии 
8151.08 Нијансер на средства за премачкување 

8152. Ракувачи со хемиски постројки за топлинска 
обработка на хемикалии 

8152.01 Ракувач со уреди за готвење  на хемикалии 
8152.02 Ракувач со уреди за сушење на хемикалии  
8152.03 Ракувач со екструдер за хемикалии 
8152.04 Ракувач со уреди за калцинирање 
8152.05 Ракувач со стерилизатор 
8152.06 Ракувач со печка на цемент 
8152.07 Ракувач со печка на вар 
8152.08 Ракувач со печка на гипс 
8152.09 Ракувач со уреди за производство на електроди 
8152.10 Ракувач со уреди за битуменско-катрански 

производи 
8152.11 Ракувач со машина за топлотна обработка на 

хемикалии 
8152.12 Ракувач со асфалтна база 

 
8153. Ракувачи со опрема за хемиско филтрирање 

и сепарација 
8153.01 Ракувач со филтри за хемикалии 
8153.02 Ракувач со сепаратор за хемикалии 
8153.03 Ракувач со сито за хемикалии 
8153.04 Ракувач со дехидратор за хемикалии 
8153.05 Ракувач со екстрактор за хемикалии 

 
8154. Ракувачи со хемиски дестилати и реактори 

(освен за нафта и природен гас) 
8154.01 Ракувач со дестилатор 
8154.02 Ракувач со испарувач 
8154.03 Ракувач со уреди за фракциска дестилација на 

дрво 
8154.04 Ракувач со уреди за сува дестилација на дрво 
8154.05 Ракувач со постројки за хидрализација на вар 
8154.06 Ракувач со уреди за синтеза на хемикалии 
8154.07 Ракувач со реакторски постројки за 

производство на хемикалии 
 

8155. Ракувачи со постројки за рафинирање на 
нафта и природен гас 

8155.01 Ракувач со постројки за транспорт на гас 
8155.02 Ракувач со транспортен гасен систем, 

специјализиран  
8155.03 Ракувач со цевоводни-транспортни уреди 
8155.04 Ракувач со постројки за преработка на нафта 
8155.05 Рафинериски полнач 
8155.06 Ракувач со уреди за облагородување на гас 
8155.07 Ракувач со постројки за облагородување на гас, 

специјализиран  
8155.08 Ракувач со уреди за утовар на течен гас 



Стр. 42 - Бр. 16 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 февруари 2002 
 

8159. Ракувачи со постројки за хемиска 
преработка кои не се спомнати на друго 
место 

8159.01  Хемиски лаборант 
8159.02 Ракувач со уреди за производство на гас 
8159.03 Ракувач со машини за производство на кокс 
8159.04 Ракувач со машини за производство на 

синтетички влакна 
8159.05 Ракувач со машини за производство на вештачка 

кожа  
8159.06 Ракувач со машини за производство вештачки 

ѓубрива 
8159.07 Ракувач со машини за одвојување на 

радиоактивни материи 
 

816. Ракувачи со енергетски процесни машини и 
уреди и сродни уреди  

8161. Ракувачи со постројки за производство на 
енергија 

8161.01  Ракувач со парни турбини 
8161.02 Ракувач со парни турбини, специјализиран  
8161.03 Ракувач со плински турбини 
8161.04 Ракувач со плински турбини, специјализиран  
8161.05 Ракувач со водни турбини 
8161.06 Ракувач со водни турбини, специјализиран  
8161.07 Ракувач со мотор со внатрешно согорување 
8161.08 Ракувач со мотор со внатрешно согорување, 

специјализиран  
8161.09 Ракувач со склопни постројки 
8161.10 Ракувач со склопни постројки, специјализиран  
8161.11 Ракувач со електроенергетски постројки, 

специјализиран  
8161.12 Диспечер на транспортен гасен систем, 

специјализиран  
8162. Ракувачи со парни машини и направи и 

сродни занимања 
8162.01 Ложач на парни котли 
8162.02 Ракувач со парни котли со рачно ложење 
8162.03 Ракувач со парни котли со механизирано 

ложење 
8162.04 Ракувач со парни котли со механизирано 

ложење, специјализиран 
8162.05 Ракувач со парни котли со автоматска команда, 

специјализиран  
8162.06 Ракувач со парни машини 
8162.07 Ракувач со подвижни парни котли  
8162.08 Ракувач со подвижни парни котли, 

специјализиран  
8163. Ракувачи со постројки за согорување, 

водоснабдување со компресорски станици и 
постројки за прочистување на вода и 
климатизација 

8163.01  Ложач на централно греење 
8163.02 Ракувач со централно греење 
8163.03 Ракувач со постројки за спалување на отпадоци 
8163.04 Ракувач со постројки за подготовка на вода 
8163.05 Ракувач со постројки за прочистување на вода 
8163.06 Ракувач со пумпи 
8163.07 Ракувач со пумпни станици, специјализиран 

(освен нафта и природен гас) 

8163.08 Ракувач со компресор 
8163.09 Ракувач со компресор во станица, 

специјализиран  
8163.10 Ракувач со постројки за ладење 
8163.11 Ракувач со постројки за ладење, специјализиран 
8163.12 Ракувач со постројки за вентилација и 

климатизација 
8163.13 Ракувач со филтер за прочистување на гасови 
8163.14 Ракувач со крематориум 

 
817. Ракувачи со индустриски роботи и 

автоматски подвижни ленти  

8170. Ракувачи со индустриски и автоматизирани 
подвижни ленти 

8170.01 Ракувач со индустриски роботи, специјализиран 
8170.02 Ракувач со автоматизирани подвижни ленти, 

специјализиран 
 

82. Ракувачи со опрема во процесната 
индустрија и составувачи на машини  

821. Ракувачи со алатни машини за камен и 
слично  

8211. Ракувачи со алатни машини  
8211.01 Работоводител на ракувачи со алатни машини  
8211.02 Контролор на метални производи  
8211.03 Ракувач со машина за стругање (пилевина) на 

метал 
8211.04 Ракувач со машински ножици за режење на 

метал 
8211.05 Ракувач со преса за метал 
8211.06 Ракувач со стругалка за метал 
8211.07 Ракувач со глодалка за метал 
8211.08 Ракувач со машина за гравирање 
8211.09 Ракувач со машина за глодање на жлебови 
8211.10 Ракувач со машина за дупчење на метал 
8211.11 Ракувач со машина за стругање на метал 
8211.12 Опслужувач на алатни машини 
8211.13 Ракувач со машина за брусење на метал 
8211.14 Ракувач со машина за брусење на жлебови 
8211.15 Ракувач со уреди за полирање на метал 
8211.16 Ракувач со острач на алати 
8211.17 Ракувач со алатни машини 
8211.18 Опслужувач на специјални алатни машини 
8211.19 Ракувач со уреди за електрозаварување  
8211.20 Ракувач со уреди за заварување со пламен 
8211.21 Ракувач со уреди за режење со пламен  
8211.22 Ракувач со машина за назабување на метал 
8211.23 Ракувач со машина за ковање на алат  
8211.24 Ракувач со машина за ковање на пари  
8211.25 Ракувач со машини за изработка на алат за 

режење 
8211.26 Ракувач со машини за производство на котли 
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8211.27 Ракувач со уреди за изработка на метална 

галантерија 
8211.28 Ракувач со уреди за изработка на жичани мрежи 

и ткаенини 
8211.29 Ракувач со машини за производство на накит 
8211.30 Ракувач со машини за производство на метални 

јажиња 
8211.31 Ракувач со машини  за производство на 

електрични водови  
8211.32 Ракувач со машини  за електроеродирање 
8211.33 Ракувач со нумеричко управување на  машини 

за обработка на метал 
8211.34 Ракувач со нумеричко управување на  машини 

за обработка на метал, специјализиран 
 

8212. Ракувачи со машини за камен, бетон и 
слични производи  

8212.01  Ракувач со уреди за мешање на бетон 
8212.02 Ракувач со пила за камен 
8212.03 Ракувач со машини за леење на бетон 
8212.04 Ракувач со уреди за изработка на бетонски 

градежни елементи 
8212.05 Ракувач со уреди за изработка на бетонски 

производи 
8212.06 Ракувач со уреди за изработка на производи од 

поробетон 
8212.07 Ракувач со уреди за азбестно-цементни 

производи 
8212.08 Ракувач со уреди за гипсани плочи 
8212.09 Ракувач со уреди за производи од полимерен 

бетон 
8212.10 Ракувач со машини за обработка на камен 
8212.11 Ракувач со машина за производство на 

индустриски дијаманти 
822. Ракувачи со опрема за изработка на хемиски 

производи  
8221. Ракувачи со опрема за фармацевтски, 

хигиенски и тоалетни производи  
8221.01  Ракувач со машини за фармацевтски производи 
8221.02 Ракувач со постројки за фармацевтски 

производи, специјализиран  
8221.03 Ракувач со машини за козметички производи 
8221.04 Ракувач со постројки за козметички производи, 

специјализиран  
8221.05 Ракувач со машини за средства за перење 
8221.06 Ракувач со постројки за средства за перење, 

специјализиран  
8221.07 Ракувач со дестилатор за ароми и парфеми 
8221.08 Ракувач со машини за производство на тоалетни 

производи 
8222. Ракувачи со уреди за изработка на муниција 

и експлозиви 
8222.01  Ракувач со уреди за производство на експлозив 
8222.02 Ракувач со уреди за производство на муниција 
8222.03 Ракувач со уреди за производство на муниција, 

специјализиран  
8222.04 Составувач на муниција, специјализиран  
8222.05 Ракувач со уреди за пиротехнички производи 
8222.06 Изработувач на пиротехнички производи 
8222.07 Ракувач со уреди за подготовка на смеса за 

кибрити 

8222.08 Ракувач со уреди за изработка на кибрити 
8222.09 Манипулатор во производство на експлозивни 

материјали  
8222.10 Мијач на експлозив  

8223. Ракувачи со уреди за чистење и покривање 
на метални површини 

8223.01 Ракувач со уреди за прскање на метал  
8223.02 Ракувач со уреди за сачмарење на метал 
8223.03 Ракувач со уреди за одмачкување на метал 
8223.04 Ракувач со уреди за потопување  на метал 
8223.05 Ракувач со уреди за пластифицирање на метал 
8223.06 Ракувач со уреди за брунирање 
8223.07 Галванизер 
8223.08 Галванизер, специјализиран  
8223.09 Ракувач со уреди за премачкување на метал 
8223.10 Ракувач со уреди за елоксирање  
8223.11 Ракувач со уреди за фосфатизирање на метали 
8223.12 Ракувач со уреди за електролиза 

8224. Ракувачи со уреди за производство на фото 
материјали 

8224.01 Ракувач со уреди за производство на фото-
хемикалии 

8224.02  Ракувач со уреди за производство на 
фотографски филмови 

8224.03 Ракувач со уреди за производство на 
фотографски плочи 

8224.04 Ракувач со уреди за производство на 
фотографски производи 

8224.05 Ракувач со уреди за развивање на филмови  
8224.06 Ракувач со уреди за изработка на фотографии 

 
8229. Ракувачи со уреди за изработка на останати 

хемиски производи кои не се  класифицирани 
на друго место 

8229.01 Ракувач со уреди за производство на свеќи 
8229.02 Ракувач со уреди за производство на моливи 
8229.03 Ракувач со уреди за производство на школски 

прибор 
8229.04 Ракувач со уреди за производство на линолеум  
8229.05 Ракувач со машини за производство на сол 

 
823. Ракувачи со машини за изработка на гумени 

и пластични производи 

8231. Ракувачи со машини за изработка на гумени 
производи  

8231.01 Ракувач со мелница за гума 
8231.02 Ракувач со машини за изработка на гума 
8231.03 Ракувач со машини за обликување на гумени 

производи 
8231.04 Ракувач со уреди за гумирање 
8231.05 Ракувач со уреди за вулканизирање 
8231.06 Ракувач со уреди за преработка на гумени 

производи 
8231.07 Ракувач со опрема за доработка на гумени 

производи 
8231.08 Ракувач со машини за изработка на горни  

гумени делови на обувки 
8231.09 Ракувач со машини за изработка на синтетички 

ѓонови 



Стр. 44 - Бр. 16 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 февруари 2002 
 
8231.10 Вулканизер 
8231.11 Контролор на гумени производи 

 
8232. Ракувачи со машини за изработка на 

пластични производи  
8232.01  Ракувач со машина за подготовка на полимери 
8232.02 Ракувач со мешалка за гранулат пластика 
8232.03 Ракувач со мелница за пластика 
8232.04 Ракувач со машина за вбризгување на полимери
8232.05 Ракувач со машина за истиснување  
8232.06 Ракувач со преса за полимери 
8232.07 Ракувач со екструдер на полимери 
8232.08 Ракувач со машина за инјекциско пресување на 

полимери 
8232.09 Ракувач со машина за ротолиев полимер 
8232.10 Ракувач со уреди за лиење на полимери 
8232.11 Ракувач за топло обликување на полимери 
8232.12 Ракувач со машина за ламинирање на полимери 
8232.13 Ракувач со уреди за експандирање на полимери 
8232.14 Ракувач со машина за изработка на копчиња 
8232.15 Ракувач со машина за изработка на пластични 

производи 
8232.16 Ракувач со уреди за преработка на пластика 

824. Ракувачи со машини за изработка на дрвени 
производи  

8240. Ракувачи со машини за изработка на дрвени 
производи  

8240.01  Работоводител на ракувачи со машина за 
изработка на дрвени производи 

8240.02 Ракувач со шинска пила 
8240.03 Ракувач со кружна пила  
8240.04 Ракувач со стругалка за дрво 
8240.05 Ракувач со глодалка за дрво 
8240.06 Ракувач со дупчалка за дрво 
8240.07 Ракувач со машина за вдлабнување на дупки во 

дрво 
8240.08 Ракувач со двороторска машина  
8240.09 Ракувач со машина за дупчење и полирање на 

дрво 
8240.10 Резбар на дрвени фигури 
8240.11 Ракувач со постројки за нанесување на сврзани 

слоеви на дрво 
8240.12 Ракувач со машина за лепење на тесни страни на 

дрво 
8240.13 Ракувач со машина за лепење на аголни споеви 

на дрво 
8240.14 Ракувач со преса за лепење на дрвени плочи 
8240.15 Ракувач со преса за лепење на дрвени рабови 
8240.16 Ракувач со преса за одлепување на рабови 
8240.17 Ракувач со машина за обработување и 

одлепување на дрво 
8240.18 Ракувач со повеќефазна машина за обработка на 

дрво и спојување на рабови 
8240.19 Ракувач со повеќефазна машина за дрво 
8240.20 Ракувач со уреди за фарбање и лакирање на 

дрво  

8240.21 Ракувач со постројки за белење, чадење и 
патинирање на дрво  

8240.22 Ракувач со уреди за климатизирање и 
стврднување на површини од дрво 

8240.23 Ракувач со уреди за кондиционирање на дрво 
8240.24 Свиткувач на дрво во калап 
8240.25 Ракувач со машина за обликување на дрво со 

свиткување и стиснување 
8240.26 Ракувач со уреди за свиткување на дрво 
8240.27 Ракувач со нумерички управувач за 

дрвообработувачка машина 
8240.28 Контролор на дрвени производи 

825. Ракувачи со печатарски, книговезачки и 
слични машини 

8251. Ракувачи со машини за печатење 
8251.01 Ракувач со уреди во хемиграфија  
8251.02 Ракувач со уреди во репрофотографија  
8251.03 Ракувач со уреди во словолеарница 
8251.04 Ракувач со машина за книжно печатарство 
8251.05 Ракувач со машина за бакропечатарство 
8251.06 Ракувач со ситопечатарска машина 
8251.07 Ракувач со флексопечатарска машина 
8251.08 Ракувач со офсетна печатарска машина 
8251.09 Ракувач со печатарска машина  
8251.10 Ракувач со помошна печатарска машина 

8252. Ракувачи со машини за книговезење 
8252.01 Ракувач со машина за книговезење 
8252.02 Ракувач со помошна машина за книговезење 

8253. Ракувачи со машини за изработка на 
производи од хартија 

8253.01 Ракувач со машина за изработка на пликови 
8253.02 Ракувач со машина за изработка на вреќички 
8253.03 Ракувач со машина за преработка на хартија 
8253.04 Ракувач со машина во картонажа 
8253.05 Ракувач со помошна машина во картонажа 
8253.06 Обработувач на материјали во преработката на 

хартија 
8253.07 Обработувач на материјали во картонажа 

 
826. Ракувачи со машини за текстил, крзно и 

кожа 

8261. Ракувачи со машини за предење и 
намотување на влакна  

8261.01 Ракувач со машина за предење 
8261.02 Ракувач со машина за неткаен текстил 
8261.03 Ракувач со машина за јажиња 

8262. Ракувачи со машини за ткаење и плетење 
8262.01 Ракувач со машина за ткаење  
8262.02 Ракувач со машина за плетење 
8262.03 Ракувач со машина за плетење на мрежи 
8262.04 Ракувач со машина за украсен текстил 
8262.05 Ракувач со машина за везење (ткаење и плетење)
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8262.06 Ракувач со машина за изработка на чипка 

8263. Ракувачи со машини за шиење на текстил, 
кожа и крзно 

8263.01  Ракувач со машина за рамно шиење  
8263.02 Ракувач со посебни машини за шиење на облека
8263.03 Ракувач со полуавтоматски и автоматски шивач
8263.04 Помошен ракувач со шивачка машина за 

тапацирање 
8263.05 Ракувач со шивачка машина за тапацирање 
8263.06 Ракувач со шивачка машина за текстил 
8263.07 Ракувач со шивачка машина за кожа 
8263.08 Ракувач со машина за везење 

 
8264. Ракувачи со машини за белење, боење и 

чистење на текстил, кожа и крзно  
8264.01  Ракувач со машина за перење на алишта 
8264.02 Ракувач со машина за цедење на алишта 
8264.03 Ракувач со машина за перење на текстил 
8264.04 Ракувач со машина за варење на текстил 
8264.05 Ракувач со машина за карбонизирање на текстил
8264.06 Ракувач со машина за штиркање на текстил 
8264.07 Хемиски чистач 
8264.08 Хемиски чистач, мајстор 
8264.09 Ракувач со машина за боење на текстилни 

влакна 
8264.10 Ракувач со машина за боење на предиво 
8264.11 Ракувач со машина за боење на текстил 
8264.12 Ракувач со машина за белење на текстил 
8264.13 Ракувач со машина за печатење на текстил 
8264.14 Ракувач со машина за топлотна обработка на 

текстил 
8264.15 Ракувач со каландер за текстил 
8264.16 Ракувач со машина за валање на текстил 
8264.17 Ракувач со машина за кубење на текстил 
8264.18 Ракувач со машина за шишање на текстил 
8264.19 Ракувач со машина за плисирање на текстил 
8264.20 Ракувач со текстилна преса 
8264.21 Ракувач со машина за пеглање на текстил 
8264.22 Ракувач со машина за пеглање на облека 
8264.23 Ракувач со машина за дополнителна обработка 

на текстил 
8264.24 Ракувач со машина за намотување на текстил 
8264.25 Ракувач со машина за пластифицирање на 

текстил 
 

8265. Ракувачи со машини за подготовка на крзна 
и кожа 

8265.01  Ракувач со машина за одвојување на месо  
8265.02 Ракувач со машина за цепење на кожа  
8265.03 Ракувач со машина за сушење на кожа  
8265.04 Ракувач со машина за стругање на кожа  
8265.05 Ракувач со машина за напивање на кожа  
8265.06 Ракувач со машина за брусење и четкање на 

кожа  

8265.07 Ракувач со машина за чешлање и шишање на 
кожа  

8265.08 Ракувач со машина за пеглање и рамнење на 
кожа  

8265.09 Ракувач со машина за кршење на лице на кожа  
8265.10 Ракувач со машина за омекнување на кожа  
8265.11 Ракувач со машина за мерење на кожа  
8265.12 Ракувач со машина за покриени слоеви на кожа 
8265.13 Ракувач со машина за доработка на потплатнени 

кожи  
8265.14 Ракувач со кожарски-крзнарски машини 

8266. Ракувачи со машини за производство на 
обувки и кожна галантерија 

8266.01 Опслужувач на машина за градирање на 
чевларски шаблони 

8266.02 Ракувач со машина за кроење на горни делови 
на обувки 

8266.03 Ракувач со машина за навлекување на горни 
делови на обувки 

8266.04 Ракувач со машина за дупчење на кожни обувки
8266.05 Опслужувач на машина за украсување на обувки
8266.06 Ракувач со машина за пресување на делови на 

обувки  
8266.07 Ракувач со машина за сечење на долни делови 

на обувки 
8266.08 Ракувач со машина за вбризгување на потпетици 

на обувки 
8266.09 Ракувач со машина за обработка на рабови на 

потпетици 
8266.10 Ракувач со машина за брусење на обувки 
8266.11 Ракувач со чевларски машини 
8266.12 Опслужувач на машина за сечење и режење на 

кожна галантерија 
8266.13 Ракувач со шивачка машина за обувки 
8266.14 Ракувач со машина за шиење на ѓонови 
8266.15 Ракувач со шивачка машина за кожна 

галантерија 
 

8269. Ракувачи со машини за текстилни, крзнени и 
кожни производи кои не се класифицирани 
под други точки  

8269.01 Ракувач со машина за изработка со лента со 
примерок 

8269.02 Ракувач со машина за изработка на шешири 
8269.03 Ракувач со машина за топлотно обликување на 

текстил 
8269.04 Ракувач за изработка на позамантерија 
8269.05 Опслужувач на машина за украсување на обувки

 
827. Ракувачи со машини за прехранбени и 

слични производи 

8271. Ракувачи со машини за преработка на месо и 
риба  

8271.01 Ракувач со уреди за обработка на месо 
8271.02 Ракувач со уреди за обработка на риба 
8271.03 Ракувач со машина за топење на масти 
8271.04 Ракувач со машина за сушење на месо 
8271.05 Ракувач со уреди за замрзнување на месо и риба
8271.06 Ракувач со уреди за стерилизација на месни и 

рибји конзерви 
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8271.07 Ракувач со уреди за изработка на колбаси 
8271.08 Ракувач со машина за преработка на месо 
8271.09 Ракувач со машина за преработка на риба 
8271.10 Ракувач со машина за конзервирање на месо и 

риба 
8271.11 Ракувач со машина за рибји производи 
8271.12 Опслужувач на машина во преработката на месо 

и риба 
 

8272. Ракувачи со машини за млечни производи  
8272.01  Ракувач со уреди за обработка на млеко 
8272.02 Ракувач со уреди за пастеризација на млеко 
8272.03 Ракувач со машина за конзервирање на млеко 
8272.04 Индустриски обработувач на млеко, 

специјализиран  
8272.05 Ракувач со постројка за преработка на млеко 
8272.06 Ракувач со постројка за производство на млечна 

детска храна 
8272.07 Ракувач со уреди за ладење на млечни 

производи 
8272.08 Ракувач со уреди за пастеризација на млечни 

производи  
8272.09 Ракувач со машина за млечни производи 
8272.10 Произведувач на сирење , индустриски 
8272.11 Преработувач на млеко, специјализиран  
8272.12 Опслужувач на уреди во преработката на млеко 

 
8273. Ракувачи со машини за мелење зрна и зачини

8273.01  Ракувач со машина за лупење на жито 
8273.02 Ракувач со машина за мелење на жито 
8273.03 Ракувач со мелничарски сита 
8273.04 Ракувач со мелничарски валјаци 
8273.05 Ракувач со мелница за зачин 
8273.06 Ракувач со силосни уреди  
8273.07 Опслужувач на  машини за мелење на 

прехранбени производи 
8273.08 Ракувач со машина за производство на 

добиточна храна 
8273.09 Ракувач со машина за производство на диетална 

храна 
 

8274. Ракувачи со машини за производи од тесто, 
жита и  чоколадни производи  

8274.01  Ракувач со машина за производство на тесто 
8274.02 Ракувач со машина за производство на жита 
8274.03 Ракувач со пекарски машини 
8274.04 Ракувач со машина за производство на 

тестенини 
8274.05 Ракувач со машина за производство на бисквити
8274.06 Ракувач со машина за пецива 
8274.07 Ракувач со машина за производство на колачи 
8274.08 Ракувач со машина за производство на слатки 
8274.09 Ракувач со машина за производство на гуми за 

џвакање 
8274.10 Ракувач со машина за производство на чоколади
8274.11 Опслужувач на машина за пекарски производи и 

слатки  

8274.12 Кондитори 
8275. Ракувачи со машини за преработка на овошје 

и  зеленчук 
8275.01 Ракувач со машина за миење на овошје и 

зеленчук 
8275.02 Ракувач со машина за подготовка на овошје и 

зеленчук  
8275.03 Ракувач со уреди за сушење на овошје и 

зеленчук  
8275.04 Ракувач со уреди за замрзнување на овошје и 

зеленчук  
8275.05 Ракувач со уреди за стерилизирање на конзерви 

за овошје и зеленчук  
8275.06 Ракувач со машина за обработка на овошје  
8275.07 Ракувач со машина за преработка на овошје и 

зеленчук  
8275.08 Ракувач со машина за производство на сокови 
8275.09 Ракувач со машина за производство на детска 

храна од овошје  
8275.10 Ракувач со машина за мелење на маслени лушпи
8275.11 Ракувач со машина за мелење на маслено семе 
8275.12 Ракувач со машина за производство на масло за 

јадење 
8275.13 Ракувач со машина за рафинирање на масло и 

масти 
8275.14 Ракувач со машина за производство на маргарин 

и растителна маст 
8275.15 Опслужувач на линија за преработка на овошје 

и зеленчук  
8275.16 Ракувач со прехранбени машини 

 
8276. Ракувачи со машини за производство на 

шеќер и скроб 
8276.01 Ракувач со постројки за режење на шеќерна 

репка  
8276.02 Ракувач со постројки за екстракција на шеќер 
8276.03 Ракувач со постројки за филтрирање на шеќерен 

сируп 
8276.04 Ракувач со постројки за кристализација 
8276.05 Ракувач со постројки за течен шеќер 
8276.06 Ракувач со постројки за стерилизирање на уреди 

и транспортни средства 
8276.07 Ракувач со постројки за сушење на шеќер и 

резанки 
8276.08 Ракувач со постројки за сепарација на скроб 
8276.09 Ракувач со постројки за добивање на скробен 

сируп 
8276.10 Ракувач со постројки за рафинирање на скроб 
8276.11 Ракувач со постројки за добивање на глутен 
8276.12 Ракувач со постројки за производство на 

скробни деривати  
8276.13 Ракувач со постројки за преработка на мед 
8276.14 Издвојувач на лековити производи од мед, 

специјализиран   
8276.15 Опслужувач на машина за производство на 

шеќер 
 

8277. Ракувачи со машини за преработка на чај, 
кафе и какао 

8277.01 Ракувач со постројки за подготовка на кафе, 
инстанти и чаеви 

8277.02 Ракувач со постројки за преработка на кафе, 
какао, додатоци за јадења и чаеви 
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8278. Ракувачи со машини за производство на 
пива, вина и други пијалаци 

8278.01  Ракувач со уреди за обработка на јачмен и слад 
8278.02 Ракувач со постројки за производство на пиво 
8278.03 Ракувач со уреди за производство на вино 
8278.04 Ракувач со уреди за производство на алкохол 
8278.05 Ракувач со уреди за производство на жестоки 

алкохолни пијалаци 
8278.06 Ракувач со уреди за производство на 

безалкохолни пијалаци 
8278.07 Ракувач со постројки за производство на оцет 
8278.08 Ракувач со уреди за производство на квасец 
8278.09 Ракувач со уреди за производство на пијалаци 
8278.10 Опслужувач на линија во производството на 

пијалаци 
 

8279. Ракувачи со  машини за производство на 
тутун  

8279.01  Опслужувач на линија во преработката на тутун
8279.02 Ракувач со машина за преработка на тутун 
8279.03 Ракувач со уреди за преработка на тутун 
8279.04 Ракувач со машина за производство на 

производи од тутун 
8279.05 Ракувач со постројки за производство на 

производи од тутун 
 

828. Составувачи на останати машини 
 

8281. Составувачи на механизми и машини  
8281.01  Составувач на мотори 
8281.02 Составувач на возила 
8281.03 Составувач на машини 
8281.04 Составувач на дигалки 
8281.05 Составувач на парни котли 
8281.06 Составувач на парни турбини 
8281.07 Составувач на плински турбини 
8281.08 Составувач на машински прибор 

8282. Составувачи на електрични машини и  
опрема 

8282.01  Составувач на батерии 
8282.02 Ракувач со машини за производство на батерии 
8282.03 Составувач на акумулатори 
8282.04 Електронамотувач 
8282.05 Електронамотувач, специјализиран  
8282.06 Импрегнирач на електромеханичарски 

компоненти и склопови 
8282.07 Составувач на електромотори  
8282.08 Составувач на мали трансформатори 
8282.09 Составувач на електрични мерни инструменти и 

склопови 
8282.10 Составувач на електроинсталациски материјал 
8282.11 Составувач на сијалици 
8282.12 Опслужувач на машина за производство на 

сијалици 
8282.13 Составувач на расветни тела 

8282.14 Спојувач на електротехнички елементи 
8282.15 Составувач на електрожичани снопови 
8282.16 Составувач на апарати за домаќинство 
8282.17 Составувач на електромеханички компоненти и 

склопови 
8282.18 Контролор на електрични производи 

8283. Составувачи на електронска и 
телекомуникациска опрема 

8283. 01 Составувач на печатени плочи 
8283. 02 Составувач на електронски склопови 
8283. 03 Составувач на телефонски апарати 
8283. 04 Составувач на телекомуникациска опрема 
8283. 05 Составувач на електронска опрема 
8283. 06 Составувач на сметачка опрема 

8284. Составувачи на метални, гумени и 
пластични производи 

8284.01 Составувач на метален мебел 
8284.02 Составувач на метални производи 
8284.03 Составувач на пластични производи 
8284.04 Составувач на гумени производи 
8284.05 Ракувач со уреди за составување на лизгачки 

затварачи 
8285. Составувачи на дрвени и слични производи 

8285.01 Составувач на дрвени производи 
8285.02 Составувач на градежна столарија 
8285.03 Ракувач со машина за ковање клинци  

8286. Составувачи на производи од картон, 
текстил и друго 

8286.01 Ракувач со машина за составување на мадраци 
8286.02 Ракувач со линија за составување на тапацирани 

производи 
8286.03 Составувач на кожни производи 
8286.04 Составувач на хартиени производи 
8286.05 Составувач на картонски производи 
8286.06 Составувач на текстилни производи 

 
8287. Составувачи на производи од останати 

производи  
8287.01 Составувач на очила 
8287.02 Опслужувач на машина за составување на четки
8287.03 Составувач на производи од различни 

материјали 
 

829. Други ракувачи и составувачи на машини 

8290. Други ракувачи и составувачи на машини 
8290.01 Ракувач со уреди за производство на сијалични  

плочи                                                                          
8290.02 Ракувач со машина за провлекување на 

електрични водови 
8290.03 Ракувач со машина за составување на кабли и 

јажиња 
8290.04 Ракувач со машина за пакување 
8290.05 Ракувач  за обележување на стока 
8290.06 Ракувач  за додавање на финансиски маркици 
8290.07 Ракувач со машина за херметичко затворање 
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8290.08 Ракувач со машина за миење на шишиња 
8290.09 Ракувач со постројки за полнење на шишиња 
8290.10 Ракувач со машина за пакување под притисок 
8290.11 Ракувач со постројки за полнење на боци со 

технички плин 
8290.12 Ракувач со машина за пакување на таблети 
8290.13 Ракувач со машина за поставување на дренажа 
8290.14 Ракувач со машина за поставување на цевни 

инсталации 
8290.15 Ракувач со машина за поставување на 

електрични кабли 
8290.16 Ракувач со машина за поставување на изолација
8290.17 Ракувач со машина за означување на патишта 
8290.18 Ракувач со опрема во забавен парк 
8290.19 Ракувач со вага 
8290.20 Ракувач со машина за миење на вагони 
8290.21 Ракувач со постројки за миење на цистерни 
8290.22 Ракувач со уреди за миење на возила 

 
83. Возачи на моторни возила, подвижни 

постројки и бродски екипаж  
831. Возачи на локомотиви и сродни работници 

 
8311. Возачи на локомотиви  

8311.01  Машиновозач за маневар на дизел влечни 
возила 

8311.02 Машиновозач на дизел влечни возила 
8311.03 Машиновозач за маневар на електрични влечни 

возила 
8311.04 Машиновозач на електрични влечни возила 
8311.05 Ложач на парна локомотива 
8311.06 Машиновозач на парна локомотива 
8311.07 Возач на моторни пружни возила 
8311.08 Прегледувач на вагони 

 
8312.  Железнички кочничари, сигнализери и 

свртничари  
8312.01  Маневрист 
8312.02 Кочничар  
8312.03 Свртничар 
8312.04 Чувар на патен премин 
8312.05 Одјавувач  
8312.06 Возен манипулант 
8312.07 Придружувач на локомотиви  
8312.08 Поставувач 
8312.09 Сигналист 
8312.10 Чувар-надгледувач 
8312.11 Чувар на пруга 
8312.12 Чувар на мост 
8312.13 Чувар на тунел 
8312.14 Чувар на забавено возење 
8312.15 Чувар на свртници 

832. Возачи на моторни возила 

8321.  Возачи на моторцикли 
8321.01 Возач на моторцикл 
8321.02 Возач на трицикл 

8322. Возачи на автомобили, такси - возила и 
комбиња 

8322.01 Возач на патнички автомобили 
8322.02 Возач на брза помош 
8322.03 Возач на такси 
8322.04 Возач на лесни доставни возила 

8323. Возачи на автобуси и трамваи 
8323.01 Возач на автобус 
8323.02 Возач на трамвај  
8323.03 Возач на тролејбус 
8323.04 Возач на комбибус 

8324. Возачи на тешки и влечни возила 
8324.01 Возач на товарно возило 
8324.02 Возач на товарно возило со приколка 
8324.03 Возач на шлепер 
8324.04 Возач на шлепер со полуприколка 
8324.05 Возач на посебни товарни возила 
8324.06 Возач на ладилник 
8324.07 Возач на цистерна 
8324.08 Возач на фургон  
8324.09 Возач на контејнер 
8324.10 Возач на тешки трактори 
8324.11 Возач на опасни материи 
8324.12 Возач на камион 

 
833. Возачи и ракувачи со транспортни направи 

на земјоделски и други подвижни постројки 

8331. Возачи на подвижни земјоделски и шумарски 
машини  

8331.01 Земјоделски тракторист  
8331.02 Шумски тракторист 
8331.03 Возач на земјоделски машини 
8331.04 Возач на тешка шумска механизација 

 
8332. Ракувачи со градежни и слични машини 

8332.01 Возач на машина за ископ 
8332.02 Возач на машина за набивање на земјиште 
8332.03 Возач на машина за дупчење и разбивање  
8332.04 Возач на машина за стабилизација на земјиште 
8332.05 Возач на машина за инјектирање на земјиште 
8332.06 Возач на машина за забивање пилоти 
8332.07 Возач на машина за вградување на бетонски 

рабови 
8332.08 Возач на машина за асфалтирање  
8332.09 Возач на машина за работа во земја 



27 февруари 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 16 - Стр. 49 
 
8332.10 Возач на автомешалка  
8332.11 Ракувач со машина за ископ 
8332.12 Ракувач со машина за ископ на тунели 
8332.13 Ракувач со машина за планирање на земјиште 
8332.14 Ракувач со машина за набивање 
8332.15 Ракувач со машина за дупчење и разбивање 
8332.16 Ракувач со машина за стабилизација на 

земјиште 
8332.17 Ракувач со машина за инјектирање на земјиште 
8332.18 Ракувач со машина за забивање пилоти 
8332.19 Ракувач со машина за кесонско темелење 
8332.20 Ракувач со машина за изработка на дијафрагми 
8332.21 Ракувач со машина за вградување на бетонски 

рабови 
8332.22 Ракувач со машина за асфалтирање 
8332.23 Ракувач со машина за работи во земја 
8332.24 Ракувач со претоварни машини за бетон 
8332.25 Ракувач со бетонска пумпа 
8332.26 Ракувач со бетонски топ 
8332.27 Ракувач со машина за торкетирање  
8332.28 Ракувач со машина за пружни работи 
8332.29 Возач на машина за чистење на сообраќајници 
8332.30 Возач на машина за чистење на канализација 
8332.31 Ракувач со машина за одржување на скијачки 

патеки 
8332.32 Ракувач со градежни машини 

 
8333. Ракувачи со кранови, дигалки и слични 

постројки  
8333.01  Возач на подвижна дигалка 
8333.02 Ракувач со подвижна дигалка  
8333.03 Ракувач со кран 
8333.04 Ракувач со жичара  
8333.05 Ракувач со витло 
8333.06 Ракувач со транспортна лента 
8333.07 Ракувач со лифт 
8333.08 Ракувач со рударски извозни постројки  
8333.09 Ракувач со уреди за брани 
8333.10 Ракувач за помошен мост 
8333.11 Ракувач со дигалка 
8333.12 Ракувач со овални дигалки 
8333.13 Ракувач со бродски дигалки 
8333.14 Ракувач со механизација на пристаниште 
8333.15 Ракувач со вилушкар 
8333.16 Ракувач со машина за миење на коли 

8334. Возачи на тешки товарни возила со 
подвижна дигалка 

8334.01  Возач на товарен вилушкар 
8334.02 Возач на електрични палетни колички 
8334.03 Возач на камион со дигалка 
8334.04 Возач на контејнерски пренесувач 

834. Екипаж на бродски палуби и сродни 
работници 

8340. Екипаж на бродски палуби и сродни 
работници 

8340.01 Морнар 
8340.02 Кормилар 
8340.03 Водач на палуба 
8340.04 Кормилар на внатрешна пловидба 
8340.05 Кормилар на реморкер 
8340.06 Водач на палуба на внатрешна палуба 
8340.07 Бродоводител на внатрешна пловидба 
8340.08 Чистач на машини 
8340.09 Бродски  маслар 
8340.10 Бродски моторист 
8340.11 Водител на машина  
8340.12 Водител на машина во внатрешна пловидба 
8340.13 Морнар на пристаниште 
8340.14 Морнар моторист 
8340.15 Скелар 
8340.16 Водител на мала пловечка машина  
8340.17 Возач на такси на вода 
8340.18 Водител на палуба на платформа 
8340.19 Ракувач со уреди на палуба на платформа 
8340.20 Работник на палуба на платформа 
8340.21 Светилничар 
8340.22 Возач на скеле 

 9. ГЛАВНА ГРУПА 
ЕЛЕМЕНТАРНИ ЗАНИМАЊА    

 
91. Продажни и услужни елементарни занимања

911. Улични продавачи и сродни работници 

9111. Улични продавачи на прехранбени 
производи 

9111.01 Уличен продавач на прехранбени производи 
9111.02 Продавач на спортски натпревари, кино и 

приредби 
9112. Улични продавачи на непрехранбени 

производи  
9112.01 Уличен продавач на книги 
9112.02 Уличен продавач на весници 
9112.03 Уличен продавач на непрехранбени производи 

9113. Продавачи од врата до врата или телефон 
9113.01 Продавач од врата до врата 
9113.02 Продавач по телефон 
9113.03 Обиколувач, дистрибутер (малопродажба) 
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912. Чистачи на чевли и други елементарни 
занимања поврзани со лични  услуги   

9120. Чистачи на чевли и други елементарни 
занимања поврзани со лични услуги  

9120.01  Чистач на чевли 
9120.02 Бришач на стакло на автомобили-уличен 
9120.03 Лепач на плакати 

913. Работници на домашна испомош, чистачи и 
перачи  

9131. Домашни помагачи и чистачи 
9131.01  Домашна помошничка 
9131.02 Чистач-чистачка во домаќинство 

9132. Помагачи и чистачи по канцеларии, хотели и 
други естаблишменти 

9132.01  Мијач на садови  
9132.02 Хигиеничар на производствени- работни 

простории 
9132.03 Хигиеничар на станбен и деловен простор 
9132.04 Чистач на автобуси 
9132.05 Чистач на авиони 
9132.06 Чистач на трамваи 
9132.07 Чистач на бродови 
9132.08 Чистач на железнички вагони 
9132.09 Чистач на простории 
9132.10 Собарки 
9132.11 Послужувач, лакеј, додавач 
9132.12 Помошник во кујна 

9133. Рачни перачи и пеглачи на алишта 
9133.01  Перач на алишта 
9133.02 Пеглач на алишта 

914. Домари, рачни перачи на коли, на прозорци и 
слично  

9141. Домари во објекти 
9141.01  Домар  
9141.02 Работник за испомош во црква 

9142. Рачни  перачи на автомобили, прозорци и 
слично 

9142.01  Рачен мијач на автомобили  
9142.02 Мијач на прозорци 

915. Курири, доставувачи, носачи, портири и 
сродни занимања  

9151. Курири, доставувачи, носачи и сродни 
занимања 

9151.01  Доставувач 
9151.02 Опслужувач на лифт 
9151.03 Хотелски носач 
9151.04 Разнесувач на весници 
9151.05 Курир 
9151.06 Носач 

9151.07 Разнесувач 
9151.08 Опслужувач во голф 

9152.  Вратари, чувари и сродни занимања 
9152.01 Гардеробер 
9152.02 Чувар на багаж 
9152.03 Опслужувач во забавен парк 
9152.04 Рецепционер 
9152.05 Портир  
9152.06 Послужител 
9152.07 Билетар  
9152.08 Чувар 
9152.09 Работник на паркинг 

9153. Собирачи на пари од автомати, читачи на 
броила и сродни занимања 

9153.01 Читач на водомери, гас и струја 
9153.02 Собирач на пари од автомати 
9153.03 Собирач на пари од автомати за игри 

916. Собирачи на смет и сродни занимања 

9161. Собирачи на смет 
9161.01 Собирач на ÷убре 

9162. Чистачи на улици и сродни занимања 
9162.01 Чистач на улици 
9162.02 Мијач на улици 
9162.03 Метач на пазари 
9162.04 Метач на паркови 
9162.05 Работник за помош во куќа 

92. Општи работници во земјоделството, 
шумарството и рибарството 

921. Општи работници во земјоделството, 
шумарството и рибарството  

9211. Работници во земјоделството 
9211.01 Полјоделски работник 
9211.02 Градинарски работник 
9211.03 Овоштарски работник 
9211.04 Лозарски работник 
9211.05 Берач на земјоделски производи 
9211.06 Берач на лековити билки 
9211.07 Сточарски работник 
9211.08 Овчар 
9211.09  Живинарски работник 
9211.10 Пчеларски работник 
9211.11 Работник за одгледување на различни животни 
9211.12 Земјоделски работник 

9212. Општи работници во шумарството 
9212.01 Шумски работник 
9212.02 Берач на шумски плодови 
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9212.03 Сечач на трска и грмуπки 

9213. Општи работници во риболовот, ловот и 
поставување на стапици 

9213.01  Рибарски работник 
9213.02 Работник во ловиште 
9213.03 Работник за поставување стапици 

93. Општи работници во рударството, 
градежништвото, производството и 
транспортот 

931. Општи работници во рударството и 
градежништвото 

9311. Општи работници во рудници и каменоломи 
9311.01 Рударски работник 
9311.02 Работник во каменолом 
9311.03 Работник во солана 
9311.04 Работник во глиниште 
9311.05 Работник на ископ на песок 

9312. Општи работници  во нискоградба 
9312.01  Копач на дупки 
9312.02 Работник за механичка лопата 
9312.03 Работник за уредување на каптажа 
9312.04 Работник за патишта 
9312.05 Работник на пруга 
9312.06 Асфалтерски работник 
9312.07 Работник во нискоградба 

9313. Општи работници во високоградба 
9313.01  Ѕидарски работник 
9313.02 Тесарски работник 
9313.03 Работник бетонирец 
9313.04 Армирачки работник 
9313.05 Работник во високоградба 

932. Опши работници во производство и монтажа
9320. Општи работници во производство и 

монтажа 
9320.01  Сортирач на производи и делови 
9320.02 Рачен пакувач 
9320.03 Работник за едноставни работи на 

производствена линија 
9320.04 Рачен мијач на амбалажа  
9320.05 Рачен мијач на делови 
9320.06 Работник за едноставни работи во монтажа 
9320.07 Рачен свиткувач на метал 
9320.08 Работник на електронамотување 
9320.09 Манипулант на течен нафтен гас 
9320.10 Подрумски работник 
9320.11 Работник за едноставни работи во преработката 

на тутун 
9320.12 Работник на едноставни дрвопреработувачки 

работи 
9320.13 Работник на едноставни графички работи 
9320.14 Работник на едноставни керамички работи 
9320.15 Работник на едноставни работи при изработка 

на цигли 
9320.16 Работник на едноставни работи при  изработка 

на градежен материјал 

9320.17 Работник во одржување 
9320.18 Работник на едноставни работи при пакување на 

технички гасови 
9320.19 Работник на едноставни работи во нафтено-

хемиското производство 
9320.20 Работник на едноставни работи на постројки за 

преработка и обработка на вода 
9320.21 Работник на едноставни работи на енергетски 

постројки 
9320.22 Работник на едноставни работи во хемиското 

производство 
9320.23 Работник на едноставни лабораториски работи  
9320.24 Работник на едноставни работи во 

производството на текстил 
9320.25 Работник на едноставни работи во 

производството на обувки 
9320.26 Чевларски работник 
9320.27 Работник на едноставни работи во кожна 

галантерија 
9320.28 Работник на едноставни работи во кожарството 

933. Општи работници во транспортот и работата 
со товари 

9330. Општи работници во транспортот и работата 
со товари 

9330.01 Кочијаш  
9330.02 Самарџија 
9330.03 Возач на рачна количка 
9330.04 Пристанишен работник 
9330.05  Железнички транспортен работник 
9330.06 Работник на едноставни транспортни работи 
9330.07 Работник на едноставни работи на утовар, 

претовар и пренос на товар 
9330.08 Транспортен работник 
9330.09 Опслужувач на жичара 
9330.10 Работник за складирање 
9330.11 Работник за доставување на стока  
9330.12 Аеродромски транспортен работник 
9330.13 Работник за сортирање на багаж 
9330.14 Работник на балирање на смет  
9330.15 Работник на утовар и истовар 

99. Занимања за општи работи нераспределени 
на други места 

999. Занимања за општи работи нераспределени 
на други места 

9999. Занимања за општи работи нераспределени 
на други места 

9999.01 Работник за едноставни работи нераспределен 
на друго место  
 

0. ГЛАВНА ГРУПА  
ВОЕНИ ЗАНИМАЊА 

 
01. Воени занимања 

011. Воени занимања 

0110. Воени занимања 
0110.01 Воено лице. 
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210. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 12 февруари 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛ-

ТУРАТА "ДРАГИ ТОЗИЈА" - РЕСЕН  
1. Димитар Муцевски се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Домот на културата 
"Драги Тозија"-Ресен. 

 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

 
    Бр. 17-695/2                     Претседател на Владата 

12 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
               Скопје                         Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
211. 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните 
службеници ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 12 февруари 2002 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ  ДРЖАВЕН  СЕКРЕТАР  ВО  
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ  

1. За државен секретар во Министерството за внатреш-
ни работи се именува Венко Калачовски, дипл. правник, 
досегашен началник на УВР-Охрид. 

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

 
    Бр. 17-697/2                     Претседател на Владата 

12 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
               Скопје                         Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
212. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 
претпријатија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12 февруари 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНЕ-
СУВАЊЕ И  ДИСТРИБУЦИЈА НА  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА"-

СКОПЈЕ ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јав-

ното претпријатие за производство, пренесување и дис-
трибуција на електрична енергија "Електростопанство на 
Македонија"-Скопје од редот на вработените, поради пре-
образба на јавното претпријатие во акционерско друштво 
се разрешуваат: 

 
- Георги Јармов; 
- Александар Наумовски; 
- Леко Ристовски; 
- Љубиша Талевски. 
 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

 
    Бр. 17-709/2                     Претседател на Владата 

12 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
               Скопје                         Љубчо Георгиевски, с.р. 

213. 
Врз основа на член 666 од Законот за трговските 

друштва ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 
31/2001, 50/2001 и 6/2002) и член 7 од Одлуката за преоб-
разба на Јавното претпријатие за производство, пренесу-
вање и дистрибуција на електрична енергија "Електросто-
панство на Македонија" во Акционерско друштво во др-
жавна сопственост ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 80/2000), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12 февруари 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР  
НА АД  "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" 
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ ОД РЕ-

ДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ  
1. За членови на Управниот одбор од редот на вработе-

ните на Акционерското друштво "Електростопанство на 
Македонија" во државна сопственост-Скопје се именува-
ат: 

- Игор Гиевски, дипл.ел.инж., вработен во Дирекција; 
- Александар Наумовски, дипл.проф. по географија, 

вработен во Дирекција; 
- Тоде Ристевски, ел.тех., вработен во РЕК "Битола"-

Новаци; 
- Љубиша Талевски, ел.тех., вработен во РЕК "Бито-

ла"-Новаци. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

 
    Бр. 17-709/3                     Претседател на Владата 

12 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
               Скопје                         Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
214. 

Врз основа на член 10 од Законот за основање на Цен-
тар за образование на кадри за областа на безбедноста 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/95), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 12 февруари 2002 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 
ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА ОБ-

ЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА - СКОПЈЕ  
1. Божидар Кулевски се разрешува од должноста ди-

ректор на Центарот за образование на кадри за областа на 
безбедноста-Скопје. 

 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

    Бр. 17-721/2                     Претседател на Владата 
12 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
               Скопје                         Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
215. 

Врз основа на член 10 од Законот за основање на Цен-
тар за образование на кадри за областа на безбедноста 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/95), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 12 февруари 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБ-
РАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА ОБЛАСТА НА БЕЗБЕД-

НОСТА - СКОПЈЕ  
1. За директор на Центарот за образование на кадри за 

областа на безбедноста-Скопје се именува генерал во по-
лиција Ристо Галевски, раководител на Одделот за поли-
ција во Министерството за внатрешни работи. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
    Бр. 17-722/2                     Претседател на Владата 

12 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
               Скопје                         Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
216. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 
претпријатија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12 февруари 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБО-

ТЕЊЕ "АГРО - БЕРЗА" - П.О. - СКОПЈЕ  
1. Росица Џикова се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на Јавното претпријатие за берзанско ра-
ботење "Агро-Берза"-П.О.-Скопје. 

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

 
    Бр. 17-749/1                     Претседател на Владата 

12 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
               Скопје                         Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
217. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000) и член 3 од Одлуката за основа-
ње на Агенција за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет  ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 64/2001), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 февруари 2002 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА РАБОТА СО БЛОКИРАНИ СМЕТ-
КИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ-СКОПЈЕ  

1. М-р Елица Титизова се разрешува од должноста ди-
ректор на Агенцијата за работа со блокирани сметки на 
учесниците во платниот промет-Скопје. 

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

    Бр. 17-750/1                     Претседател на Владата 
12 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
               Скопје                         Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
218. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000) и член 3 од Одлуката за основа-
ње на Агенција за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет  ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 64/2001), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 февруари 2002 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РА-
БОТА СО БЛОКИРАНИ СМЕТКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО 

ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ - СКОПЈЕ  
1. За директор на Агенцијата за работа со блокирани 

сметки на учесниците во платниот промет-Скопје се име-
нува Гордана Ивановиќ, дипл. економист, помошник ра-
ководител на Сектор на работи непосредно поврзани со 
министерот во Министерството за финансии. 

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

 
    Бр. 17-751/1                     Претседател на Владата 

12 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
               Скопје                         Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
219. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 12 февруари 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ  ВРШИТЕЛ  НА  ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА "ДРАГИ 

ТОЗИЈА" - РЕСЕН 
 
1. За вршител на должноста директор на Домот на кул-

турата "Драги Тозија"-Ресен се именува Милица Војчев-
ска, дипл. историчар на уметноста со археологија. 

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

 
    Бр. 17-752/1                     Претседател на Владата 

12 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
               Скопје                         Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
220. 

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 
претпријатија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12 февруари 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 
ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ "АГРО-БЕРЗА"-П.О. - 

СКОПЈЕ  
1. Реџаил Исмаили се разрешува од должноста дирек-

тор на Јавното претпријатие за берзанско работење "Аг-
ро-Берза"-П.О.-Скопје. 

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

 
    Бр. 17-754/1                     Претседател на Владата 

12 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
               Скопје                         Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
221. 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните 
службеници ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 19 февруари 2002 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

НАУКА  
1. Се разрешува м-р Емил Поповски од должноста др-

жавен секретар во Министерството за образование и нау-
ка. 

 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

    Бр. 17-727/2                     Претседател на Владата 
19 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
              Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 
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222. 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните 
службеници ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 19 февруари 2002 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА  
1. За државен секретар во Министерството за образо-

вание и наука се именува Александар Коцарев, дипл. 
правник, помошник генерален директор за кадровски, оп-
шти и организациски прашања во АД "Македонски теле-
комуникации"-Скопје. 

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

 
    Бр. 17-728/2                     Претседател на Владата 

19 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
              Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
223. 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните 
службеници ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 19 февруари 2002 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА  

1. За државен секретар во Министерството за одбрана 
се именува Бранко Поповски, досегашен државен совет-
ник во Министерството за локална самоуправа. 

 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

 
    Бр. 17-874/1                     Претседател на Владата 

19 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
              Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
224. 

Врз основа на член 52 став 7 од Законот против огра-
ничувањата на конкуренцијата ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 80/99), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19 февруари 2002 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
ОДДЕЛОТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ ВО  

МОНОПОЛСКАТА УПРАВА  
1. Се разрешува Лидија Костовска од должноста член 

на Одделот за донесување одлуки во Монополската упра-
ва, орган во состав на Министерството за економија. 

 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

 
    Бр. 17-818/2                     Претседател на Владата 

19 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
              Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
225. 

Врз основа на член 52 став 7 од Законот против огра-
ничувањата на конкуренцијата ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 80/99), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19 февруари 2002 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 

ОДДЕЛОТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ ВО  
МОНОПОЛСКАТА УПРАВА  

1. Се разрешува Розана Ванковска од должноста член 
на Одделот за донесување одлуки во Монополската упра-
ва, орган во состав на Министерството за економија. 

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

 
    Бр. 17-818/3                     Претседател на Владата 

19 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
              Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
226. 

Врз основа на член 52 став 7 од Законот против огра-
ничувањата на конкуренцијата ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 80/99), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19 февруари 2002 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
ОДДЕЛОТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ ВО  

МОНОПОЛСКАТА УПРАВА  
1. Се разрешува Ѓорѓи Бајлозов од должноста член на 

Одделот за донесување одлуки во Монополската управа, 
орган во состав на Министерството за економија. 

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

 
    Бр. 17-818/4                     Претседател на Владата 

19 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
              Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
227. 

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35  
од Законот за културата ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 19 февруари 2002 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА МЛАДИНСКИОТ КУЛТУ-

РЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Младинскиот културен 

центар-Скопје се разрешуваат: 
- Јован Сиљаноски; 
- Јадранка Костова; 
- Миле Младеновски; 
- Ѓоре Цанев. 
 
2. За членови на Управниот одбор на Младинскиот 

културен центар-Скопје се именуваат: 
- м-р Авзи Мемети, дипл. проф. по биологија; 
- Сашо Петровски, директор на ДХТУ "Техно-чист"-

Скопје;  
од редот на вработените 
- Цветанка Николовска, дипл. социолог, уредник на 

проект; 
- Ванчо Богоев, соработник на проект. 
 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

 
    Бр. 17-668/3                     Претседател на Владата 

19 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
              Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 
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228. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претприја-
тија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 19 февруари 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНИСУВАЊЕ СО ХИДРОСИСТЕ-

МОТ "ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО"-СТАР ДОЈРАН  
1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за водостопанисување со Хидросистемот "Дојран-
ско Езеро"-Стар Дојран се именуваат: 

- Константин Ичков, дипл. инж. геолог; 
- м-р Јове Кекеновски, државен секретар во Минис-

терството за животна средина и просторно планирање; 
- Петар Кочаров, сообраќаен инженер; 
- Гоце Лазароски, дипл. град. инж., вработен во Упра-

вата за водостопанство при Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство; 

- Тони Мартиноски, дипл. инж. агроном, директор на 
ЈВП "Водостопанство на Македонија"-Скопје; 

- Атанас Митков, наставник; 
- Анита Попова, дипл. инж. по биологија од Богданци; 
- Мери Хаџиева-Протиќ, дипл. правник, советник во 

Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство; 

- Целе Ристевски, дипл. град. инж., директор на Упра-
вата за водостопанство при Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство; 

- Ѓоко Џинов, економист по туризам; 
- Каја Шукова, дипл. технолог, раководител во Минис-

терството за животна средина и просторно планирање. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

 
    Бр. 17-706/2                     Претседател на Владата 

19 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
              Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
229. 

Врз основа на член 24 од Законот за Владата на Репуб-
лика Македонија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 59/2000) и член 39 и 42 од Деловникот за ра-
бота на Владата на Република Македонија ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 38/2001), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 фев-
руари 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И 
ЧЛЕНОВИ НА ПРАВНИОТ СОВЕТ  

1. Од должноста претседател и членови на Правниот 
совет се разрешуваат: 

 
а) претседателот д-р Владо Бучковски; 
б) членовите 
- д-р Владо Поповски; 
- д-р Борче Давитковски; 
- Рафаил Черепналкоски. 
2. За претседател и членови на Правниот совет се име-

нуваат: 
 
а) за претседател 
д-р Владо Поповски, министер за одбрана; 
 
б) за членови 
- д-р Гале Галев, професор на Правниот факултет во 

Скопје; 
- Јордан Дескоски, претседател на Републичкиот суд-

ски совет; 
- д-р Весела Мукоска-Чинго, професор на Правниот 

факултет во Скопје. 
 

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

 
    Бр. 23-797/2                     Претседател на Владата 

19 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
              Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
230. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 19 февруари 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР-

СКОПЈЕ  
1. За вршител на должноста директор на Македонски-

от народен театар-Скопје се именува Мирко Стефаноски, 
директор на Дирекцијата за култура и уметност на град 
Скопје. 

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

 
    Бр. 17-819/2                     Претседател на Владата 

19 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
              Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
231. 

Врз основа на член 96, став 4, а во врска со член 133, 
став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 98/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 19 февруа-
ри 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ  И  ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН  НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА 

ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА "БАМБИ" - 
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  

1. Тоде Маринковски, се разрешува од должноста член 
на Управниот одбор на Јавната установа за деца-Детска 
градинка "Бамби"-Македонска Каменица. 

2. За член на Управниот одбор на Јавната установа за 
деца-Детска градинка "Бамби"-Македонска Каменица, се 
именува Драган Миленковски. 

 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

 
    Бр. 17-867/1                     Претседател на Владата 

19 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
              Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
232. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претприја-
тија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
8/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 19 февруари 2002 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРО-
ЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕ-
ЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТО-
ПАНИСУВАЊЕ СО ХИДРОСИСТЕМОТ "ДОЈРАН-

СКО ЕЗЕРО" - СТАР ДОЈРАН  
1. За членови на Одборот за контрола на материјално-

финансиското работење на Јавното претпријатие за водос-
топанисување со Хидросистемот "Дојранско Езеро"-Стар 
Дојран се именуваат: 

- Бојан Дурнев, дипл. град. инженер; 
- Ѓорѓи Картелов, економист; 
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- Ванчо Малзарков, дипл. град. инженер; 
- Благоја Стоилов, дипл. град. инженер; 
- Иван Франгов, дипл. економист. 
 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

 
    Бр. 17-870/1                     Претседател на Владата 

19 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
              Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
233. 

Врз основа на член 79-а, став 2 од Законот за игрите на 
среќа и за забавните игри ("Службен весник на РМ" бр. 
10/97, 54/97, 13/2001 и 2/2002), министерот за финансии, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  НАЧИНОТ  НА  ПЛАЌАЊЕ  НА  ПОСЕБНАТА ДА-
ВАЧКА 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредува начинот на плаќање на 
посебната давачка. 

 
Член 2 

Приредувачите на играта на среќа лото, спортска прог-
ноза, лотарија, томбола, ТВ томбола, обложување на 
спортски натпревари, обложување на спортски натпрева-
ри преку интернет и интерактивните игри на среќа посеб-
ната давачка ја плаќаат во рок од 15 дена од денот на завр-
шувањето на колото на играта на среќа, а приредувачите 
на играта на среќа инстант лотарија посебната давачка ја 
плаќаат на секој петнаесетти ден во месецот. 

Приредувачите на наградни игри посебната давачка ја 
плаќаат наредниот ден од денот на доставувањето на ре-
шението со кое се одобрува приредување на наградни иг-
ри. 

 
Член 3 

Средствата се уплатуваат на жиро сметка број 840-
6366 - посебни давачки за игри на среќа и приходно конто 
број 724135. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија". 

 
     Бр. 09-4688/1                                   Министер 

19 февруари 2002 година                      за финансии, 
               Скопје                                Никола Груевски, с.р. 

___________ 
234. 

Врз основа на член  80  став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот 
завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

Се става во примена установениот катастар на недвиж-
ности на катастарската општина Шешково - општина Ка-
вадарци. 

Катастарот на недвижностите се применува од денот 
на објавувањето на ова решение во "Службен весник на 
Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвижности-
те од став 1 од ова решение, престанува да се применува 
катастарот на земјиштето установен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на 
СРМ" бр. 34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-942/1                                      Директор, 

22 февруари 2002 година              Мирче Ѓорговски, с.р. 
        Скопје 

235. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македо-
нија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
70/92), на седницата одржана на 13 февруари 2002 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинува Одлуката за измена и дополнување на 
Деталниот урбанистички план на град Гостивар - Џамиџи-
дит маало на м.в. "Тоскалари" бр. 07-529/1, донесена од 
Советот на Општина Гостивар на седницата одржана на 6 
септември 2000 година. 

 
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на 

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

 
3. Уставниот суд на Република Македонија по подне-

сена иницијатива од Меџити Таип, Мерсини Бесир и Аде-
ми Тасин од Гостивар, со решение У. бр. 88/2001 од 28 но-
ември 2001 година, поведе постапка за оценување закони-
тоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што основано беше поставено прашањето за неговата сог-
ласност со одредбите на Законот за просторното и урба-
нистичкото планирање. 

 
4. Судот на седницата утврди дека врз основа на чле-

новите 7 и 20 од Законот за просторното и урбанистичко 
планирање и член 49 став 6 од Статутот на Општина Гос-
тивар, Советот на општина Гостивар на 6 септември 2000 
година донесол Одлука за изменување и дополнување на 
дел од Деталниот урбанистички план на град Гостивар - 
Џамиџидит маало на м.в. "Тоскалари". Измените и до-
полнувањата се прикажани во текстуален и графички при-
каз што се составен дел на Одлуката. 

 
5. Со Законот за просторното и урбанистичко планира-

ње е утврдено изработувањето и постапката за донесување 
на плановите. 

Според член 17 на овој закон, плановите се изработу-
ваат како нацрт и како предлог на план, а по нацртот на 
деталниот урбанистички план се спроведува јавна анкета. 

Јавната анкета, пак, се спроведува со излагање на пла-
нот на јавно место најмалку 15 дена, во кој рок заинтере-
сираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје 
опфатено со планот, доставуваат писмени забелешки на 
анкетни листови до организаторот на анкетата. За времето 
и местото каде ќе биде изложен планот задолжително се 
објавува соопштение во јавните гласила. Извештај за јав-
ната анкета со образложение за неприфатените забелешки 
изработува општината (член 18). 

Согласно член 20 од овој закон, измените и дополну-
вањата на плановите се вршат по иста постапка пропиша-
на за нивно донесување, доколку со овој закон не е поина-
ку уредено. 

Според членот 22 став 6 и 7 од овој закон, урбанистич-
ките планови можат да се спроведуваат по издавање на 
согласност од Министерството надлежно за работите на 
урбанизмот. Плановите за кои не е издадена согласност, 
се сметаат дека не се донесени. 

Во конкретниот случај, според документацијата со ко-
ја располага Судот, а е доставена од главниот архитект на 
град Гостивар произлегува дека Советот на Општина Гос-
тивар со Одлука пристапил кон изменување и дополнува-
ње на Деталниот урбанистички план на Гостивар за дел од 
Џамиџидит маало место викано "Тоскалари". 

Понатаму, има Програма за изработка и донесување на 
урбанистички планови во Општина Гостивар во 2000 го-
дина донесена од Советот на општината; договор помеѓу 
Советот на општината како нарачател и Институтот за 
просторно планирање, урбанизам, сообраќај и екологија 
на Македонија "ИН-ПУМА" како извршител, за изготву-
вање на нацрт на планот: Стручна ревизија на Нацрт пла-
нот, изготвена од Архитектонски факултет - Скопје, од ју-
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ни 2000 година; Одговор на забелешките од стручната ре-
визија од изготвувачот на планот, од јуни 2000 година 
Стручно мислење по Нацрт - измената на планот од Ми-
нистерството за урбанизам и градежништво, со бр. 10-
5139, од 11.07.2000 година; Стручно мислење на Нацрт-
измената на планот од Главниот архитект на градот, со бр. 
сл., од 14.07.2000 година; Соопштение за спроведување на 
јавната анкета, со бр. 20-сл., од 16.07.2000 година, објаве-
но на Радио "Гостивар" - Гостивар; Извештај од јавна ан-
кета, изготвена од Општината, со бр. 20-453/4, од 
21.08.2000 година; Предлог - план, изготвен од "ИН-
ПУМПА" - Скопје (изработувач) и "Полог Проект" - Гос-
тивар (подизвршител), со техн. бр. 55/2000, од септември 
2000 година; Одлука за усвојување на измена и дополна 
(ревизија) на дел од Деталниот урбанистички план на град 
Гостивар - Џамиџидит маало на м.в. "Тоскалари", со број 
07-529/1 од 06.09.2000 година; Согласност од Министерс-
твото за транспорт и врски. 

Во врска со наводите содржани во иницијативата, дека 
измената на оспорениот акт е извршена без согласност на 
жителите на односниот реон, евидентно е дека од 
16.07.2000 година до 31.07.2000 година била спроведена 
јавна анкета по Нацртот на планот, за што граѓаните биле 
известувани преку радио "Гостивар" врз основа на заклу-
чокот на главниот архитект на општина Гостивар за спро-
ведување на јавна анкета. 

Меѓутоа, според приложената документација која му 
претходела на донесувањето на оспорениот акт, недоста-
сува формална одлука на Советот на Општината за усвоју-
вање на Нацртот на деталниот урбанистички план, како и 
акт на Советот на Општината за спроведување на јавна ан-
кета по Нацртот на планот. 

Ако се има предвид дека Нацртот на урбанистичкиот 
план е една фаза при донесувањето на урбанистички план, 
Судот оцени дека Советот на општината требало да доне-
се одлука за усвојување на Нацртот на планот и Советот 
на општината да ја организира јавната расправа по Нацр-
тот на планот. 

Со оглед на тоа што Советот на општината не донесол 
акт за усвојување на Нацртот на планот, ниту пак има до-
несено акт со кој по Нацртот на планот се спроведува јав-
на анкета. Судот оцени дека оспорената одлука не е во 
согласност со одредбите од Законот за просторно и урба-
нистичко планирање. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-
телот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, 
д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Сели-
ми и д-р Јосиф Талевски. 

 
       У. бр. 88/2001                             Претседател 
13 февруари 2002 година     на Уставниот суд на Република 

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

___________ 
236. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македо-
нија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
70/92), на седницата одржана на 13 февруари 2002 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинува Одлуката за донесување на Детален ур-
банистички план за населбата "Езерски лозја" - во Оп-
штина Струга бр. 07-804/10, донесена од Советот на Оп-
штина Струга на 29.12.1999 година. 

2. Се става вон сила Решението за запирање од извр-
шување поединечните акти и дејствија донесени односно 
преземени врз основа на Одлуката означена во точката 1 
од оваа одлука. 

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

 
4. Уставниот суд на Република Македонија по иници-

јатива на Јавното правобранителство на Република Маке-
донија, а по барање на Советот и Собирот на граѓани од 
населбата "Езерски лозја" Струга, со решение У. бр. 
123/2001 од 21 ноември 2001 година поведе постапка за 
оценување законитоста на актот означен во точката 1 од 
оваа одлука, бидејќи основано беше поставено прашањето 
за неговата согласност со Законот за просторно и урбанис-
тичко планирање. 

Со истото решение Судот ги запре од извршување по-
единечните акти и дејствија донесени односно преземени 
врз основа на Одлуката. 

 
5. Судот на седницата утврди дека според член 1 од 

Одлуката, со оваа одлука се донесува Деталниот урбанис-
тички план за населбата "Езерски лозја", населено место 
во општина Струга. Деталниот урбанистички план ги по-
читува определбите на Основниот урбанистички план. 
Членот 2 уредува дека Деталниот урбанистички план со-
држи: графички дел, текстуален дел, стручна ревизија, и 
извештај од стручна консултација - јавна анкета. Според 
членот 3, извештајот за стручната консултација и јавната 
анкета, изготвени од општинскиот надлежен орган за ра-
ботите од областа на урбанизмот е составен дел на оваа 
одлука. Членот 4 уредува дека Деталниот урбанистички 
план за "Езерски лозја" ќе го спроведува Министерството 
за урбанизам и градежништво - ПЕ - Струга, по добивање-
то на согласност од страна на Министерството за урбани-
зам и градежништво - Скопје. Според членот 5, Деталниот 
урбанистички план за "Езерски лозја" се заверува со пе-
чат и потпис од изготвувачот и Советот на општина Стру-
га, а согласно со членот 6 со оваа одлука влегува во сила 
со денот на објавувањето во "Службен гласник на општи-
на Струга". 

 
6. Според членот 2 од Законот за просторно и урбанис-

тичко планирање, просторното и урбанистичкото плани-
рање е континуиран процес кој се обезбедува со изработу-
вање, донесување и спроведување на просторни и урба-
нистички планови кои меѓусебно се усогласуваат. 

 
Според член 10 став 1 од Законот за просторно и урба-

нистичко планирање, Генерален урбанистички план се до-
несува за подрачје на населено место, стопански комплекс 
и за други подрачја предвидени за градба. 

 
Според ставот 2 на овој член Генералниот урбанистич-

ки план содржи особено: намена на земјиштето и функци-
онална организација на подрачјето опфатено со планот, со 
граници на опфатот на урбаното подрачје, решенија за ге-
нерални водови и објекти на сообраќајна и друга инфрас-
труктура, основни услови за изградба на станбени, сто-
пански, јавни, спортско-рекреативни и други објекти, гра-
дежни и регулациони линии и максимални висински коти, 
плански мерки за заштита и унапредување на животната 
средина и природата, природното и градителското наслед-
ство, урбани санациони мерки и мерки за заштита од вое-
ни разурнувања, природни и технолошки непогоди, одред-
би за спроведување на планот, билансни показатели и со-
одветни графички прикази. 

Согласно членот 11 од овој закон, Детален урбанис-
тички план се донесува за одделни делови на населени 
места и други подрачја за кои е донесен Генерален урба-
нистички план. Деталниот урбанистички план содржи 
особено: план на намена на просторот и објектите, план на 
градежни парцели и површина за изградба на објекти оп-
ределени со регулациони и градежни линии, максимална 
висина на објектите и други поблиски услови за изградба, 
план на сообраќајна мрежа со нивелманско решение и 
мрежа на оски со геодетски податоци, решенија за секун-
дарни водови и објекти на инфраструктура, услови за 
спречување на архитектонските бариери, урбани санацио-
ни мерки и плански мерки за заштита и унапредување на 
животната средина и природата, природното и градител-
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ското наследство, за заштита од воени разурнувања, при-
родни и технолошки непогоди, одредби за спроведување 
на планот, билансни показатели и соодветни графички 
прикази. 

Детален урбанистички план се изработува на ажурира-
ни геодетски подлоги. 

Од изнесените законски одредби произлегува дека де-
тален урбанистички план се донесува за одделни делови 
на населени места и други подрачја за кои е донесен гене-
рален урбанистички план. Тоа претпоставува дека детал-
ниот урбанистички план треба да биде во рамките на ур-
банистичкото планирање предвидено односно зацртано со 
генералниот урбанистички план. 

При споредувањето на графичките делови на Генерал-
ниот урбанистички план од 1990 година (Основен урба-
нистички план според Законот за системот на просторното 
и урбанистичко планирање) и оспорениот Детален урба-
нистички план јасно може да се согледа дека Деталниот 
урбанистички план е надвор од границите на урбанистич-
киот опфат на Генералниот урбанистички план односно 
дека со Деталниот урбанистички план се проширува урба-
низираниот простор предвиден со Генералниот урбанис-
тички план и тоа од западната страна на границите на оп-
фатот на населбата "Езерски лозја". 

Имајќи го предвид фактот дека оспорениот детален 
урбанистички план не е во границите на опфатот на Гене-
ралниот урбанистички план од 1990 година, Судот оцени 
дека оспорениот акт не е во согласност со членот 11 од За-
конот за просторното и урбанистичко планирање. 

 
7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 

точките 1 и 2 од оваа одлука. 
 
8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-

телот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, 
д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Сели-
ми и д-р Јосиф Талевски. 

 
       У. бр. 123/2001                             Претседател 
13 февруари 2002 година     на Уставниот суд на Република 

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

___________ 
237. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македо-
нија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 70/92), на седницата одржана на 13 февруари 
2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинуваат член 65 од Статутот на Адвокатската 
комора на Република Македонија и Одлуката за утврдува-
ње на висината на уписнината на новите членови на Адво-
катската комора на Република Македонија, донесена од 
Управниот одбор на Комората на 12 мај 2001 година. 

 
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на 

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

 
3. Уставниот суд на Република Македонија по иници-

јатива на Анастас Пејчиновски од Скопје, поддржана со 
потписи на 96 граѓани, со Решение У. бр. 196/2001 од 26 
декември 2001 година поведе постапка за оценување ус-
тавноста и законитоста на член 65 од Статутот на Адво-
катската комора на Република Македонија и Одлуката оз-
начена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави 
прашањето за согласноста на оспорените одредби со од-
редбите на Уставот и Законот за адвокатурата. 

 
4. Судот на седницата утврди дека според член 65 од 

Статутот, при упис во Именикот на адвокатите, адвокатот 
плаќа одреден износ, чијашто висина ја утврдува Управ-

ниот одбор со своја одлука, кој не може да биде помал од 
3 просечни плати исплатени во претходниот месец, на име 
вложување на средства на Комората, што се стекнати со 
вложувања на адвокатите кои членувале во неа до негово-
то зачленување. 

Оспорената одлука е донесена од Управниот одбор на 
Адвокатската комора на Република Македонија на 12 мај 
2001 година. Според член 1 од Одлуката, при упис во 
Именикот на адвокатите во Адвокатската комора на Ре-
публика Македонија, новите адвокати ќе плаќаат уписни-
на во износ од 4 (четири) нето просечни плати во несто-
панството во текот на претходниот месец. Со членот 2 од 
Одлуката се определува дека оваа одлука влегува во сила 
со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јули 
2001 година, а со членот 3 од Одлуката, се уредува дека 
таа ќе се објави во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
5. Според член 9 став 2 од Уставот, граѓаните пред Ус-

тавот и законите се еднакви. 
 
Со член 32 став 2 од Уставот се уредува дека секому, 

под еднакви услови, му е достапно секое работно место, а 
според став 5 на овој член на Уставот, остварувањето на 
правата на вработените и нивната положба се уредуваат 
со закон и со колективни договори. 

 
Според член 52 став 1 од Уставот, законите и другите 

прописи се објавуваат пред да влезат во сила. 
Согласно член 53 од Уставот, адвокатурата е самостој-

на и независна јавна служба што обезбедува правна по-
мош и врши јавни овластувања во согласност со закон. 

Со Законот за адвокатурата ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 80/92) се уредува обезбедување-
то правна помош од страна на адвокатурата на физички и 
правни лица во остварувањето и заштитата на нивните 
права и врз закон заснованите интереси во постапката 
пред судовите, другите органи и други правни лица, како 
и организацијата на адвокатурата, условите за упис во 
Именикот на адвокатите и правата и обврските на адвока-
тите. Според член 2 од овој закон, адвокатурата е самос-
тојна и независна јавна служба што обезбедува правна по-
мош и врши јавни овластувања во согласност со закон. 

Самостојноста и независноста на адвокатурата како 
јавна служба, согласно член 3 од Законот, се остварува со 
слободно и независно вршење на адвокатската дејност, 
слободен избор на адвокатот, организирање на адвокатите 
во адвокатска комора, автономно донесување на општи 
акти за работа на Адвокатската комора на Република Ма-
кедонија и нејзините органи и запишување и бришење од 
Именикот на адвокатите и донесување на Кодексот на ад-
вокатската етика. 

 
Според член 8 од Законот, правото на вршење на адво-

катската дејност се стекнува со уписот во Именикот на ад-
вокатите на Адвокатската комора на Република Македо-
нија, според член 9 став 1 од Законот во Именикот на ад-
вокатите може да се запише државјанин на Република Ма-
кедонија, кој ги исполнува општите услови за засновање 
на работен однос, дипломиран правник со положен право-
суден испит, кој ужива углед за вршење на адвокатската 
дејност, а според член 10 став 1 од Законот, по барањето 
за упис во Именикот на адвокатите решава надлежен ор-
ган на Адвокатската комора на Република Македонија на 
начин и под услови определени со овој закон. 

Со член 27 став 1 од Законот се уредува дека адвока-
тите се организираат во Адвокатска комора на Република 
Македонија, која согласно член 28 став 1 од Законот, во 
својата работа е самостојна и независна, а според став 2 од 
овој член, меѓу другото, решава за стекнување право на 
вршење адвокатска дејност, престанок на вршењето на тоа 
право, за упис и бришење во Именикот на адвокатите и ги 
донесува општите акти на Комората. Согласно член 29 од 
Законот, со Статутот на Комората, меѓу другото се уреду-
ва постапката за упис во Именикот на адвокатите, водење-
то на Именикот на адвокатите и за правата и должностите 
на адвокатите. 
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Тргнувајќи од анализа на наведените уставни и законски 
одредби, јасно произлегува дека адвокатурата е самостојна и 
независна јавна служба што обезбедува правна помош и вр-
ши јавни овластувања во согласност со закон, дека правото за 
вршење адвокатска дејност се стекнува со уписот во Имени-
кот на адвокатите, дека условите за вршење на адвокатската 
дејност и начинот за стекнување право за вршење на таа деј-
ност се утврдуваат со Законот и дека под еднакви услови вр-
шењето на таа дејност е достапна секому. Притоа, не е спор-
но дека адвокатите се организираат во адвокатска комора, 
чии органи решаваат за стекнување и престанок на правото 
на вршење на адвокатска дејност и за упис и бришење во 
Именикот на адвокатите, но на начин и под услови определе-
ни со закон. Меѓутоа, правото за решавање во секој конкре-
тен случај, не значи и право да се утврдуваат нови услови 
(надвор од Законот) за запишување во Именикот на адвока-
тите или, пак, да се утврдува уписнина на новите членови на 
Комората односно обврска за плаќање надоместок при упи-
сот во Именикот на адвокатите, како дополнителен услов за 
вршење на таа дејност од страна на лицата кои ги исполнува-
ат условите утврдени во член 9 став 1 од Законот за адвокату-
рата. 

 
Тргнувајќи од наведеното, а имајќи ја предвид содржи-

ната на оспорената одредба на член 65 од Статутот според 
која при уписот во Именикот на адвокатите, адвокатот пла-
ќа одреден износ на име вложување на средства на Комора-
та, што се стекнати со вложувања на адвокатите кои члену-
вале во неа до неговото зачленување, како и содржината на 
оспорената одлука според која при уписот во Именикот на 
адвокатите, новите адвокати ќе плаќаат уписнина во износ 
од четири нето просечни плати во нестопанството во текот 
на претходниот месец, според мислењето на Судот, воста-
новената уписнина што како обврска е утврдена да се плаќа 
при уписот во Именикот на адвокатите од страна на новите 
членови на Адвокатската комора (кандидати за адвокати) 
нема уставна и законска основа, дека таа уписнина според 
начинот и времето кога се плаќа (при уписот во Именикот), 
значи дополнителен услов за вршење на адвокатска дејност 
од тие што се утврдени со Законот и дека со плаќањето на 
уписнината само од страна на новите членови се нарушува 
принципот на еднаквост, поради што Судот оцени дека ос-
порените одредби не се во согласност со напред наведените 
одредби од Уставот и Законот за адвокатурата. 

Покрај наведеното, имајќи предвид дека со член 2 од 
оспорената одлука е уредено таа да влезе во сила со денот 
на нејзиното донесување, а не по нејзиното објавување и 
дека истата и покрај тоа што со член 3 е определена да се 
објави во "Службен весник на Република Македонија", 
одлуката ни по истекот на седум месеци не е објавена, Су-
дот оцени дека оспорените одредби од Одлуката не се во 
согласност и со член 52 став 1 од Уставот. 

 
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 

точката 1 од оваа одлука. 
 
7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-

телот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, 
д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Сели-
ми и д-р Јосиф Талевски. 

 
       У. бр. 196/2001                             Претседател 
13 февруари 2002 година     на Уставниот суд на Република 

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

___________ 
238. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македо-
нија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 70/92), на седницата одржана на 6 февруари 
2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинува член 101 став 2 во делот: "и настапуваат 
по сила на законот со кој се предвидени" од Кривичниот 
законик ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
37/96 и 80/99). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

 
3. Уставниот суд на Република Македонија по иници-

јатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение У. бр. 
210 од 12 декември 2001 година поведе постапка за оцену-
вање уставноста на член 101 став 2 во делот "и настапува-
ат по сила на законот со кој се предвидени" од Законикот 
означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави 
прашањето за согласноста на тој дел од оспорената одред-
ба со одредбите на Уставот. 

 
4. Судот на седницата утврди дека според член 101 

став 1 од Кривичниот законик, правните последици од 
осудата што се надоврзуваат на осудите за определени 
кривични дела, не може да настапат кога за кривичното 
дело на сторителот му е изречена парична казна, условна 
осуда, судска опомена или кога тој е ослободен од казна, а 
според став 2 од овој член, правните последици можат да 
се предвидат само со закон и настапуваат по сила на зако-
нот со кој се предвидени. 

 
5. Според член 8 став 1 алинеја 3 и 4 од Уставот, вла-

деењето на правото и поделбата на државната власт на за-
конодавна, извршна и судска се едни од темелните вред-
ности на уставниот поредок на Република Македонија. 

Согласно член 9 од Уставот граѓаните на Република 
Македонија, се еднакви во слободите и правата независно 
од полот, расата, бојата на кожата, националното и соци-
јалното потекло, политичкото и верското уверување, 
имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уста-
вот и законите се еднакви. 

Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето за 
казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата ви-
на не биде утврдена со правосилна судска одлука, а спо-
ред член 14 став 1 од Уставот, никој не може да биде 
казнет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено 
со закон или со друг пропис како казниво дело и за кое не 
била предвидена казна. 

Според член 51 од Уставот, во Република Македонија 
законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите 
други прописи со Уставот и законите. 

Согласно член 54 став 1 од Уставот, слободите и пра-
вата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само 
во случаи утврдени со Уставот. 

Според член 98 став 1 од Уставот, судската власт ја 
вршат судовите, а според став 2 на овој член од Уставот, 
судовите се самостојни и независни. Судовите судат врз 
основа на Уставот и законите и меѓународните договори 
ратификувани во согласност со Уставот. 

 
Со Кривичниот законик, на правните последици од 

осудата им се посветува посебна глава, иако содржината 
на таа глава е мошне скромна, во однос на другите кри-
вично-правни прашања што се предмет на уредување на 
Законикот. Правните последици од осудата како посебна 
категорија, со овој законик не се третираат ниту како каз-
ни, ниту како други кривични санкции. Имено, според 
член 4 од Кривичниот законик, кривични санкции се: каз-
ни, условна осуда и судска опомена, мерки за безбедност 
и воспитни мерки, а според член 33 од Законикот, казни 
се: затвор и парична казна, при што, казната затвор може 
да се изрече само како главна казна, а паричната казна ка-
ко главна и споредна казна, а ако за едно кривично дело се 
пропишани двете казни, како главна може да се изрече са-
мо едната од нив. Со член 5 од Законикот е уредено дека 
на сторителот на кривично дело во извршувањето на кри-
вичната санкција можат да му бидат одземени или ограни-
чени определени права само во мера која им одговара на 
природата и содржината на таа санкција и само на начин 
со кој се обезбедува почитување на личноста на сторите-
лот и на неговото човечко достоинство. Според тоа, прав-
ните последици од осудата не се третираат како казна или 
други кривични санкции, на што би следувал и одговор 
дека со нив не може на сторителот на кривичното дело да 
му бидат одземени или ограничени определени права. Ме-
ѓутоа, од содржината на член 101 став 1 од Законикот, 
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произлегува дека правните последици од осудата се надо-
врзуваат на осудите за определени кривични дела, што 
значи дека иако правните последици од осудата не се каз-
ни, тие по својата природа, карактер и можност од нивно 
предвидување со закон, без поблиску определување на 
нивните видови и услови за нивно пропишување со сами-
от Кривичен законик, попримаат карактер близок на сама-
та казна и можат тешко да го погодат осудениот кој ја из-
држал својата казна. 

Тргнувајќи од содржината на наведените уставни и за-
конски одредби, а имајќи ја предвид содржината на член 
101 став 2 во делот: "и настапуваат по сила на законот со 
кој се предвидени" од Кривичниот законик, според мис-
лењето на Судот, правните последици од осудата не мо-
жат да настапуваат автоматски по сила на закон, туку дека 
тоа може да се прави само со правосилна судска одлука, 
односно дека казнено-поправниот однос се исцрпува на 
релацијата на казнивото дело и судски изречена казна за 
неговиот сторител и дека натамошни последици од него-
вото извршување односно од осудата за тоа дело кои се 
состојат во ограничување на правата на граѓаните не се 
допуштени, освен ако тоа не е изрично утврдено со уста-
вот. Со оглед на тоа што според оспорениот дел од одред-
бата, правните последици од осудата настапуваат по сила 
на законот, а не како казна (забрана) што ја изрекува су-
дот во рамките на видовите на казни, односно санкции. 
Судот оцени дека тој дел од оспорената одредба не е во 
согласност со напред наведените одредби од Уставот. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-
телот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, 
д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, Бесим Селими и д-р Јосиф Талев-
ски. 

 
      У. бр. 210/2001                             Претседател 
6 февруари 2002 година      на Уставниот суд на Република 

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

___________ 
239. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македо-
нија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија ("Службен весник не Република Маке-
донија" бр. 70/92), на седницата одржана на 13 февруари 
2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинуваат член 2 и член 5 став 2 од Одлуката за 

определување на условите, начинот и постапката за изда-
вање и одземање на лиценца за авто-такси превозот на 
патници во општина Берово ("Службен гласник на оп-
штина Берово" бр. 1/2000). 

 
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на 

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

 
3. Уставниот суд на Република Македонија по иници-

јатива на Христо Ефремов адвокат од Скопје, со решение 
У.бр. 222/2001 од 26 декември 2001 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на член 2 и 
член 5 став 2 од Одлуката означена во точка 1 од оваа од-
лука, затоа што се постави прашањето за согласноста на 
оспорените одредби со одредбите на Уставот и Законот за 
превоз во патниот сообраќај. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 2 од 
Одлуката, лиценца за авто-такси превоз на патници се из-
дава на превозник кој ги исполнува следните услови: 

- да е сопственик на моторно возило или под лизинг со 
кое ќе врши авто-такси превоз, 

- да не е осудуван за кривично дело загрозување на 
безбедноста на сообраќајот, како и против достоинството 
на личноста и моралот во последните три години, и 

- да ги има намирено јавните давачки во врска со вр-
шење на дејноста. 

 
Со член 5 став 2 од Одлуката се уредува дека лиценца-

та се издава по барање на превозникот која содржи: фирма 
и седиште на превозникот, вид на превозот за кое се бара 
лиценцата, доказ за регистрирана дејност, доказ за испол-
нување на условите од член 2 и 3 на оваа одлука, доказ за 
извршена уплата од 3000 денари по возило (годишно), 
обележување и одржување на такси-постојките во градот 
и општината на жиро сметка на Фондот за комунални ра-
боти и доказ за поседување полиса за осигурување на пат-
ниците за секое возило. 

 
5. Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето 

за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата 
вина не биде утврдена со правосилна судска одлука, а сог-
ласно член 14 став 1 од Уставот, никој не може да биде 
казнет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено 
со закон или друг пропис како казниво дело и за кое не 
била предвидена казна. 

 
Со член 33 од Уставот се утврдува дека секој е должен 

да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во 
намирувањето на јавните расходи на начин утврден со за-
кон. 

 
Со Законот за превоз во патниот сообраќај ("Службен 

весник на Република Македонија" бр. 63/95 и 29/98) се 
пропишани условите за вршење на јавен превоз. Така, со 
член 7 од Законот, меѓу условите за вршење на јавен пре-
воз е обврската превозникот да има во сопственост, под 
закуп или лизинг одреден број на регистрирани возила 
кои ги исполнуваат условите пропишани со прописите за 
безбедност на сообраќајот на патиштата и посебните тех-
ничко-експлотациони услови за одделни видови на пре-
воз, да има соодветен простор за паркирање и одржување 
на возилата. Меѓу тие услови, беше и обврската да ги има 
намирено јавните давачки во врска со вршење на дејноста, 
но со Одлуката У.бр. 170/99 на Уставниот суд од 19 април 
2000 година, таа одредба е укината. Според член 7-а од 
овој закон, меѓу другите, се издава лиценца за авто-такси 
превоз на патници, што според член 8 од Законот, ја изда-
ва надлежниот орган на општината според седиштето на 
превозникот. Лиценцата, според член 9 од Законот се из-
дава на барање на превозникот со конкретно определена 
содржина на самото барање. 

 
Авто-такси превозот посебно е уреден со членовите 39 

до 44 од Законот, при што, покрај условите предвидени со 
член 7 алинеја 2 од Законот, со член 40 од Законот, за до-
бивање на лиценца за авто-такси превоз, превозникот тре-
ба да е сопственик на моторно возило или под лизинг со 
кое ќе врши авто-такси превоз и според алинеја 2 се бара-
ше да не е осудуван, која одредба со напред наведената 
одлука на Уставниот суд е укината. Според член 44 од За-
конот, општината ги утврдува: локацијата и капацитетот 
на такси станиците, отворање на нови и укинување на пос-
тојните, обележување и опремување на такси станици и 
бојата на возилата. Таа, исто така, ја утврдува и усогласу-
ва тарифата и начинот на користење на такси станиците. 

Тргнувајќи од содржината на наведените уставни и за-
конски одредби јасно произлегува дека како услов за вр-
шење на авто-такси превоз, односно за добивање на ли-
ценца за таков превоз не може да се бара од превозникот 
да не е осудуван за кривично дело загрозување на сигур-
носта на сообраќајот, како и против достоинството на лич-
носта и моралот во последните три години, бидејќи казни-
вото дело завршува со судски изречената казна и не се до-
пуштени други последици од осудата, ниту, пак, да се 
предвидува услов превозникот да ги намирил јавните да-
вачки во врска со вршење на дејноста, бидејќи за неизвр-
шување на обврските за подмирување на јавните давачки 
постојат законски механизми за нивно исполнување. Пок-
рај тоа, предвидените услови во оспорените одредби од 
Одлуката, ја изгубиле својата основа со укинувањето на 
напред наведените одредби од Законот за превоз во патни-
от сообраќај. 
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Покрај наведеното, тргнувајќи од фактот дека услови-
те за издавање на лиценца за авто-такси превоз на патни-
ци, вклучувајќи ја и содржината на барањето за издавање 
на лиценца, се конкретно определени со Законот, тогаш 
произлегува дека со пропис на општината не можат да се 
намалуваат или зголемуваат законски утврдените услови, 
поради што Судот оцени дека тие одредби од Одлуката не 
се во согласност со напред наведените одредби од Уставот 
и Законот за превоз во патниот сообраќај. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-
телот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, 
д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Сели-
ми и д-р Јосиф Талевски. 

 
   У.бр. 222/2001                             Претседател 

13 февруари 2002 година         на Уставниот суд на Република 
       Скопје                                       Македонија, 
                                                   д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
240. 

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за девизно ра-
ботење ("Службен весник на РМ" бр. 30/93, 40/96, 54/00 и 
49/01) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна 
банка на Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република 
Македонија, на својата  XCVI седница одржана на 
21.02.2002 година, ја донесе следнава 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СРЕДСТВАТА НА 
СТРАНСКИ ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА 

МОЖАТ ДА СЕ ПРИМААТ ВО ДЕПОЗИТ  
1. Во точка 2 од Одлуката за условите под кои сред-

ства на странски правни и физички лица можат да се при-
маат во депозит ("Службен весник на РМ" бр. 40/93, 
28/94, 16/01 и 103/01) се вршат следните измени и допол-
нувања: 

 
а) во став 1 алинеја 3 зборовите: "на увоз на стоки и 

услуги" се заменуваат со зборовите: "по извршени транс-
акции со странското лице, согласно законските прописи", 

 
б) ставовите 2 и 3 се бришат, 
 
в) ставовите 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат ставови 2, 3, 4, 5 и 

6, 
г) по ставот 6 се додаваат два нови става 7 и 8 кои гла-

сат: 
"Странските дипломатски и конзуларни претставниш-

тва во Република Македонија можат на сметките да вршат 
уплати во ефективни странски пари и од наплатени конзу-
ларни такси и издадени визи. 

Странските претставништва за агенциски работи во 
воздушниот сообраќај, од земјите со кои Република Маке-
донија има склучено меѓународни договори за воздушен 
сообраќај, можат да вршат уплати во ефективни странски 
пари и од продадени сопствени превозни документи во 
воздушниот сообраќај, под услов на реципроцитет". 

2. По точката 2 се додава нова точка 3 која гласи: 
"На наплатите од и плаќањата во корист на сметките 

на странските лица се применуваат прописите со кои се 
регулира платниот промет со странство". 

3. Точките 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стануваат точки 4, 5, 6, 7, 
8, 9 и 10. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија". 

 
 О.бр.02-15/ XCVI-2/2002                   Претседател 
21 февруари 2002 година      на Советот на Народна банка 
             Скопје     на Република Македонија, 
      Гувернер, 
              Љубе Трпески, с.р. 

241. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 5 од Законот за На-

родна банка на Република Македонија ("Сл. весник на 
РМ" бр. 3/02), Советот на Народна банка на Република 
Македонија, на својата  XCVI, седница одржана на 
21.02.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУ-
ТОТ  НА  НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Статутот на Народна банка на Република Македо-

нија (во натамошниот текст: Народна банка) член 1 се ме-
нува и гласи:  

"Народна банка е правно лице, во целосна државна 
сопственост со финансиска и административна самостој-
ност". 

Член 2 
Член 2 се менува и гласи:  
"Народна банка е централна и единствена емисиона 

банка, чија основна цел е одржување на ценовната стабил-
ност". 

Член 3 
Член 3 се менува и гласи: 
"Народна банка е независна во остварувањето на фун-

кциите доверени со овој и други закони". 
 

Член 4 
Во член 6 став 2 се менува и гласи: 
"Печатот на Народна банка го содржи називот на На-

родна банка на македонски јазик и грбот на Република 
Македонија". 

 
Член 5 

Во член 7 став 2 се менува и гласи: 
"Советот на Народна банка и секој негов член се одго-

ворни пред Собранието на Република Македонија за ос-
тварување на функциите и задачите на Народна банка ут-
врдени со овој и со други закони". 

 
Член 6 

Во член 10 став 2 се менува и гласи: 
"Членовите на Советот на Банката кои се професио-

нално ангажирани во Советот на Народна банка примаат 
плати во висина на просечната плата на вицегувернерите, 
а другите надворешни членови на Советот на Банката при-
маат надоместок во висина на една третина од платата на 
гувернерот". 

 
Член 7 

Член 13 се менува и гласи: 
"Покрај овластувањата и должностите на гувернерот, 

содржани во одредбите на Законот за Народна банка, гу-
вернерот врши и други работи утврдени со овој статут и 
други закони". 

 
Член 8 

Член 14 се менува и гласи: 
"Во поглед на правата, обврските и одговорностите на 

работниците на Народна банка, гувернерот самостојно од-
лучува за засновање на работен однос, унапредување во 
службата, прераспоредување, стручно усовршување, одре-
дување на плата и надоместоци од плата, наградување за 
особено ангажирање во работата, за изрекување на дис-
циплински мерки, за материјална одговорност на работни-
ците и за престанок на работен однос". 

 
Член 9 

Член 15 се менува и гласи: 
"Вице-гувернерите соработуваат со гувернерот во ра-

ководењето на работата на Народна банка. 
При именувањето на вице-гувернерите, Собранието на 

Република Македонија одлучува кои вице-гувернери ќе 
бидат членови на Советот на банката. 
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Од редот на вице-гувернерите, членови на Советот на 
банката, гувернерот овластува еден кој ќе го заменува гу-
вернерот со сите права и должности во раководењето на 
работата на Народна банка. 

Во отсуство на гувернерот функцијата претседател на 
Советот на Банката ја врши вице-гувернерот кој од страна 
на гувернерот е овластен да го заменува. 

Гувернерот може да му пренесе на вице-гувернерот од 
став 3 на овој член извршување на следните работи: 

- донесување на одлуки и други општи акти од областа 
на работењето и функционирањето на Банката; 

- раководење и организирање на подготовките за од-
брана; 

- донесување на Правилник за организација на работе-
њето, Правилник за систематизација на работите и работ-
ните задачи, Правилник за работа и работно време, Одлу-
ка за вреднување на работните места во Народна банка и 
други прописи и одлуки од областа на правата и обврски-
те кои произлегуваат од работниот однос, и  

- извршување на други работи". 
 

Член 10 
Во член 16 став 1 алинеја 3 зборовите: "заменик гу-

вернерот" се заменуваат со зборовите: "вице-гувернерот 
овластен од гувернерот да го заменува". 

 
Член 11 

Во член 17 се вршат следните измени: 
- Во став 2, алинеја 1 зборовите: "и заменик гуверне-

рот" се бришат, а  зборовите "специјалниот советник" се 
заменува со зборовите: "советниците на гувернерот". 

- Во став 3 зборовите: "заменик гувернерот, или" се 
бришат. 

 
Член 12 

Во член 20 став 2 зборовите: "групи и реферати" се 
заменуваат со зборовите: "и работни единици". 

 
Член 13 

Во член 21 зборовите: "единствените називи на групи 
на работи и задачи" се заменуваат со зборовите: "работи-
те и работните задачи". 

 
Член 14 

Во член 22 став 3 точката на крајот од ставот се брише 
и се додаваат зборовите: "освен директорот на Дирекција-
та за внатрешна ревизија кој го избира и разрешува Сове-
тот на Банката". 

 
Член 15 

Во член 23 точката на крајот од членот се брише и се 
додаваат зборовите: "освен директорот на Дирекцијата за 
внатрешна ревизија кој за своето работење одговара пред 
Советот на Банката". 

 
Член 16 

Во член 24 зборовите: "стопански престап" се бри-
шат, а број "24" се заменува со број "23". 

 
Член 17 

Во член 29 зборовите: "монетарно-кредитниот" се за-
менува со зборот "монетарниот". 

 
Член 18 

Во член 30 зборовите: "заменик гувернерот" се бри-
шат. 

 
Член 19 

Член 32 се менува и гласи: 
 
"Народна банка членува во Банката за меѓународни 

порамнувања и во други меѓународни финансиски инсти-
туции и организации". 

 
Член 20 

Во член 34 зборот "кредитното" се брише.  

Член 21 
Во глава  VII по зборот "ДЕЛОВНА" се додаваат збо-

ровите: "И СЛУЖБЕНА". 
 

Член 22 
Во член 37 се вршат следните измени:  
- Во став 1 зборот "Работниците" се заменува со збо-

ровите: "Членовите на Советот на банката и вработени-
те", а по зборот "воената" се додава запирка и зборот 
"службената"; 

- Во став 2 по зборовите: "трае и по" се додаваат и 
зборовите: "пет години од", а на крајот од ставот се дода-
ваат зборовите: "односно престанокот на членството во 
Советот на Народната банка". 

 
Член 23 

Во член 42 став 2 по зборовите: "деловна тајна" се 
става точка, а зборовите до крајот на ставот се бришат. 

Член 24 
Член 46 се менува и гласи: 
"Одлуките на Советот на банката од член 64 точки 5, 

7, 8, 10 и 12 од Законот за Народна банка задолжително се 
објавуваат во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

Упатствата и други прописи донесени од гувернерот 
кои што се однесуваат на работењето на банките се обја-
вуваат во "Службен весник на Република Македонија" во 
рок од 3 дена од влегувањето во сила на упатството". 

Член 25 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување-

то. 
Член 26 

Се задолжува Дирекцијата за правни, организационо 
кадровски и публикациски работи да изготви пречистен 
текст на Статутот на Народна банка. 

 
 О.бр.02-15/ XCVI-3/2002                   Претседател 
21 февруари 2002 година      на Советот на Народна банка 
             Скопје     на Република Македонија, 
       Гувернер, 
              Љубе Трпески, с.р. 
__________________________________________________ 

 
ЗДРУЖЕНИЕ НА БАНКАРСТВО  

И ОСИГУРУВАЊЕ 
5. 

Врз основа на член 5 од Правилникот за организација-
та и начинот на работа на Здружението на банкарството и 
осигурувањето, а во врска со иницијативата од банките, 
Управниот одбор на Здружението за банкарството и оси-
гурувањето, по претходно добиена писмена согласност од 
банките, донесе  

 
Д О Г О В О Р 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВО-
РОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ СО ЧЕКОВИ 

ПО ТЕКОВНИ СМЕТКИ НА ГРАЃАНИТЕ  
Член 1 

Во Договорот за издавање и работење со чекови по те-
ковни сметки на граѓаните ("Сл. весник на РМ" бр. 94 од 
30.11.2001 година) во член 5 став 1 и 2 се менуваат и гла-
сат: 

 
"Банките потписници на овој договор, носители на 

платен промет, за примените чекови - образец ПП22 изда-
дени од друга банка, односно од друг носител на платен 
промет, вршат задолжување на сметката на носителот на 
платниот промет кој е издавач на чекот со употреба на на-
лог за пренос образец ПП 30. 

 
Задолжување се врши преку системот за порамнување 

на Клириншката куќа, при што се задолжува сметката на 
банката издавач на чекот пријавена во ЕРИС. 

Вредноста на чековите поднесени за наплата кај банка 
носител на платниот промет се исплаќа на доносителот на:  
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- денот на прием на наплатата на чековите, односно 
најдоцна следниот работен ден". 

Начинот на припремање и доставување на чековите, се 
регулира со Упатство за начинот на припремање и доста-
вување на чековите по тековни сметки на граѓаните поме-
ѓу носителите на платниот промет, предложено од Струч-
ната работна група, формирана од страна на Здружението 
на банкарството и осигурувањето, а потпишано од претсе-
дателот на Здружението на банкарството и осигурување-
то.  

 
Член 2 

Ставот 3 од член 5 станува нов член 6. 
 

Член 3 
Членот 6 станува член 7. 
 

Член 4 
Членот 7 се брише. 
 

          Бр. 26-590/24          Претседател, 
19 февруари 2002 година                     Хари Костов, с.р. 
              Скопје 

___________ 
 
По извршеното срамнување со изворниот текст, утвр-

дено е дека во текстот на Одлуката за измена на распоре-
дот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на 
Република Македонија за 2002 година, објавена во 
"Службен весник на Република Македонија" бр. 11/2002, 
направена е техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА 
СРЕДСТВА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕ-
ТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА   

Во член 1, став 1 наместо зборовите: "се врши намалу-
вање на потставката 467121- изградба на други објекти" 
треба да се заменат со зборовите: "се врши намалување на 
потставката 467114 - изградба на здравствени објекти". 

 
      Бр. 23-269/3                   Од Владата на Република 

26 февруари 2002 година                  Македонија 
         Скопје 

__________________________________________________ 
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 под  I. П. бр. 

419/2001 се води постапка по тужбата на тужителот Нико-
ловски Благоја од Скопје, ул. "Славејко Арсов" бр. 28, 
против тужените: Ефремов Димитрије од Скопје, сега со 
непозната адреса на живеење и Чолаков Владимир од тат-
ко Ѓорги, со стан на ул. "19" бр. 135, Скопје, односно ул. 
"Мирче Ацев" бр. 135, Скопје, а сега со непозната адреса 
на живеење. 

 
Предмет на спорот е признавање право на сопственост 

по основ на градба на куќа во површина од 60 м2 и приз-
навање право на користење на дворно место во површина 
од 202 м2, што денес се наоѓаат на ул. "Славејко Арсов" 
бр. 28 Д, Скопје, на КП 2590 за КО Центар  II, заведена во 
имотен лист бр. 15400. 

 
Се повикуваат тужените во рок од 30 дена од денот на 

објавувањето на судскиот оглас да се јават лично во судот 
или да определат свој полномошник, кој ќе ги застапува 
неговите интереси во постапката. Во спротивно судот ќе 
им постави привремен застапник од редот на адвокатите, 
кој ќе ги застапува сé додека лично не го преземат спорот 
или не определат свој полномошник. 

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

419/2001.             (6033) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  II - СКОПЈЕ 
 
Пред Основниот суд Скопје  II - Скопје, заведен е спор 

по тужбата на тужителот Нехат Селимовски од с. Студе-
ничани-Скопје, против тужената Кристин Мелани Никол 
од Германија со непозната адреса на живеење, за развод 
на брак. Вредност на спорот 40.000,00 денари. 

Се повикува тужената Кристин Мелани Никол да се 
јави во овој суд и ја достави сегашната адреса на живеење 
во рок од 15 дена  од денот на објавувањето на огласот, а 
во спротивно нејзините интереси пред овој суд се до пра-
восилното окончување на постапката ќе ги штити посебен 
старател , адвокат Жарко Бошковски од Скопје, назначен 
со решение бр. 3020-97 од 18.02.2002 год. од страна на ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скоп-
је. 

Од Основниот суд Скопје  II - Скопје,  XVI. П. бр. 
314/02.                             (5760) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

 
Пред овој суд по предлог на предлагачот Новеска Див-

на од Гостивар, ул. "Павле Аврамоски" бр. 9/13, се води 
постапка за докажување на смртта на лицето Софија Но-
веска родена 17.12.1911 година во с. Кичиница, Гостивар-
ско, од татко Јане и мајка Сара Јаневска. 

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето Софи-
ја Новеска во рок од 15 дена од објавувањето на огласот 
во "Службен весник на РМ" и на огласна табла во Основ-
ниот суд во Гостивар, да се јави во Основниот суд во Гос-
тивар. 

Судот истовремено ги повикува сите лица кои нешто 
знаат за нејзиниот живот тоа да го соопштат на овој суд. 
По истекот на рокот од 15 дена, доколку повиканото лице 
не се јави пред овој суд ќе се смета дека е умрено. 

Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 218/2001. 
                                            (6041) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека во граѓан-

скиот предмет П. бр. 7/2001, по поднесената тужба од ту-
жителките: Ристевска Македонка и други од Кавадарци 
против тужениот Ристевски Ристо од Кавадарци, кој сега 
живее во НР Бугарија, и е со непозната адреса, во постап-
ката за утврдување на сопственост на стекнат имот во 
брак, согласно член 48 ст. 4 од ЗПП. За привремен застап-
ник на тужениот Ристевски Ристо се определува Маја Ки-
танова, адвокат од Кавадарци. Привремениот застапник ќе 
го застапува тужениот и ќе ги штити неговите интереси се 
додека истиот или негов полномошник не се појави пред 
судот, за да ги преземе дејствијата по поднесената тужба. 

Решението да се објави во "Службен весник на РМ" и 
на огласната судска табла. 

Од Основниот суд во Кавадарци, П. бр. 7/2001. 
              (5642) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
 
Пред овој суд е заведен парничен предмет за утврдува-

ње право на сопственост по тужбата на тужителот Зумери 
Муса од Куманово, ул. "Поток Серава" бр. 55, против ту-
жениот Пејчов Младенов Тончо, од Куманово, сега со не-
позната адреса на живеење. Вредност на спорот е 
10.000,00 денари.  

На тужениот му се поставува привремен застапник ад-
вокатот Мирјана Стојковска од Куманово, која ќе го заста-
пува тужениот до окончувањето на постапката или до не-
гово појавување пред судот. 

Од Основниот суд во Куманово,  II. Л. бр. 421/2002. 
                            (6040)                   

___________  
Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужителот 

Благојка Димитриевска од нас. Карпош, ул. "100" бр. 42, 
против тужените: Елица Младеновска, Нада Јовчевска и 
Ружица Андриќ за утврдување на сопственост. 

Со оглед дека тужената Нада Јовчевска од населба 
Карпош, ул "108" е на привремена работа во Шведска, и 
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за истата се враќаат поканите со констатација дека е на ра-
бота во Шведска. На тужената Нада Јовчевска за привре-
мен застапник и се назначува адвокат Славе Илиевски од 
Куманово.Застапникот ќе ја застапува тужената во оваа 
постапка се додека тужената или нејзин полномошник не 
се појават пред судот, односно додека Центарот за соци-
јална работа Куманово, не го извести судот дека назначил 
старател. 

Од Основниот суд во Куманово,  VII П. бр. 2167/98. 
             (5761) 

___________  
Пред овој суд е заведен парничен предмет по тужба на 

тужителката Цветанка Мишевска од с. Романовце-Кума-
ново, против тужениот Предраг Милован Мишевски од с. 
Д. Којнаре, сега во Германија, со непозната адреса, за раз-
вод на брак. На тужениот му се поставува времен застап-
ник, Славица Зафировиќ-Петковска, адвокат од Куманово, 
да го застапува тужениот до окончување на постапката 
или до негово појавување во судот. 

Од Основниот суд во Куманово,  II. П. бр. 1197/2001.
             (5577) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 

 
Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на тужите-

лите Глигорија Волчевски, Васил Волчевски и Ѓорѓија 
Волчевски, сите од с. Дрмени, против тужените Вета Ѓор-
ѓиевска и Борка Блатковска од Ресен, Сана Крстановска 
од с. Сопотско, Николина Блатковска од Ресен и Ило 
Блатковски сега во странство, со непозната адреса на жи-
веење, за утврдување на сопственост. Вредност на спорот 
40.000,00 денари. 

 
Се повикува тужениот Ило Блатковски сега во стран-

ство со непозната адреса на живеење, во рок од 30 дена, 
сметано од денот на објавувањето на огласот, на судот да 
му достави точна адреса или да одреди свој полномошник. 
Во спротивно, судот по службена должност ќе му постави 
привремен застапник кој ќе ги застапува неговите права и 
интереси, а се до окончување на постапката пред овој суд. 

Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 106/2000. 
              (5659) 

___________  
Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на тужите-

лот Јован Митревски од с. Рајца-Ресен, против тужените 
Никодин Митревски, Милева Митревска, Христо Митрев-
ски, Јовче Митревски, Круме Нанчовски, сите од с. Рајца 
и Коља Наумовска од с. Перово, Ицо Петревски и Ване 
Петревски, двајцата од с. Рајца, Вана Ристовска од с. Аса-
мати и Славе Божиновски од Битола, петмината последни 
со непозната адреса на живеење, за сопственост и владе-
ние. Вредност на  спорот 19.000,00 денари. 

Се повикуваат тужените Коља Наумовска од с. Перо-
во, Ицо Петревски од с. Рајца, Ване Петревски од с. Рај-
ца, Вана Ристовска од с. Асамати и Славе Божиновски од 
Битола, сите со непозната адреса на живеење, во рок од 
30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот, на 
судот да му достават точни адреси или да одредат свои 
полномошници. Во спротивно, судот по службена дол-
жност ќе им постави привремен застапник кој ќе ги зас-
тапува нивните права и интереси, а се до окончување на 
постапката пред овој суд. 

Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 140/2000. 
              (5665) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
 
Пред Основниот суд во Струмица П. бр. 1450/2001, се 

води спор за долг во вредност од  91.531,00 денар, по туж-
бата на тужителката Павлина Стојковска од Скопје, про-
тив тужениот Звонко Дамјановски од Струмица. 

 
За привремен застапник на тужениот Звонко Андон 

Дамјановски од Струмица, со стан на ул. "Крсте Мисир-
ков" бр. 30, сега со непозната адреса на живеење, се наз-
начува Лорета Абрашева-стручен соработник во Основни-
от суд во Струмица. 

Привремениот застапник да ги застапува интересите 
на тужениот, согласно член 79 од ЗПП, со сите права сé 
до појавувањето на тужениот или негов полномошник 
пред овој суд. 

Се повикува тужениот Звонко Дамјановски да се јави 
во овој суд во рок од 15 дена по објавувањето на огласот. 

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 1750/2001. 
                            (6042) 

  
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 

тужба на тужителот Мустафи Гајур од с. Желино, Тетово, 
против тужениот Џеладини Амет од с. Желино, а сега со 
непозната адреса во Србија, поради исполнување на дого-
вор. 

Бидејќи тужениот Џеладини Амет е со непозната адре-
са, за истиот да биде објавен оглас во "Службен весник на 
РМ", во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да се 
јави во судот или да одреди свој полномошник, а по исте-
кот на овој рок на истиот ќе му биде поставен времен ста-
рател преку Центарот за социјална работа Тетово, кој ќе 
ги застапува неговите интереси се до окончување на пос-
тапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 126/2002. 
              (5639) 

__________ 
 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за надо-
мест на штета по тужба на Цека Фисник од Тетово, ул. 
"Борис Кидрич" бр. 13 и други против тужените Југослав 
Стојковски и Драшко Србиновски, двајцата од с. Фалише. 

Се повикуваат тужените Југослав Венче Стојковски и 
Драшко Будимир Србиновски, двајцата од с. Фалише, а 
сега со непозната адреса во странство, да се јават во Ос-
новниот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот или да одредат полномошник. 

Доколку не се јават ниту одредат полномошник, преку 
Центарот за социјална работа Тетово, ќе им биде одреден 
привремен застапник кој ќе ги застапува до правосилното 
завршување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 662/2001. 
              (5640) 

__________ 
 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води бракоразводен 
спор по тужба на Халим Халими од с. Стримница-Тетово, 
против Хатиџе Халими родена Зибери, од с. Стримница, а 
сега живее со непозната адреса во Париз-Франција. 

Се повикува тужената Хатиџе Халими со непознато 
место на живеење во Париз, да се јави на Основниот суд 
во Тетово, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
или да определи полномошник, а во спротивно преку Цен-
тарот за социјална работа Тетово, ќе и биде одреден прив-
ремен застапник кој ќе ја застапува до правосилното завр-
шување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 862/2001. 
              (5641) 

___________ 
 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 
тужбата на тужителот Нимет Ферати од с. Жеровјане, Те-
тово, против тужената Саније Ферати од с. Жеровјане, а 
сега со непозната адреса, поради развод на брак. 

Бидејќи тужената Саније Ферати е со непозната адреса 
за истата да биде објавен оглас во "Службен весник на 
РМ". Во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да се 
јави во судот или да одреди свој полномошник, а доколку 
не се јави во одредениот рок на истата ќе и биде поставен 
времен старател преку Центарот за социјална работа Тето-
во, кој ќе ги застапува нејзините интереси се до окончува-
ње на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 91/2002. 
              (5661) 
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Пред Основниот суд во Тетово се води спор за развод 
на брак по тужбата на тужителката Фатмира Исмаили ро-
дена Нуредини од с. Милетино-тетовско, против тужениот 
Селам Абдулвеап Исмаили од с. Челопек-тетовско, сега со 
непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот Селим Исмаили да се јави во 
судот и посочи точна адреса, овласти свој полномошник и 
тоа во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, а во 
спротивно судот преку ЦСР Тетово, ќе му определи вре-
мен старател кој ќе ги застапува во постапката до нејзино 
правосилно окончување. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 33/2002. 
              (5662) 

__________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 
тужба на тужителот Трпковски Мирче од с. Теарце-тетов-
ско, против тужениот Трпковски Ристов Ќирко од с. Теар-
це, сега со непозната адреса во Бугарија, поради сопстве-
ност. 

Бидејќи тужениот Трпковски Ристов Ќирко е со непоз-
ната адреса, за истиот да биде објавен оглас во "Службен 
весник на РМ". Во рок од 15 дена да се јави во судот или 
да одреди свој полномошник, а во спротивно на истиот ќе 
му биде поставен времен старател кој ќе ги застапува не-
говите интереси, се до окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 86/2002. 
              (5663) 

__________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово по тужба на тужителот 
Ќамили Фатмир од с. Нераште против тужената Ќамили 
родена Мамути Зебибе од с. Доброште, сега со непозната 
адреса во Норвешка, се води постапка за развод на брак. 

Се повикува тужената да се јави во судот, да достави 
адреса или да овласти полномошник кој ќе ја застапува во 
оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно, су-
дот преку Центарот за социјална работа, по протекот на 30 
дена ќе и постави привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 105/02. 
              (5664) 

__________________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје  I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 7808/99 од 17.02.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 02025071?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатието на Друштвото за трго-
вија СО-ЈА КОМЕРЦ Калина ДООЕЛ експорт-импорт Ка-
вадарци, ул. "Илинденска бб. 

 
Основач на друштвото е Калина Стојанова од Кава-

дарци, ул. "Илинденска" бб. 
 
Фирмата на друштвото гласи: Друштво за трговија 

СО-ЈА КОМЕРЦ Калина ДООЕЛ експорт-импорт Кава-
дарци. 

 
Седиштето на друштвото е во Кавадарци на ул. 

"Илинденска" бб. 
Дејности на друштвото се: 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, 
52.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
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, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.32, 15.51, 15.61, 15.71, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.40, 65.12/3, 74.84, 51.11, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, застапништво и посредништво во прометот 
со стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продажба на 
странска стока. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за своите обврски сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото одгова-
ра со сите средства. 

Управител на друштвото е Калина Стојанова - без ог-
раничување. 

Од Основниот суд Скопје  I - Скопје, Трег. бр. 7808/99.         
                       (31690) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје  I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 11812/99 од 21.03.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 02027211?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги НАЦИОНАЛ 71 Златко ДООЕЛ експорт-
импорт, Скопје, ул. "Малешевска" бб. 

 
Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 

51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 51.19, 
63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 74.20/2, 74.20/3, 
34.30, 74.12, 74.14, 74.84, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
71.10, 55.30, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 18.23, 15.85, 
15.11, 20.40, 36.12, 36.14, 20.30, 20.10/2, 19.10, 18.30, 
50.20, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување, посредување во прометот со стоки и услуги, реек-
спорт, малограничен промет со СР Југославија, Р. Албани-
ја, Р. Бугарија и Р. Грција, консигнација, меѓународен 
транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, не-
ограничени овластувања, целосна одговорност. 

 
Лице овластено за застапување е Златко Блажевски - 

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

11812/99.                                (31691) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје  I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 15085/99 од 6.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02037153?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
друштвото со ограничена одговорност едно лице на 
Друштвото за производство, трговија, туризам, транспорт, 
шпедиција, угостителство и услуги МЕГИ-ВАЈ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 22-3/17. 

 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.30, 01.41, 01.41/3, 01.42, 14.11, 14.12, 14.13, 
14.21, 14.22, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.89, 
15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 
17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 
17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 
19.20, 19.30, 20.1, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 
22.23, 24.15, 24.16, 24.17, 24.66, 24.70, 25.11, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 26.12, 26.21, 26.25, 26.51, 26.52, 26.53, 26.63, 
26.64, 26.65, 26.66, 26.7, 27.34, 27.35, 28.11, 28.52, 28.61, 
28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 
36.11, 36.12, 36.14, 36.15, 36.22, 36.61, 36.63, 45.11, 45.12, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 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, 51.52, 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, 52.61, 52.62, 
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52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.20, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 
91.33, 92.33, 92.34, 92.72, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05, 
62.10, 62.20, 63.23, 51.33, 51.25, 50.40, 51.51, 02.01, 02.02. 

Дејности во надворешен трговски промет: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, ре-
експорт, продажба на стоки од консигнациони складишта, 
работи на посредување, работи на привремен увоз однос-
но извоз на стоки, застапување на странски, правни и фи-
зички лица, изведување на инвестициони работи во стран-
ство, меѓународни агенции, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, малограничен промет со Југославија, Гр-
ција, Бугарија, Албанија. 

Овластување: Друштвото во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка. 

Одговорност: За обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со сите свои сред-
ства. 

Единствен содружник на друштвото е: Вељковска Ја-
года од Скопје, државјанин на Република Македонија. 

Фирмата на друштвото гласи: Друштво за производ-
ство, трговија, туризам, транспорт, шпедиција, угостител-
ство и услуги МЕГИ-ВАЈ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
"Маршал Тито" бр. 22-3/17. 

Скратен назив на друштвото: Друштво МЕГИ-ВАЈ 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 22-
3/17. 

Од Основниот суд Скопје  I - Скопје, Трег. бр. 
15085/99.                                (31692) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје  I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 11278/99 од 24.04.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 02031305?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за промет, произ-
водство и услуги ОСОЈТРАДЕ Методија ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 33/3-1. 

Основач: Методија Ташовски од Скопје, ул. "Ѓорче 
Петров" бр. 33/3-1. 

 
Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.41, 52.42, 

52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.26, 50.10, 50.30/2, 
50.40/2, 52.63, 52.44/3, 52.44/2, 52.44/4, 52.33, 52.32, 52.50, 
50.50, 51.21, 51.31, 51.23, 51.41, 51.42/1, 51.54, 51.53, 
51.55, 51.70, 51.35, 51.64, 51.43, 51.47, 51.65, 51.38, 51.24, 
51.44, 51.56, 51.25, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 
51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.53, 50.20, 50.40/4, 52.74, 
55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 74.82, 74.84, 74.83, 70.31, 15.81/1, 15.82/1, 15.81/2, 
15.85, 15.82/2, 15.84, 15.61, 15.31, 15.32, 15.33, 15.89, 15.87, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.41, 15.51, 15.52, 15.88, 15.98/2, 
15.42, 15.43, 93.01, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 
71.21, 74.20/5, 74.14, 72.10, 72.20, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, малограничен промет со соседните зем-
ји: Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, реекспорт, 
меѓународна шпедиција. 

 
Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-

ва во свое име и за своја сметка. 
 
Друштвото во правниот промет со трети лица одгова-

ра со целиот свој имот. 
 
Управител и лице овластено за застапување во НТП е 

лицето Методија Ташовски од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје  I - Скопје, Трег. бр. 

11278/99.                                (31693) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје  I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 14475/99 од 19.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02038188?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 

усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за произ-
водство, трговија и услуги на големо и мало БАЛКАНИЈА 
ММ ДОО Мирослав  и Марјан увоз-извоз Куманово, ул. 
"Франц Розман" бр. 22, Куманово. 

Основачи: Доневски Мирослав од Куманово, ул. 
"Франц Розман" бр. 22 и Арсовски Марјан од Куманово, 
ул. "Б.И. Гуне" бр. 12-2/17. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 
01.21, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 02.02, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.61, 15.81, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 
15.89, 15.93, 15.94, 15.98/1, 15.98/2, 17.54, 24.30, 25.13, 
25.21, 25.22, 25.24, 26.11, 26.13/1, 26.14, 26.15, 26.21, 
26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.52, 26.53, 26.61, 
26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.82/1, 26.82/2, 
27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 
27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.54, 28.11, 28.12, 
28.21, 28.22, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 
28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.52, 29.71, 29.72, 31.20, 31.30, 
31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 33.10/2, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 
45.21/1, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.20, 71.10, 
71.21, 74.13, 74.14, 74.20, 74.40, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 
92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, реекспорт, консигнациона продажба, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, посредување 
во надворешнотрговскиот промет, малограничен промет 
со Р. Србија, Р. Бугарија, Р. Албанија и Р. Грција, меѓуна-
родна шпедиција, меѓународно сообраќајно агенциски ра-
боти, туристички работи со странство, застапување на 
странски лица во Македонија, привремен извоз и увоз на 
стоки. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото одговара со сите свои средства Арсовски 
Марјан - управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје  I - Скопје, Трег. бр. 
14475/99.                                (31694) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје  I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 17373/99 од 9.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02037934?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, 
промет и услуги ЕВИКО Владо ДООЕЛ бул. "Видое Сми-
левски Бато" бр. 29-2/6, Скопје. 

 
Дејности: 51.4, 51.41, 51.24, 51.43, 51.53, 51.54, 51.56, 

51.25, 50.10, 51.51, 51.47, 51.57, 19.30, 19.20, 18.10, 63.40, 
71.31, 45.31, 45.22, 52.2, 52.24, 52.21, 52.22, 52.25, 63.12, 
74.40, 51.11, 74.84, 74.12, 22.1, 22.11, 22.12, 92.31/1, 92.11, 
92.12, 92.13. 

 
Дејности во надворешнотрговскиот промет: надвореш-

на трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување, посреду-
вање, консигнација, малограничен промет со Грција, Ал-
банија, Бугарија и СР Југославија. 

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

За обврските остварени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

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

17373/99.                                (31695) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје  I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 16681/99 од 29.10.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02037809?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
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усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија на мало 
КВАТРО ЕЛЕКТРОНИКС експорт-импорт Љупчо и Дејан 
ДОО Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 88/2-8, Скопје. 

Друштво за трговија на мало "КВАТРО ЕЛЕКТРО-
НИКС" експорт-импорт Љупчо и Дејан ДОО Скопје, бул. 
"Јане Сандански" бр. 76/6, Скопје. 

Дејности: 28.70, 26.82/2, 28.62, 36.63, 50.10, 50.30/1, 
51.51, 51.57, 51.70, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/2, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.52, 11, 52.15, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.46, 52.47, 52.48, 63.30, 63.40, 74.84, 92.34, 
92.72, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, изве-
дување на инвестициони работи во странство, посредува-
ње, застапување, меѓународна шпедиција, реекспорт, 
консигнација, меѓународни агенциски услуги, малограни-
чен промет со соседни земји. 

Друштвото во правниот промет со трети лица има не-
ограничени овластувања. 

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото одговара со сите свои средства, целосна од-
говорност. 

Во правниот промет со трети лица друштвото го заста-
пува и претставува Љупчо Илиевски - управител - дирек-
тор со неограничени овластувања. 

Основачи на друштвото со: Љупчо Илиевски и Дејан 
Илиевски. 

Од Основниот суд Скопје  I - Скопје, Трег. бр. 
16681/99.                                (31696) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје  I - Скопје, со решението Срег. 

бр. 16341/99 од 19.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02037802?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги НИКО БОСС Момчило ДООЕЛ Кумано-
во, ул. "Моша Пијаде" бр. 210. 

Усогласување со ЗТД, усогласување на шифрите на 
дејност со НКД. При усогласувањето се врши усогласува-
ње на основната главница на друштвото со ЗТД. 

Единствен содружник е Момчило Петрушевски од Ку-
маново, ул. "Моша Пијаде" бр. 210. 

Дејности: продажба на мало на административни и 
судски таксени марки и даночни вредносници, 19.20, 
19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 
21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 25.21, 25.24, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.45, 52.47, 52.48, 60.24, 63.12, 74.84, 74.80, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапување 
и посредување во надворешнотрговското работење, про-
дажба на странска стока на консигнација, реекспорт на 
стоки, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообра-
ќај, шпедитерски работи со странство. 

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

За обврските во правниот промет со трети лица, друш-
твото не одговара, а ризикот го сноси до висина на основ-
ниот влог. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и надво-
решен промет е Момчило Петрушевски - управител без 
ограничување. 

 
Од Основниот суд Скопје  I - Скопје, Срег. бр. 

16341/99.                                (31697) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје  I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 6105/2000 од 3.05.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02037394?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП на Авто превозник такси МАГНЕТИК 
Исаковски Сарџо Стево, ул. "Ѓорѓи Казепов" бр. 22, 
Скопје. 

Основач и управител: Исаковски Сарџо Стево од 
Скопје, ул. "Ѓорѓи Казепов" бр. 22. 

Дејности: 60.21 превоз на патници во друг копнен со-
обраќај, линиски, 60.22 такси превоз, 60.23 превоз на пат-
ници во друмскиот сообраќај, слободен, 60.24 превоз на 
стоки во друмскиот сообраќај. 

Трговец поединец во правниот промет со трети лица 
настапува во свое име и за своја сметка. 

Трговец поединец во правниот промет со трети лица 
одговара лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје  I - Скопје, Трег. бр. 
6105/2000.                                (31698) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје  I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 11105/99 од 12.10.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 02034589?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и услуги 
ПЕГА Гордана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Крсте 
Асенов" бр. 6-1/8. 

Дејности: 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.34, 
51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 
51.55, 51.35, 51.70, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 
52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 
52.47, 52.26, 60.24, 74.12, 74.14, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи. 

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

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и 
надворешниот промет е Новеска Гордана - управител без 
ограничување. 

Основач е лицето Гордана Новеска од Скопје, ул. 
"Карпошево востание" бр. 3-4/6. 

Од Основниот суд Скопје  I - Скопје, Трег. бр. 
11105/99.                                (31699) 

___________ 
 
 
Основниот суд Скопје  I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 15752/99 од 17.10.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 02034790?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие на Друштвото за тран-
спорт, трговија и услуги ЗОМО-КОМЕРЦ Зоран ДООЕЛ 
експорт-импорт - Велес, ул. "Орце Мартинов" бр. 48. 

 
Фирмата гласи: Друштво за транспорт, трговија и ус-

луги ЗОМО-КОМЕРЦ Зоран ДООЕЛ експорт-импорт - 
Велес.  

Седиштето е на ул. "Орце Мартинов" бр. 48 во Велес. 
Содружник и управител без ограничување е Зајков Зо-

ран од Велес. 
Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-

ва во свое име и за своја сметка. 
За обврските во правниот промет друштвото одговара 

со сите свои средства. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 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, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
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, 74.12, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.84, над-
ворешен трговски промет со прехранбени производи, над-
ворешен трговски промет со непрехранбени производи, 
застапување на странски фирми, посредување и застапува-
ње во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнаци-
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она продажба, угостителски и туристички услуги, меѓуна-
родна шпедиција, агенциски услуги во областа на тран-
спортот, лизинг работи, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, долгорочна производствена кооперација, малог-
раничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Ал-
банија. 

Од Основниот суд Скопје  I - Скопје, Трег. бр. 
15752/99.                                (31700) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје  I - Скопје, со решението Трег. 

бр.  8560/98 од 16.04.1999 година, во регистарска влошка 
бр. 02012508?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
Трговското друштво за консалтинг и услуги СТУДИО 
АЗУРА Красимир ДООЕЛ Скопје, ул. "Никола Парапу-
нов" бр. 5/95, Скопје. 

Трговија и услуги: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.41, 
52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 50.10, 50.50, 
51.21, 51.31, 51.24, 52.34, 51.39, 52.26, 52.44, 51.41, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.70, 55.40, 63.30, 63.40, 74.13, 74.40, 74.84, 
74.20/2, 74.20/5, 74.20/3, 70.20, 92.52/1, 92.34, 74.14, 92.32, 
92.33, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, реек-
спорт, консигнација, комисиони работи, шпедиција, заста-
пување и посредување во прометот со стоки и услуги, зас-
тапување на странски фирми во РМ, малограничен промет 
со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, ускладиш-
тување на стоки. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување на друштвото во внат-
решниот и надворешниот промет е Красимир Трајков - уп-
равител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје  I - Скопје, Трег. бр. 8560/98.         
                       (31701) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје  I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 8559/98 од 24.2.1999 година, во регистарска влошка 
бр. 02010330?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
Трговското друштво за градежништво и услуги АГОН На-
таша ДООЕЛ Скопје, ул. "Никола Парапунов" бр. 5, кула 
3/95, Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.41, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 50.10, 51.21, 51.31, 51.24, 52.34, 
51.39, 52.26, 52.44, 51.41, 51.51, 51.53, 51.54, 51.70, 55.40, 
63.30, 63.40, 74.13, 74.40, 74.84, 74.20/2, 74.20/5, 74.20/3, 
70.20, 92.52/1, 92.34, 74.14, 92.32, 92.33, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, реекспорт, консигнација, коми-
сиони работи, шпедиција, застапување и посредување на 
прометот со стоки и услуги, застапување на странски фир-
ми во РМ, малограничен промет со Бугарија, Грција, Ал-
банија и СРЈ, ускладиштување на стоки. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото, одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување на друштвото кон 
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Наташа 
Стојановска. 

Од Основниот суд Скопје  I - Скопје, Трег. бр. 8559/98.         
                       (31702) 

___________ 
 
 
Основниот суд Скопје  I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 9291/99 од 7.02.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 02024578?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето со ЗТД на Друштвото за производство, ус-
луги и трговија МАРТИНПЕКС Илија ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје. 

Со седиште на бул. "Партизански одреди" бр. 66б 2/5, 
Скопје. 

Дејности: 17.60, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.34, 51.35, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 

51.47, 51.25, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.53, 
51.64, 51.65, 51.70, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 60.21, 
60.23, 60.24, 63.40, 70.20, 70.31, 71.34, 74.13, 74.14, 74.40, 
74.84. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и застапу-
вање во прометот на стоки и услуги, застапување на 
странски физички и правни лица, долгорочна производс-
твена кооперација, консигнациона продажба, меѓународен 
транспорт и шпедиција, реекспорт. 

Друштвото во платниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет со трети лица, друш-
твото одговара со сиот свој имот. 

Основач на друштвото кое се усогласува со ЗТД е 
Илија Пацески. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот промет е Пацеска Зоја, управител без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје  I - Скопје, Трег. бр. 9291/99.         
                       (31703) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје  I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 11106/99 од 12.06.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02038930?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со Законот за Трговски друштва на Друш-
твото за трговија и услуги АМКО Коста и Ѓорѓи ДОО 
увоз-извоз Скопје, ул. "Крсте Асенов" бр. 6. 

Дејности: 15.32, 15.98/1, 15.98/2, 24.41, 24.42, 45.21/1, 
45.21/2, 45.25, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.31, 51.34, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.55, 51.35, 51.46, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.48, 52.31, 
52.47, 52.62, 52.63, 55.11, 55.21/1, 55.22, 55.30/2, 73.10/1, 
74.14, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

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

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и 
во надворешниот промет е Нанчовски Коста, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје  I - Скопје, Трег. бр. 
11106/99.                                (31704) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје  I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 11361/99 од 8.6.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02038138?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на СТД на Трговијата на мало Александар 
Душан Петрески "ВИА ТП" "Московска" бр. 5, лок. 2, 
Скопје. 

Дејности: 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50. 
Од Основниот суд Скопје  I - Скопје, Трег. бр. 

11361/99.                                (31705) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје  I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 9753/99 од 31.01.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 02024280?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатието на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги АНЃИЦА, Зора ДООЕЛ 
увоз-извоз Куманово, ул. "Титова Митровачка" бр. 65А 
1-10. 

Дејности: 18.21, 18.22, 17.40/1, 19.20, 33.10/2, 36.50, 
36.62, 36.63, 60.24, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.12, 52.25, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 
52.26, 52.12, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 
51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 
51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 
55.40, 55.51, 55.52, 18.23, 18.24, 18.10, 19.30, 25.13, 25.24, 
74.84, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 63.40, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, меѓународна шпедиција, застапу-
вање со странски правни и физички лица, консигнациона 
продажба, малограничен промет со Албанија, Грција, Бу-
гарија и Југославија. 

Од Основниот суд Скопје  I - Скопје, Трег. бр. 9753/99.         
                       (31706) 
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Основниот суд Скопје  I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 5045/99 од 13.04.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 02027056?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Трговското услужно претпријатие 
"ИВБИС" Ц.О. СКОПЈЕ, ул. "Народни херои" бр. 1-а. 

Друштво за проектирање, инженеринг, консалтинг и 
трговија ИВБИС Голубина ДООЕЛ, увоз-извоз Скопје, ул. 
"Народни херои" бр. 1-а. 

Дејности: 36.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.51, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
55.40, 55.51, 55.52, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.81, 74.84, 
92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.04, 93.05, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување на странски лица во 
Р. Македонија, увоз-извоз на стоки и услуги во малогра-
ничниот промет со НСР. Албанија, Р. Грција, Р. Бугарија и 
СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и на своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот промет е Голубина Цветковска - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје  I - Скопје, Трег. бр. 5045/99.         
                       (31707) 

___________  
Основниот суд Скопје  I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 5389/2000 од 30.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02036475?-3-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето со ЗТД на Заштитното друштво за 
производство и трговија АКВАМИН ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, с. Волково. 

Основач: Јанаки Папакоч од Битола, ул. "Рузвелтова" 
бр. 1. 

Дејности: 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/1, 
15.98/2, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 51.11, 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, 51.47/1, 51.47/2, 
51.47/3, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.67, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
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, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 70.32, 71.10, 71.21, 74.12, 74.40, 
74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
реекспорт, застапување и посредување, меѓународен тран-
спорт и шпедиција на стоки во друмскиот сообраќај, кон-
сигнација, консигнациони складови и продавници. 

Друштвото истапува во свое име. 
Друштвото одговара со целиот  свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-

ворешниот промет е Аница Папакоч. 
Од Основниот суд Скопје  I - Скопје, Трег. бр. 

5389/2000.                                (31708) 
___________   

Основниот суд Скопје  I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 15564/99 од 15.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02039064?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на претпријатието на Друштвото за внатре-
шен и надворешен промет "ГАЛИЈА" Љубчо ДООЕЛ 
Скопје, ул. "Димитар Мирасчиев" бр. 21. 

 
Претпријатие за внатрешен и надворешен промет 

"ГАЛИЈА" Ц.О. Скопје се усогласува со Законот за тр-
говски друштва, па сега Друштвото кое е основано од 
Љубчо Крстевски со стан на ул. "Димитар Мирасчиев" 
бр. 21, Скопје, ќе истапува под фирмата Друштво за внат-
решен и надворешен промет "ГАЛИЈА" Љубчо ДООЕЛ - 
Скопје.  

Седиштето на друштвото ќе биде на ул. "Димитар 
Мирасчиев" бр. 21, Скопје. 

Друштвото ќе ги извршува следните дејности: 17.71, 
17.72, 18.21, 18.22, 18.24, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 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, 51.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 63.40, 65.23, 70.31, 
74.84. 

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги 
извршува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, малограничен промет со сите соседни 
земји, реекспорт, застапување и посредување. 

Основачкиот влог на содружникот изнесува 316.000,00 
ден. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото ќе одговара со сиот свој имот. 

За обврските сторени од друштвото содружникот не 
одговара. 

Со друштвото управува содружникот Љубчо Крстев-
ски, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје  I - Скопје, Трег. бр. 
15564/99.                                (31709) 

___________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег .бр. 

828/2001 од 15.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 
03008244?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
трансформацијата согласно ЗТПОК,  усогласување соглас-
но ЗТД на Друштвото за производство, трговија, услуги и 
транспорт "Металски завод Тито Метална"  ДОО увоз-из-
воз Штип. 

Друштво за производство, трговија, услуги и  тран-
спорт "Металски завод Тито" Метална ДОО увоз-извоз 
Штип ул. "Гоце Делчев"бр. 42. 

Основачи на друштвото се: 
1. ФИЗИЧКИ ЛИЦА по книга на удели на МЗТ "Ме-

тална" Штип од 11.11.1999 г.под бр. 03-253. 
2. Влада РМ. 
3. Комерцијална банка АД Скопје. 
4 .Агенција за санација на банки-Скопје. 
5. ПТТ Штип 
6. Електро исток Штип 
7. МРТ Скопје. 
8. Фонд на ПИО на РМ 
9. Агенција на РМ за приватизација.               
 
Дејности: 27.21, 27.22, 27.33, 27.35, 27.51, 28.11, 28.12, 

28.21, 28.22, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 
28.74, 28.75, 29.12, 29.13, 29.14, 29.22, 29.24, 29.32, 29.40, 
29.51, 29.56, 51.21, 51.32, 51.34, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.24, 52.25, 52.46, 52.63, 
55.30/2, 60.24, 63.30, 63.40, 73.10/2, 74.20/5, 74.84, надво-
решна трговија  со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, консигнација, ко-
мисиона продажба, малограничен промет, застапување на 
странски фирми, посредување и реекспорт, превоз на сто-
ки во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна 
шпедиција. 

 
Во правниот промет со трети лица друштвото  истапу-

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

Раде Ангеловски -управител и застапник без ограничу-
вање. 

Од основниот суд Штип - Штип, Трег.бр. 828/2001.                                  
                       (32162) 

___________ 
 

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр. 
644/2001 од 23.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 
03009060?-4-01-000, ја запиша во трговскиот  регистар 
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трансформацијата по ЗТПКО и усогласувањето со ЗТД на   
Друштвото за производство на мебел, трговија и услуги 
Јосиф Свештарот АД Струмица, ул. "Климент  Охрид-
ски" бр. 182. 

Упис на трансформација на дрвна индустрија Јосиф 
Свештарот Акционерско друштво во мешовита сопстве-
ност ц.о. Струмица, ул "Климент Охридски" бр. 180 со 
спојување со ДОО Масив, ДОО Трговија, ДОО Финале, 
ДОО Тапетарија Струмица  и усогласување со ЗТД со на-
зив: Друштво за производство на мебел, трговија и услуги 
Јосиф Свештарот АД Струмица, ул. "Климент Охридски" 
бр. 182. 
    Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 644/2001                                                                    

       (32163) 
___________ 

 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 
105/2001 од 17.10.2001 година, во регистерска влошка 
бр.1-117-0,  го запиша во трговскиот регистер усогласува-
њето со Законот за основно образование, промената на на-
зив, промената на овластено лице на Основното училиште 
"Дедо Иљо Малешевски" П.О. Берово, ул. "Маршал Ти-
то" бб. 

Нов назив: Основно училиште " Дедо Иљо Малешев-
ски" п.о., се упишува. 

Стар назив: Централно основно училиште "Дедо Иљо 
Малешевски", се брише. 

Пречистен текст: Основно училиште "Дедо Иљо Мале-
шевски" п.о., Берово ул. "Маршал Тито" бб. 

Дејности: 80.1, 80.10/1, 80.10/2. 
Се  разрешува Ралповска Надежда-директор без огра-

ничување. 
Нов директор без ограничување: Руменка Лукароска.  
Од Основниот суд Штип - Штип, Срег. бр. 105/2001                                                                    

       (32164) 
___________ 

 
 
Основниот суд  Штип во Штип со решението Трег. бр. 

1503/99 од 9.12.1999 година, во регистарска влошка бр. 
03005404?-8-06-000 го запиша во трговскиот регистар 
претварањето и усогласувањето на Друштвото за превоз и 
трговија  Мунде Шпед ДООЕЛ  с. Дедино, Конче. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 02.01, 14.11, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31. 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 
15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 
17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.25, 22.22, 
22.23, 22.25, 24.30, 24.52, 25.12, 26.52, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24. 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42. 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40./4, 51.21, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.41/1, 51.41/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 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, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 
74.20/2, 74.20/3, 74.70, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, меѓуна-
родна шпедиција и меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници,  продажба на стоки на консигнациони складишта и 
реекспорт. Друштвото истапува во свое име и за своја 
сметка. Друштвото одговара со сиот свој имот. Управител 
на  друштвото Ацо Илиев-без ограничување. 

Единствен содружник Ацо Илиев од с. Дедино.            
Од Основниот суд  Штип - Штип, Трег. бр. 1503/99.      

              (32165) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр. 

3035/99 од 23.03.2000 година, во регистерска влошка 
бр.03006935?-1-06-000, го запиша во трговскиот регистер 
усогласувањето и претварањето на  Јавно трговско друш-

тво за производство, трговија и  превоз на  големо и мало 
увоз извоз  Орка-Пром  Роте Атанасов и др. ЈТД  Виница 
ул. "Раде Кончар" бр. 26, Виница. 

Со акт за основање бр. 01/99 од 17.06.1999 година, е 
основано Јавно трговско друштво за производство, трго-
вија и  превоз на  големо и мало увоз-извоз  Орка Пром 
Роте Атанасов и др. ЈТД Виница ул. "Раде Кончар" бр. 
26, Виница. 

Содружници Роте Атанасов ул. "Раде Кончар" бр. 26, 
Виница. 

Виолета Атанасова, ул. "Раде Кончар" бр. 26, Виница. 
Дејности: 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88,      

15.89, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39,  51.41, 51.42, 51.45, 51.47, 52.11, 52.12,  52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени стоки, 
надворешна трговија со непрехранбени производи,застап-
ништво и  посредништво, консигнациона  продажба, меѓу-
народна шпедиција. 

Роте Атанасов-управител со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр.  3035/99.                                 
       (32166) 

___________ 
 
Основниот суд Штип - Штип со решението Трег. бр. 

2941/99 од 7.04.2000 година во регистерска влошка 
бр.03006841?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистер 
Претварањето на ППС во ДОО во  Друштво за  производ-
ство, услуги и трговија увоз-извоз Центар ДОО с. Злео-
во,Општина Подареш. 

Дејности: 01.11/1, 10.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41/3, 02.01, 02.02, 05.02, 14,11, 14.21, 14.50, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/2, 
17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 
20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 
21.22, 21.23, 25.22, 25.24, 26.21, 26.25, 26.30, 26.40, 26.52, 
26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.73, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.11, 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, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 
50.40/4, 50.50, 50.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12,  52.21, 51.22, 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, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 
60.24, 63.12, 65.12/3, 72.30, 72.60, 74.11, 74.20/3, 74.70, 
74.84, 91.01, 93.02, 93.95, надворешна  трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со  непрехранбе-
ни продукти, меѓународен транспорт на патници и стоки, 
меѓународна шпедиција, продажба на стоки на консигна-
циони складови, застапување и  посредување во прометот 
со стоки и услуги, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица  друштвото наста-
пува во свое име и своја сметка со неограничени овласту-
вања. 

Во правниот промет со трети лица за  преземените об-
врски друштвото одговара со целиот свој имот и  сред-
ства. 

Оснивачите не одговараат. 
За управител без ограничување  се именува и се запи-

шува  Ѓоргиев Душко. 
Управителот Ѓоргиев Душко е и застапник без ограни-

чување во надворешно трговското работење. 
Основачи на друштвото се: 
Ѓоргиев Душко од с. Злеово Општина Подареш, 
Ѓоргиева Бистра од с. Злеово Општина Подареш. 
Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 2941/99. 

           (32167) 
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Основниот суд Штип - Штип со решението Трег. бр. 
385/2001 од 17.10.2001 година во регистерска влошка 
бр.03009299?-8-09-000 го запиша  во трговскиот регистер  
основањето согласно одредбите од ЗТД  на Трговско  ра-
диодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа КДС-
ВТ  ДООЕЛ Пробиштип, ул. "Ленинов Плоштад"  бр.9. 

Дејности: 64.2- Телекомуникации- дистрибуција на ра-
дио и телевизиски програми преку кабелска мрежа. 

64.20- Телекомуникации- дистрибуција на радио и  те-
левизиски програми преку кабелска мрежа. 

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото одговара со сиот свој имот. 

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

Единствен содружник- основач на  друштвото е  Ван-
гел Михајлов од Пробиштип. ул. "Јаким Спиров" бр.  34.  

Во внатрешниот промет и работење на друштвото ќе 
го застапува и потпишува Ѓорги Миновски- управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 385/2001.                                                                   
       (32168) 

___________ 
                                                                             
Основниот суд  Штип- Штип со решението Трег. 

бр.770/2001 од 3.10.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 03009186?-6-01-000, го запиша  во трговскиот регистар 
уписот на Трговец - поединец Динева Борис Грозданка 
т.п. ул. "Крушевска република" бр.103а Струмица. 

Трговец- поединец Динева Борис  Грозданка врши деј-
ности во вид на занимање. 

Дејности:52.11, 52.12, 52.21, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63. 

Истапува во свое име и за своја сметка на фирмата 
лично, со целиот свој имот. 

Динев Борис Грозданка - овластен потписник 
Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 770/2001                                                                    

       (32169) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје  I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 2724/99 од 9.02.2000 година, во регистарската влошка 
бр. 02030427?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на  Друштвото за производство, трговија 
и услуги СЕНФ Славчо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
ул. " Петар Манџуков" бр. 159 а. 

Претпријатието се усогласува согласно Законот за тр-
говски друштва во Друштво за производство, трговија и 
услуги СЕНФ Славчо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје. 

Седиштето на друштвото ќе биде на ул. "Петар Ман-
џуков" бр. 159 а.  

 
Основач на друштвото е Славчо Каранфилковски од 

Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 273 б. 
 
Дејности: 28.73, 28.74, 24.16, 24.17, 25.21, 25.22, 25.23, 

25.24, 19.30, 36.11, 36.12, 36.14, 35.50, 36.63, 24.65, 51.21, 
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, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.41/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 50.20, 50.40, 52.74, 50.30, 45.31, 
45.33, 45.34, 52.72/1, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, 
малограничен промет со републиките Грција, Бугарија, Ју-
гославија и Албанија. 

 Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. 

Славчо Каранфилковски - управител со неограничени 
овластувања. 

 
Од Основниот суд Скопје  I - Скопје, Трег. бр. 2724/99.

            (31777) 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 
825/2001 од 10.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 03009241?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, произ-
водство и услуги КИРЕ ДООЕЛ Штип, "11 Октомври" - 
8а. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 14.11, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 
15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 
17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.25, 22.22, 22.23, 
22.25, 24.52, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.52, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 
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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 92.34, 93.02, 93.05, 
22.14, 21.21, 21.23, 21.24, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, меѓународна шпедиција и меѓународен 
транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од кон-
сигнациони складишта и реекспорт. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.  
Друштвото одговара со сиот свој имот. Основач и уп-

равител  Кирче Максимов од Штип - без ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 825/2001.                   

          (32459) 
___________ 

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

788/2001 од 10.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 03009204?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, произ-
водство и услуги ДУШАН ДООЕЛ с. Ињево, Радовиш. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 14.11, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 
15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 
17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.25, 22.22, 22.23, 
22.25, 24.52, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.52, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 
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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 92.34, 93.02, 93.05, 
22.14, 21.21, 21.23, 21.24, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, меѓународна шпедиција и меѓународен 
транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од кон-
сигнациони складишта и реекспорт. 

 
Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.  
Друштвото одговара со сиот свој имот. Основач и уп-

равител  Горан Стојанов од с. Ињево, Радовиш - без огра-
ничување. 

 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 788/2001.                   

          (32460) 
___________ 

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

782/2001 од 20.09.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 03009198?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, произ-
водство и услуги ЗОНИ ДООЕЛ Радовиш, ул. "Питу Гу-
ли" -9. 
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Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 14.11, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 
15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 
17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.25, 22.22, 22.23, 
22.25, 24.52, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.52, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 
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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 92.34, 93.02, 93.05, 
15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.17, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 
27.33, 27.34, 27.54, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.71, 
28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.14, 29.23, 29.24, 37.20, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпе-
диција и меѓународен транспорт на стоки и патници, про-
дажба на стоки од консигнациони складишта и реекспорт. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.  
Одговара друштвото со сиот свој имот.  
Основач и управител Ленче Тасева без ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 782/2001.                   

          (32461) 
___________ 

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

856/2001 од 10.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 03009272?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги Лина ДОО увоз-извоз Штип, ул. "Вељко 
Влаховиќ" бр. 9, Штип. 

Содружници на друштвото се Винко и Ангелина Ти-
чиновиќ од Штип. 

Друштвото ќе ги врши дејностите: 17.40/1, 17.40/2, 
17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 
50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 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, 51.63, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 
60.24, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени и 
непрехранбени производи, превоз на стоки во меѓународ-
ниот сообраќај, меѓународна шпедиција, малограничен 
промет со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени кон 
трети лице друштвото одговара со целиот свој имот.  

Винко Тичиновиќ - управител со неограничени овлас-
тувања во внатрешниот и надворешниот промет со трети 
лица. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 856/2001.          
                  (32462) 

___________ 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 
766/2001 од 9.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 
03009182?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, угос-
тителство и други услуги Турист ДООЕЛ  Кочани, ул. 
"Маршал Тито" бб. 

 
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 

01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 
01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 
01.42, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 

51.53, 51.54, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 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, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води. 

Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со це-
локупниот свој имот.  

Никола Блаже Захариев управител без ограничувања. 
Основач на друштвото е: Друштво за производство, 

угостителство и други услуги, угостителство и туризам 
АД Кочани ул. "Маршал Тито" бб. 

Основната главница на друштвото има вредност од 
3.100 евра или 189.100,00 денари. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 766/2001.                   
                        (32463) 

___________ 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 
769/2001 од 18.09.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 03009180?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на трговец поединец Софче Васил Димитриева ТП 
Струмица, ул. "Младинска" бр. 94/4. 

Дејности: 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети лица 

истапува во свое име и за своја сметка. За обврските кон 
трети лица одговара лично со вкупниот свој имот. Лице 
овластено за застапување е Софче Димитриева, Куклиш 
бр. 68, Струмица. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 769/2001.          
                  (32464) 

___________ 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 
847/2001 од 9.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 
03009263?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство и тр-
говија Сливница ДООЕЛ увоз-извоз Берово, кеј "Млади-
на" бр. 9/2-14. 

Единствен содружник-основач - Гашчеовски Стојан од 
Берово, кеј "Младина" бр. 9/2-14. 

Основна главница - предмети во вредност од 2.550 ев-
ра во денарска противвредност на 155.397,00 денари. 

Дејност на работа: 15.31, 15.32, 15.91, 15.98/1, 20.10, 
20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 50.10, 50.30/2, 
50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 55.30/1, 55.40, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 92.34, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, меѓународен превоз на патници во друм-
скиот сообраќај, меѓународен превоз на стоки во друмски-
от сообраќај, реекспорт, претставување и застапување на 
странски фирми, малограничен промет со соседните држа-
ви. 

 
Неограничени овластувања и неограничена одговор-

ност. 
Застапник во надворешнотрговското работење е 

единствениот содружник-основачот Гашчеовски Стојан 
од Берово, со неограничени овластувања. 

 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 847/2001.      

                  (32465) 
___________ 

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

864/2001 од 15.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 03009280?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство и 
трговија АЛКИ ДООЕЛ ул. "Моша Пијаде" бр. 15, Беро-
во. 



27 февруари 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 16 - Стр. 73 
 

Единствен содружник: Наџинска Бистра од Берово со 
стан на ул. "Моша Пијаде" бр. 15. 

Дејности: 15.32, 15.33, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 21.12, 
21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 25.22, 25.23, 25.24, 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, 
51.42/1, 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, 52.41, 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, 55.30, 
55.30/1, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, малог-
раничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, реекспорт и 
застапување на странски фирми, комисиона и консигнаци-
она продажба, посредување и застапување на странски 
фирми. 

Наџинска Бистра - управител со неограничени овлас-
тувања. 

Неограничени овластувања со потполна одговорност. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 864/2001.                  

                 (32466) 
___________ 

 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 
843/2001 од 17.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 03009259?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија ПРОЈКА 
ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. "Ленинова" бр. 48. 

Единствен содружник: Пројков Иван од Струмица, ул. 
"Ванчо Китанов" бр. 34 на Друштвото за трговија ПРОЈ-
КА ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. "Ленинова" бр. 48. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.15, 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, 51.51, 
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, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 74.12, 74.84, 
93.01, 93.02, надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници во друмскиот сообра-
ќај, реекспорт, застапување на странски фирми, продажба 
на странски стоки од консигнациони складишта, меѓуна-
родна шпедиција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и за своја сметка со неограничени овласту-
вања. За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.  

Единствениот содружник за обврските на друштвото 
не одговара. 

Пројков Иван од Струмица, управител без ограничува-
ња и застапник во надворешнотрговскиот промет, без ог-
раничувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 843/2001.                  
                 (32467) 

___________ 
 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 
834/2001 од 10.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 03009250?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за трговија, производство и ус-
луги Н&Н - ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз - Струмица. 

 
Единствен содружник и основач: Јован Пројков од 

Струмица со стан на ул. "Герас Цунев" бр. 7. 
 
Седиште: Струмица на ул. "Герас Цунев" бр. 7. 
 
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 

50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 

51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 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, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 17.72, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 60.22, 74.84, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, малограничен промет со Р. Грција 
и Р. Бугарија, реекспорт, меѓународна шпедиција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
тој промет одговара со сите свои средства. 

Јован Пројков, управител и застапник во надворешнотр-
говскиот промет, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 834/2001.                  
                 (32468) 

___________ 
 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 
877/2001 од 25.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 03009293?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, ус-
луги, транспорт, угостителство и трговија увоз-извоз До-
бимак ДООЕЛ Радовиш "Плоштад слобода" 57. 

 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41/3, 05.02, 14.11, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 
15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/2, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 
18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 25.22, 25.24, 
26.21, 26.25, 26.30, 26.40, 26.52, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 
28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.63, 45.11, 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, 45.50, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 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, 
52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 65.12/3, 72.30, 
72.60, 74.11, 74.20/3, 74.70, 74.84, 91.01, 93.02, 93.95, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународен тран-
спорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, про-
дажба на стоки од консигнациони складови, застапување 
и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-
ва во свое име и за своја сметка со неограничени овласту-
вања. 

Во правниот промет со трети лица за преземените об-
врски друштвото одговара со целиот свој имот и средства. 

Основачот не одговара. 
За управител без ограничување се именува и запишува 

Казанџиева Билјана. 
Управителот Казанџиева Билјана е и застапник без ог-

раничување во надворешнотрговското работење. 
Основач на друштвото е: Казанџиева Билјана од Радо-

виш, "Плоштад слобода" бр. 57. 
 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 877/2001.                  

                 (32469) 
___________ 

 
 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. бр. 
860/2001 од 25.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 03009276?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги Балила 1 ДООЕЛ Кочани, ул. "Рајко Жин-
зифов" бр. 45. 
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Основач: Драганчо Димитровски, Кочани. 
Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 15.32, 15.51, 15.61, 

15.86, 15.91, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.45, 51.51, 51.45, 51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 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, 5244/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
от свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот трговски промет е Драганчо Димитровски уп-
равител со неограничени овластувања во застапувањето.  

Од  Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 860/2001.
            (32470) 

___________ 
 
 
Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. бр. 

841/2001 од 26.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 03009257?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги АЕЛ-челик ДООЕЛ Оризари. 

Основач: Славица Илиева од Скопје. 
Дејности: 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 

27.41, 27.42, 27.44, 27.45, 28.11, 28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 
28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 28.75, 50.10, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 51.12, 
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, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
от свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот трговски промет е Весна Илиева управител со 
неограничени овластувања во застапувањето. 

Од  Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 841/2001.
            (32471) 

___________ 
 
Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. бр. 

853/2001 од 26.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 03009269?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на Трговец поединец Јашар Амет Мемедов Јелис 
ТП Радовиш, ул. "Шаин Маале" - 155. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63. 

Во свое име и за сметка на фирмата одговара лично со 
сиот свој имот. Овластен потписник Јашар Амет Мемедов 
од Радовиш. 

Од   Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 853/2001.
            (32472) 

___________ 
 
 
Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. бр. 

889/2001 од 18.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 03009305?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство,  
трговија и услуги увоз-извоз КУИИН ДООЕЛ Струмица, 
ул."Младинска" бр. 94/4. 

 Единствен содружник е: Терзиева Данче од Струми-
ца. 

Седиште: ул. "Младинска" бр. 94/4. 
Управител и застапник во надворешно трговскиот 

промет со трети лица без ограничување е: Терзиева Данче. 
Дејности: 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.10, 51.22, 51.31, 

51.32, 51.34, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.45, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.22, 60.24, 93.01, 93.02. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет со соседните држави, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, консигнациони работи и реек-
спорт, меѓународна шпедиција, посредување. 

Од  Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 889/2001.
            (32473) 

___________ 
 
Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. бр. 

793/01 од 10.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 
03009209?-1-06-000, го запиша во трговскиот регистар  ос-
новањето на ЈТД на Друштвото за трговија, услуги  и пре-
воз ГЕО Т ЈТД, увоз-извоз Веселиновски Климе и др., ул. 
"4 Јули" бр. 11, М. Каменица. 

Друштвото е основано со Договор бр. 1/2001 од 
12.09.2001 год., а основачи се Веселиновски Климе и Ве-
селиновски Трајан. 

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.33, 50.10, 51.16, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.41, 51.43, 51.47, 51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.62, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
60.22, 60.23, 60.24, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 92.72. Надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, услуги во меѓународниот транспорт, застапување и ре-
експорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски 
одговараат содружниците лично и неограничено, солидар-
но со целиот свој имот. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе го 
застапува Веселиновски Климе од М. Каменица, застап-
ник на друштвото и застапник во надворешнотрговскиот 
промет со неограничени овластувања. 

Од  Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр .  793/01.
                            (32474) 

___________ 
 
 
Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. бр. 

875/2001 од 25.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 03009291?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за производство, услу-
ги, транспорт, угостителство и трговија увоз-извоз Ана -
2001 ДОО Радовиш, ул. "1-ви Мај" бр. 16а. 

 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41/3, 05.02, 14.11, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 
15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/2, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 
18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 25.22, 25.24, 
26.21, 26.25, 26.30, 26.40, 26.52, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 
28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.63, 45.11, 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, 45.50, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 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, 
52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 65.12/3, 72.30, 
72.60, 74.11, 74.20/3, 74.70, 74.84, 91.01, 93.02, 93.95. Над-
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ворешна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународен тран-
спорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, про-
дажба на стоки на консигнациони складови, застапување и 
посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-
ва во свое име и за своја сметка со неограничени овласту-
вања. Во правниот промет со трети лица за преземените 
обврски друштвото одговара со целиот свој имот и сред-
ства. Основачите не одговараат. За управител без ограни-
чување се именува и запишува Петровска Мирјана.  

Управителот Петровска Мирјана е и застапник без ог-
раничување во надворешно трговското работење. 

Основачи на друштвото се: Петровска Мирјана од Ра-
довиш, Република Македонија, Петровски Јордан од Радо-
виш, Република Македонија. 

Од Основниот суд Штип - Штип,  Трег. бр. 875/2001.
            (32475) 

___________ 
 
 
Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. бр. 

790/2001 од 18.09.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 03009206?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство и 
трговија Александра-Д ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. 
"Митрашинска" бр. 10 

 
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 

01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 
01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 19.10, 19.20, 
19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 
22.22, 22.25, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 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, 51.4/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 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, 52.62, 
52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, надворешна трговија со 
прехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници во друмскиот сообра-
ќај, изведување на инвестициони работи во странство и во 
Р. Македонија, посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги, консигнација, реекспорт. 

Единствен содружник на друштвото е Додевска Вери-
ца од Штип со стан на ул. "Митрашинска" бр. 10. Во 
правниот промет со трети лица Александра - Д настапува 
во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со це-
локупниот свој имот. 

Во внатрешниот и надворешниот  промет друштвото 
ќе го застапува Додевска Верица - управител со неограни-
чени овластувања. 

Од  Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 790/2001.
            (32476) 

___________ 
 
 
Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. бр. 

871/2001 од 25.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 03009287?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за производство и тр-
говија на големо и мало Исток Импех Љубомир и др. ДОО 
увоз-извоз Кочани, ул. "Павлина Велјанова" бр. 30. 

Се основа Друштво за производство и трговија на го-
лемо и мало Исток Импех Љубомир и др. ДОО увоз-извоз 
Кочани, ул. "Павлина Велјанова" бр. 30. 

 

Основачи се: Љубомир Атанасов од Кочани, ул. 
"Страшо Ербапче" бр. 187 и Јордан Георгиев од Кочани, 
ул. "Страшо Ербапче" бр. 8. 

Основната главница на друштвото изнесува 2.600 ев-
ра, денарска противвредност на 158.600,00 ден. Основачи-
те вложуваат еднакви влогови и тоа по 1.300 евра денар-
ска противвредност 79.300,00 ден. Основачкиот влог ос-
новачите го вложуваат во предмети проценети од овлас-
тен проценител. 

За обврските на друштвото основачите не одговараат. 
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во 
свое име и за своја сметка. За преземените обврски друш-
твото одговара со целокупниот свој имот. 

Управител на друштвото и застапник во надвореш-
нотрговскиот промет е Натка Атанасова од Кочани - без 
ограничувања. 

Друштвото ќе ги извршува следниве дејности: 01.11/1, 
01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.23, 
01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.43, 
15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.93, 15.98/2, 18.21, 
18.22, 19.30, 20.10/1, 20.30, 21.12, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.57, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
60.22, 71.10, 74.40, 74.70, 92.20, 93.04, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапување 
во надворешнотрговскиот промет на стоки и услуги, меѓу-
народен транспорт и меѓународна шпедиција, продажба 
на стоки од консигнациони складови. 

Од  Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 871/2001.
            (32477) 

___________   
Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. бр. 

814/2001 од 15.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 03009230?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на ТП на Трговец поединец Светлана Станислав 
Стојановска ТП Пробиштип, ул. "28-ми Август" бр. 5, 
Пробиштип. 

 
Упис на Трговец поединец Светлана Станислав Стоја-

новска ТП, ул. "28-ми Август" бр. 5, Пробиштип. 
Основач е Светлана Станислав Стојановска од Про-

биштип, ул. "28-ми Август" бр. 5. 
Трговецот поединец Светлана Станислав Стојановска 

ќе ги извршува следните дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1 52.44/2 52.44/3 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47,  52.49, 52.50, 52.62, 52.63. Трговецот поединец во 
правниот промет со трети лица настапува во свое име и за 
своја сметка. За обврските преземени во правниот промет 
ТП одговара лично со целиот свој имот и средства. 

Светлана Станислав Стојановска - управител без огра-
ничувања. 

Од  Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 814/2001.
            (32478) 

___________   
Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. бр. 

845/2001 од 16.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 03009261?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија и  ус-
луги Группо Китка-Самуеле Николов Марјан и др. ЈТД 
увоз-извоз, Кочани, ул. "1 Мај" бр. 36. 

 
Дејности: 15.32, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81, 15.81/1, 

15.81/2, 15.91, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.22, 18.23, 20.40, 
25.22, 26.61, 51.17, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 60.23, 74.12. 
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Надворешна трговија: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи и трговија во малограничен промет со со-
седните земји. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со це-
локупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот промет е Китанова Јадранка - управител без 
ограничување. 

Основачи на друштвото се: Николов Марјан од Коча-
ни и Китанова Јадранка од Кочани. 

Од  Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 845/2001.
            (32479) 

___________ 
 
Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. бр. 

804/2001 од 17.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 03009220?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги 
ТОФИ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. "Братство Един-
ство" бр. 47/5. 

Единствен содружник на друштвото е Дијана Рубелова 
од Струмица, ул. "Братство Единство" бр. 47/5. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 52.40, 60.22, 60.23, 60.24, 74.14, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. 
Бугарија и со Р. Грција, реекспорт, застапување на стран-
ски фирми. 

Во правниот промет друштвото настапува во свое име 
и за своја сметка. За обврските одговара со целиот свој 
имот.  

Управител на друштвото е Мирјана Тодорова од Стру-
мица со неограничени овластувања како застапник во над-
ворешно-трговскиот промет. 

Од  Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 804/2001.
            (32480) 

___________  
Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. бр. 

897/2001 од 23.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 3009313?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за превоз и трговија 
МАКРО ДОО с. Истибања, Виница. 

Основачи: Благој Илиевски и Станко Илиевски и двај-
цата од с. Истибања, Виница. 

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 
15.82/2, 15.86, 15.87, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 
15.98, 15.98/1, 15.98/2, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.21, 
51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 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, 55.12, 
55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународен пре-
воз на патници, меѓународен превоз на стоки во друмски-
от сообраќај, меѓународна шпедиција, малограничен про-
мет со соседните земји, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува 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 надворешни-
от трговски промет е Благој Илиевски со неограничени овлас-
тувања во застапувањето. 

Од  Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 897/2001.
            (32487) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. бр. 
874/2001 од 22.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 03009290?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за производство, услу-
ги, транспорт, угостителство и трговија увоз-извоз Сабри-
на - транс ДОО Радовиш, ул. "Дојранска" бр. 8. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41/3, 05.02, 14.11, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 
15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/2, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 
18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 25.22, 25.24, 
26.21, 26.25, 26.30, 26.40, 26.52, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 
28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.63, 45.11, 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, 45.50, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 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, 
52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 65.12/3, 72.30, 
72.60, 74.11, 74.20/3, 74.70, 74.84, 91.01, 93.02, 93.95. Над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународен тран-
спорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, про-
дажба на стоки на консигнациони складови, застапување и 
посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-
ва во свое име и за своја сметка со неограничени овласту-
вања. Во правниот промет со трети лица за преземените 
обврски друштвото одговара со целиот свој имот и сред-
ства.  

Основачите на одговараат. 
За управител без ограничување се именува и запишува 

Ристова Звезда. Управителот Ристова Звезда е и застапник 
без ограничување во надворешно трговскиот промет.  

Основачи на друштвото се: 
1. Ристова Звезда од Радовиш, 
2. Ристов Ѓорѓи од Радовиш. 
Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр.   874/2001.

            (32488) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр. 

884/2001 од 22.10.01 година, во регистарската влошка бр. 
03009300?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштво за производство и 
промет со  текстил, кожна галантерија, парфимерија и 
колонијал МИА-ДООЕЛ, Св. Николе, ул. "Моша Пијаде" 
бр. 25.  

 
Дејности: 51.22, 51.35, 51.36, 51.37, 51.42/1, 51.42/2, 

51.44, 51.45, 51.47, 51.55, 51.70, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.61, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25. надворешна трговија  со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, извоз и увоз на стоки, работи  за посредува-
ње во надворешно-трговскиот промет, работи за 
застапување со странски фирми, други услуги во надво-
решно - трговскиот промет, посебни царински продавни-
ци, услуги на складирање,  туристички работи со 
странство, комисиони работи, реекспорт, консигнациона 
продажба  на  странска стока, лизинг. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото одговара со целиот имот. 

За управител на друштвото е именувана Анета Ива-
новска. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 884/2001.                             
(32490) 
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Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 
835/2001 од 15.10.2001 година, во регистарската влошка  
бр. 03009251?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, 
трговија и услуги Илин Врв ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Кочо 
Рацин" бр. 43, Пробиштип. 

Основач на друштвото е Сашо Моневски со стан на 
ул. "Кочо Рацин" 43, Пробиштип. Основачот не одговара. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.42, 15.11, 15.12, 15.20, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.87, 15.89, 15.91, 
15.93, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.14, 17.15, 17.21, 
17.22, 17.24, 17.25, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 
17.54, 17.60, 18.21, 18.22, 18.23, 20.30, 20.51, 36.11, 36.14, 
36.15, 50.10, 50.20, 50.30, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38. 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.48, 52.51, 
52.62, 52.53, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 93.01. Надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија  со 
непрехранбени производи, малограничен промет со сосед-
ните земји, реекспорт, меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува  
во свое име и за своја сметка без ограничувања. 

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца  друштвото одговара со сите свои средства. Сашо Мо-
невски - управител на друштвото со неограничени  овлас-
тувања. 

Сашо Моневски - управител на друштвото со неогра-
ничени овластувања во надворешнотрговскиот  промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
 835/2001.                                                                      (32491) 

___________ 
 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решение Трег. бр. 
381/2001 од 22.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 03009297?-8-01-000, го запиша  во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на  Друштвото за производство, 
трговија и услуги Круме Бојаџиски ДООЕЛ Кочани, ул. 
"4-ти Јули" бр.12. 

Основач - единствен содружник Бојаџиски Круме од 
Кочани. 

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81/1, 
15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.91, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 
17.40/2, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.63, 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, 
52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3  70.31, 74.12, 74.83, 93.01, 
93.02, 93.05. надворешна трговија  со прехранбени произ-
води, надворешна трговија  со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, превоз на стоки и патници во меѓународниот  
патен сообраќај, меѓународна шпедиција, малограничен  
промет  на стоки и услуги со Република Бугарија, 
Романија. 

Во правниот промет со трето лице  друштвото наста-
пува во свое име и за своја сметка  со неограничени овлас-
тувања. 

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото одговара со сиот свој имот. 

Бојаџиски Круме - управител и застапник со неограни-
чени овластувања во управувањето и застапувањето во 
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет. 

Од Основниот суд  Штип во Штип, Трег. бр. 
381/2001.                                                                      ( 32494) 
                           

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 
794/2001 од 15.10.2001 година во регистарската влошка  
бр. 03009210?-8-03-000, го запиша  во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за  
вработување на инвалидни лица, производство и трговија 
К Л Компани ДООЕЛ експорт - импорт Делчево, ул. 
"М.М. Брицо" бр. 6. 

Друштвото е основано со Изјава за основање бр. 
01/2001 од 06.09.2001 година, а единствен  содружник е 
Дуовска Лилјана од Делчево. 

Дејности: 01.30, 05.02, 15.32, 15.72, 15.87, 17.54/2, 
17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 36.22, 45.33, 45.34, 45.45 , 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.22, 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, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 51.12, 52.33, 
52.42, 52.43, 52.44/4, 52.45, 52.50, 52.62, 52.72/1, 55.30/1, 
55.30/2, 60.22, 65.12/3, 93.01, 93.02, надворешна трговија  
со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, малограничен промет со соседните  
држави, застапување и посредување во прометот со стоки 
и услуги,  меѓународен транспорт  на стоки и патници, 
услуги што се во врска со  меѓународниот транспорт, ме-
ѓународна шпедиција, складирање, агенциски услуги во 
транспортот, привремен  извоз,  односно увоз на опрема 
под закуп - лизинг, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски 
одговара со сиот свој имот. 

Дуовска Лилјана е управител на друштвото и застап-
ник во надворешниот промет со неограничени овластува-
ња во застапувањето. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
 794/2001.                                                                      (32496) 

___________ 
 
 

Основниот суд  Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 501/2001 од 13.06.2001 година,  во регистарската 
влошка бр. 03008917?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за  произ-
водство, трговија и услуги Јуниор - С увоз - извоз ДООЕЛ 
Струмица ул. "Иљо Шопов" бр. 69. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30. 01.41/3, 02.02, 15.11, 15.12, 12.13, 
15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.62, 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 
17.60, 18.10, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.21, 21.25, 24.16, 24.17, 25.11, 25.12, 15.13, 25.21, 25.22, 
25.24, 26.22, 26.25, 28.21, 28.40, 28.52, 28.75, 29.71, 29.72, 
31.10, 31.20, 31.40, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 31.61, 33.20, 
33.30, 37.10, 37.20, 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, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 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, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
70.11, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.40, 74.70, 74.81, 
74.12, 74.14, 74.82, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 92.33, 
92.34, 17.30, 17.40, 17.51, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.71, 
17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24. Друштвото во правниот 
промет со трети лица настапува во свое име и за своја 
сметка. За обврските кон трети лица  одговара со вкупни-
от свој имот. 

Основач, управител и застапник со неограничено ов-
ластување на друштвото е лицето Секулов  Жаклина ул. 
"Иљо Шопов" бр. 69, Струмица. 

Од Основниот суд Штип во Штип  Трег. бр. 
501/2001.                                                                       (32497) 
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Основниот суд  Штип во Штип со решението Трег. бр. 
879/2001 од 25.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 03009295?-8-12-000 го запиша во трговскиот  регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, 
трговија и услуги Гоши ДООЕЛ увоз - извоз ул. "Кочо 
Рацин" бр. 1, Св. Николе. 

Основач на друштвото е Ацо Зафиров со стан на ул. 
"Кочо Рацин" бр. 1, Св. Николе . Основачот не одговара. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/4, 01.21, 01.22, 01.23, 01.25, 
,05.01, 05.02, 10.10, 10.20, 10.30, 11.10, 13.20, 13.20/1, 
13.20/2, 13.20/3, 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 14.50, 15.13. 
15.89, 15.91, 15.98, 17.11, 17.12, 17.17, 17.21, 17.25, 17.40, 
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 20.10, 
20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.50,  21.11, 21.12, 21.25, 
23.20, 24.70, 25.21. 25.22, 25.24, 26.12, 26.15, 26.21, 26.22, 
26.24, 26.25, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.63, 
26.64, 26.88, 28.11, 28.75, 36.12, 36.14, 36.63, 45.11, 45.12, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.13, 51.19, 51.21, 
51.23, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.53, 51.54, 51.62, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.27, 52.33, 52.41, 52.62, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 60.22, 63.12, 51.42/1, 51.42/2, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија  со 
непрехранбени производи, малограничен  промет со 
соседните земји, реекспорт, меѓународна шпедиција. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото одговара  со сите свои средства. 

Ацо Зафиров - управител на друштвото со неограниче-
ни овластувања. 

Ацо Зафиров - управител на друштвото со неограниче-
ни овластувања во надворешнотрговскиот промет. 

 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

 879/2001.                                                                      (32498) 
__________ 

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

905/2001 од 25.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр.03009321?-1-09-000, го запиша во трговскиот  регистар 
основањето на јтд  на Друштвото за производство, 
трговија  и интелектуални услуги Алфа јтд Благица 
Стојановска и др, ул. "Борис Кидрич" бр. 57 Штип. 

Дејности: 01.24, 15.32, 15.61, 15.81/1, 15.98/2, 15.10, 
50.30/2, 51.16, 51.17, 51.19, 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, 55.40, 60.22, 70.31, 
74.70, 80.42, надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
малограничен промет со соседите. 

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

Во правниот промет со трети лица  друштвото одгова-
ра со целиот свој имот. 

Стојановска Благица-застапник без  ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

 905/2001.                                                                      (32542) 
__________ 

 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр 

887/2001 од 22.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр.03009303?-8-01-000, го запиша во трговскиот  регистар 
основањето на Трговското друштво за промет на големо и 
мало Цезар комерц  Живино комерц  ДООЕЛ ул. 
"Рибник" бб, Штип. 

 
Дејности: 51.11, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.25, 

51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.62, 52.63, 60.24, 74.13, 
74.40, 74.82, 74.84. Надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со Бугарија, Грција, Југосла-
вија и Албанија. 

 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот промет е: Тасев Слободан - управител без 
ограничување. 

Од   Основниот  суд    Штип   во   Штип    Трег .   
бр.887/2001.                                                                  (32543) 

___________ 
 

 Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 795/2001 од 15.10.2001 година, во регистарската  
влошка бр.  03009811?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето   на ДОО на Трговското друштво за  
вработување на инвалидни лица,  производство и трговија 
ВЕ-КА Текс ДОО експорт- импорт  М. Каменица, ул.  "14 
јуни" бр. 19. 

Друштвото е основано со Договор за основање бр. 
01/2001 од 13.09.2001 година, а  содружници се  Михаи-
ловска Деница  од Штип и Митревска Калина од 
М.Каменица. 

Дејности: 05.02, 15.32, 15.72, 15.77, 17.54/2, 17.71, 
17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 36.22, 45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.22, 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, 
41.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.33, 52.42, 
52.43, 52.44/4, 52.45, 52.50, 52.62, 52.72/1, 55.30/1, 55.30/2, 
60.22, 65.12/3, 93.01, 93.02,  надворешна трговија  со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, малограничен промет со соседните држави, 
застапување и посредување во прометот со стоки и 
услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
услуги што се во врска со меѓународниот транспорт, 
меѓународна шпедиција, складирање агенциски услуги во 
транспортот,  привремен извоз, односно увоз на опрема 
под закуп-лизинг, реекспорт.  

Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски 
одговара со сиот свој имот. 

Митревска Калина е управител на друштвото и застап-
ник во надворешниот промет со неограничени овластува-
ња во застапувањето. 

Од  Основниот  суд   Штип  во  Штип  Трег бр.   
795/2001.                                                                       (32544) 

___________ 
 
Основниот суд  Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 715/2001 од 14.09.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 03009131?-3-03-000 го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДОО на Трговското друштво за 
вработување на инвалидни лица, производство, трговија и 
услуги Витекс ДЕ ДОО  експорт - импорт Делчево, ул. 
"Кирил и Методиј" бр. 28. 

Друштвото е основано со Договор за основање бр. 
01/2001 од 20.08.2001 година, а содружници се  Илиевска 
Стојанка  и Илиевски Ванчо, двајцата од Делчево. 

Дејности: 17.30, 17.40/1, 17.54/2, 17.71, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1  
51.42/2, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.70. 52.11, 52.12, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3, 52.47, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.30/2, 60.22, 65.12/3, 74.40, 74.70. 74.84, 93.05. 
Надворешна трговија  со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малограни-
чен промет со соседните држави, застапување  и  посреду-
вање во прометот со стоки и услуги,  меѓународен 
транспорт на стоки и патници, реекспорт, привремен 
извоз, односно увоз на опрема под закуп - лизинг. 

Во правниот промет со трети лица  друштвото истапу-
ва  во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски 
одговара со сиот свој имот. 

Илиевска Стојанка е управител  на друштвото и зас-
тапник во надворешниот промет со неограничени овласту-
вања во застапувањето. 

Од   Основниот  суд   Штип   во   Штип  Трег.    бр.    
715/2001.                                                                      (32545) 
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Основниот суд Штип во Штип, со решението  Срег. 
бр. 115/2001 од 23.10.2001 година, во регистарската  
влошка  бр. 1-1695-0 го запиша во трговскиот регистар 
бришењето на субјектот поради статусни промени во Дрв-
ната индустрија  "Јосиф Свештарот" Акционерско 
друштво во мешовита  сопственост "ФИНАЛА" ДОО 
Струмица, ул. "Климент Охридски" бр. 180. 

Упис на бришење на  Дрвната индустрија "Јосиф 
Свештарот" Акционерско друштво во мешовита сопстве-
ност "Финала" ДОО Струмица поради статусни промени 
спојување на Дрвната индустрија "Јосиф Свештарот" 
АДМС Струмица согласно Одлуката бр. 02-5139/1 од 
18.09.2000. 

 Од   Основниот  суд   Штип   во   Штип  Срег.    бр.    
115/2001.                                                                       (32546) 

___________ 
 
 
  Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 116/2001 од 23.10.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 1-1696-0, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето на субјектот поради статусни промени на 
Дрвната индустрија "Јосиф Свештарот" Акционерско 
друштво во мешовита сопственост, "МАСИВ" ДОО 
Струмица, ул. "Климент Охридски" бр.180. 

Упис на  бришењето на Дрвната индустрија  "Јосиф 
Свештарот" Акционерско друштво во мешовита сопстве-
ност,  ДОО "Масив" Струмица поради  статусни  проме-
ни  спојување со Дрвната индустрија "Јосиф Свештарот" 
АДМС Струмица согласно Одлуката бр. 02-5139/1 од 
18.09.2000. 

Од  Основниот  суд   Штип  во  Штип    Срег.  бр. 
116/2001.                                                                       (32547)  

___________ 
 
 
Основниот суд  Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 113/2001 од 23.10.2001 година, во регистарската влош-
ка  бр. 1-1698-0, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето на субјектот поради статусни промени на 
Дрвнатата индустрија  "Јосиф Свештарот" Акционерско 
друштво  во  мешовита сопственост ц.о. Струмица 
"ТРГОВИЈА" ДОО  Струмица, ул. "Климент Охридски" 
бр.180. 

Бришење на Дрвната индустрија "Јосиф Свештарот" 
Акционерско друштво во мешовита сопственост ц.о. 
Струмица "Трговија" ДОО поради статусна промена  спо-
јување со Дрвната индустрија "Јосиф Свештарот" АДМС 
Струмица согласно Одлуката бр.02-51309/1 од 18.09.01. 

Од  Основниот  суд   Штип  во  Штип, Срег. бр. 
113/2001.                                                                       (32548) 

___________ 
                                          
                  
Основниот суд  Штип  во Штип, со решението Срег. 

109/2001 од 10.10.2001 година, во регистарската влошка  
бр. 1-15-0 го  запиша во трговскиот регистар престанокот 
на стечај, усогласувањето со НКД на Земјоделската 
задруга  ПИРОК  П. О.  с. Мокриево, Ново Село. 

Со решение на Основниот суд во Струмица се утврду-
ва престанок на стечајна постапка и задругата продолжува 
со работа, се врши усогласување на предметот на 
работење со Националната класификација   на дејности. 

Од  Основниот  суд   Штип во Штип,  Срег.  бр. 
109/2001.                                                                       (32549) 

___________ 
                                  
                                      
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 

118/01 од 26.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 
1-113-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на 
лице овластено за застапување на Основното училиште 
Орце Николов с. Ињево ПО Радовиш. 

Се врши промена на овластено лице за застапување, а 
која промена се состои во следното: 

Досегашниот вршител на должност директор Дединец 
Гина се разрешува од должноста и се брише од застапник 

на училиштето. За в.д. директор на училиштето со реше-
ние бр. 18-3378 на Министерството за образование и науки 
од 08.10.2001 година е именуван Попов Илија кој се запи-
шува за застапник на училиштето. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 118/2001.     
                                                                   (32550)            

___________ 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 
114/2001 од 23.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 1-1699-0, го запиша во трговскиот регистар бришење-
то на субјектот поради статусни промени на Дрвна индус-
трија "Јосиф Свештарот" Акционерско друштво во мешо-
вита сопственост "ТАПЕТАРИЈА" ДОО Струмица, 
ул."Климент Охридски" бр. 180. 

Упис на бришење на Дрвна индустрија "Јосиф Свеш-
тарот" Акционерско друштво во мешовита сопственост 
"Тапетарија" ДОО поради статусна промена спојување со 
Дрвна индустрија "Јосиф Свештарот" АДМС  Струмица 
согласно одлука бр. 02-5239/1 од 18.09.2000 година. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 114/2001.    
                                                                   (32551)            

___________ 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 
112/2001 од 18.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 1-269-0, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на овластено лице на Дом на културата "Тошо Арсов" 
Виница ул."Борис Кидрич" бр. 13. 

Со решение од 02.10.2001 година се врши промена на 
вршител на должноста директор на Дом на културата "То-
шо Арсов" Виница, ул."Борис Кидрич" бр. 13. Се брише: 
Павлов Кирил - вршител на должноста директор. Се запи-
шува: Славчо Данев - вршител на должноста директор. 
Пречистен текст: Славчо Данев - вршител на должноста 
директор. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 112/2001.  
                                                                       (32552)            

___________ 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 
бр. 245/99 од 10.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 03001891?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето поради статусна промена - припојување на 
Друштвото за трговија Маком ДООЕЛ ул."Партизанска" 
бр. 68, Радовиш. 

Друштвото за трговија Маком ДООЕЛ Радовиш,  
ул."Партизанска" бр. 68 престанува со работа и се брише 
од трговскиот регистар поради припојување кон Друштво-
то за трговија Маком - Треф ДООЕЛ Радовиш. Со припо-
јувањето, Друштвото за трговија Маком ДООЕЛ Радовиш 
го пренесува сиот свој имот - сопственичките и другите 
права и обврски на друштвото за трговија Маком - Треф 
ДООЕЛ Радовиш. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
245/1999.                                                                       (32553)    

         
___________ 

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

бр. 348/2000 од 10.10.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 03001892?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар прифаќањето на припојување  на Друштвото за трго-
вија Маком - Треф ДОО ул."Ленинова" бр. 41, Радовиш. 

Се врши упис на припојување на Друштвото за трго-
вија Маком ДООЕЛ Радовиш  кон Друштвото за трговија 
Маком - Треф ДООЕЛ Радовиш. Со денот на припојува-
њето Друштвото за трговија Маком - Треф ДОО Радовиш 
го презема сиот имот - сопственичките и другите права и 
обврски на Друштвото за трговија Маком  ДООЕЛ Радо-
виш. Поради промена на правниот облик на друштвото се 
врши промена на фирмата на друштвото која гласи: Друш-
тво за трговија Маком - Треф ДОО Радовиш. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
348/2000.                                                                       (32554)            
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Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 
бр. 507/2001 од 10.10.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 03006494?-6-06-000, го запиша во трговскиот регис-
тар бришењето на упис на Трговец поединец ТИГАР Игор 
Раде Левков ТП Штип, ул."Кирил Пејчиновиќ" бр. 41. 

Се врши бришење на упис на Трговец поединец ТИ-
ГАР Игор Раде Левков ТП Штип, ул."Кирил Пејчиновиќ" 
бр. 41, од трговскиот регистар со дејност 60.22. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
507/2001.                                                                       (32555) 

___________ 
 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 
бр. 569/2001 од 05.10.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 03002747?-1-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар проширувањето на дејноста на Друштвото за произ-
водство, продажба и услуги Коки Лукс  увоз-извоз ДОО-
ЕЛ  Св. Николе ул."Карпошева" бр. 90. 

Досегашната дејност се дополнува со: 63.12. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

569/2001.                                                                       (32556) 
___________ 

 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 
бр. 567/2001 од 10.10.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 03000794?-6-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар бришењето на Трговец поединец Тања Спасо Богоро-
мова ТП  Василево бр. 201. 

Бришење на Трговец поединец Тања Спасо Богоромо-
ва Василево, бр. 201. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
567/2001.                                                                       (32557) 

___________ 
 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 
бр. 151/2001 од 17.10.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 03005637?-3-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар истапувањето на содружник, пристапување на содруж-
ник, промена на управител на Друштвото за трговија, 
транспорт со автошкола Максигнал ДОО увоз-извоз 
ул."Енгелсова" бр. 6, Штип. 

Од Друштвото за трговија, транспорт со автошкола 
Максигнал ДОО увоз-извоз ул. "Енгелсова" бр. 6, Штип 
истапува содружникот Ѓоргиев Власто, кој го пренесува и 
својот основен влог во предмети во износ од 26.945,00 де-
нари. 

Во Друштвото за трговија, транспорт со автошкола 
Максигнал ДОО увоз-извоз ул. "Енгелсова" бр. 6, Штип 
пристапува содружникот Михајловска Лилјана, која во 
друштвото внесува основен влог во пари во износ од 
6.400,00 денари. 

Се брише досегашниот управител на друштвото Лазо 
Михајловски на кој му престанува и правото на застапува-
ње во надворешнотрговското работење. Се врши упис на 
Соколова Силвана - управител со неограничено овласту-
вање која е и застапник во надворешнотрговското работе-
ње со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
151/2001.                                                                       (32558) 

___________ 
 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 
бр. 473/2001 од 25.09.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 03003147?-1-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на назив, истапување на содружник, проме-
на на удел и промена на овластено лице на Друштвото за 
производство, промет и услуги Добрина јтд Трајков Ангел 
и др. увоз-извоз Делчево, ул. "М. Тито" бр. 123. 

 
Извршена е промена на називот. Стариот назив кој 

гласи: Друштво за производство, промет и услуги Добри-
на, Трајков Добрин и др. јтд увоз-извоз Делчево е проме-
нет со нов кој гласи: Друштво за производство, промет и 
услуги Добрина јтд Трајков Ангел и др. увоз-извоз Делче-
во. 

Од друштвото истапуваат содружниците Трајков Доб-
рин и Трајкова Веселинка. Со истапувањето содружникот 
Трајков Добрин му го преотстапи својот удел на Трајков 
Ангел кој пристапува во друштвото, а Трајкова Веселинка 
и го преостапи својот удел на Трајковска Татјана, која 
пристапува во друштвото. 

Трајков Добрин се разрешува од функциите управител 
и застапник во надворешниот промет. За управител на 
друштвото и застапник во надворешниот промет со неог-
раничени овластувања е назначен Трајков Ангел од Дел-
чево. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
473/2001.                                                                       (32559) 

___________ 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 
бр. 518/2001 од 20.09.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 03000878?-6-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар бришењето на Трговец поединец Драган Делчо Ми-
цевски Т.П. ул. "Г.М. Апостолски" бр. 35/6, Штип. 

Бришење на: Трговец поединец Драган Делчо Мицев-
ски Т.П. ул. "Г.М. Апостолски" бр. 35/6, Штип. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
518/2001.                                                                       (32560) 

___________ 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 
бр. 602/2001 од 18.10.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 03009148?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на назив на Трговското радиодифузно 
друштво-оператор на кабелска мрежа КРАТЕЛСАТ ДОО-
ЕЛ ул."Славчо Стојменски" бр. 32, Виница. 

Врз основа на одлука за промена на назив на фирма 
донесена на ден 16.10.2001 година од Трговското радио-
дифузно друштво-оператор на кабелска мрежа КРАТЕЛ-
САТ ДООЕЛ. 

  Се брише Трговското радиодифузно друштво на ка-
белска мрежа КРАТЕЛСАТ ДООЕЛ  Виница. 

Се запишува Трговското радиодифузно друштво-опе-
ратор на кабелска мрежа КРАТЕЛСАТ ДООЕЛ  Виница. 

Пречистен текст: Трговското радиодифузно друштво-
оператор на кабелска мрежа КРАТЕЛСАТ ДООЕЛ  Вини-
ца. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
602/2001.                                                                       (32561) 

___________ 
 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 
бр. 596/2001 од 17.10.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 03005946?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар истапувањето и пристапување на содружник и проме-
на на овластено лице на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги Пајо-комерц ДООЕЛ Кочани ул."Пролетер-
ски бригади" бр. 45. 

Се пренесува уделот и сопственост на уделот од Ва-
лентин Јовановски од Кочани на Ѓорѓи Јовановски од Ко-
чани - единствен содружник. 

Се брише: Валентин Јовановски - управител без огра-
ничување во внатрешниот и надворешнотрговскиот про-
мет. Се запишува: Ѓорѓи Јовановски - управител без огра-
ничување во внатрешниот и надворешнотрговскиот про-
мет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
596/2001.                                                                       (32562) 

___________ 
 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 
бр. 601/2001 од 18.10.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 03009147?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на назив и упис на дејност на Трговско ра-
диодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа КАМ-
САТ ДООЕЛ ул. "Славчо Стојменски" бр. 38, Виница. 
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Трговското радиодифузно друштво-оператор на кабел-
ска мрежа КАМСАТ со одлука од 16.10.2001 година врши 
промена во назив на фирмата. 

Се брише Трговско радиодифузно друштво на кабел-
ска мрежа КАМСАТ ДООЕЛ Виница. 

Се запишува Трговско радиодифузно друштво-опера-
тор на кабелска мрежа КАМСАТ ДООЕЛ Виница. 

Пречистен текст: Трговско радиодифузно друштво-
оператор на кабелска мрежа КАМСАТ ДООЕЛ Виница. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
601/2001.                                                                       (32563) 

___________ 
 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 
бр. 532/2001 од 12.09.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 03001515?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на фирма, бришење и запишување на деј-
ности на Трговското радиодифузно друштво Кабловска 
телевизија Роби ДООЕЛ Штип, ул."Енгелсова" бр. 8. 

Досегашната фирма: Друштво за производство, трго-
вија и услуги Роби, ДООЕЛ Штип  се менува и гласи:  Тр-
говското радиодифузно друштво Кабловска телевизија Ро-
би ДООЕЛ Штип. Се запишува: 64.20 - Телекомуникации. 

Се бришат досегашните дејности: 22, 22.3, 22.31, 
22.32, 22.33, 31.30, 32.20, 32.30, 33.20, 51.18, 51.19, 51.4, 
51.43, 52. 52.4, 52.45, 71, 71.34, 74, 74.4, 74.40. 

Се бришат дејностите од надворешнотрговскиот про-
мет: надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање, застапување, реекспорт, продажба на стоки од кон-
сигнациони складови. 

Се брише Роберт Димитров - застапник во надвореш-
нотрговскиот промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
532/2001.                                                                       (32564) 

___________ 
 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 
бр. 533/2001 од 12.09.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 03007487?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на фирма и запишување и бришење на деј-
ности на Трговското радиодифузно друштво СИТИ ДОО-
ЕЛ Св. Николе ул."Кочо Рацин" бр. 35. 

Досегашната фирма: Друштво за услуги СИТИ ДОО-
ЕЛ Св. Николе се менува и гласи: Трговско радиодифузно 
друштво СИТИ ДООЕЛ Св. Николе. 

Запишување на нова дејност: 64.20 - Телекомуника-
ции. 

 
Се бришат досегашните дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 

22.14, 22.15, 22.31, 22.32, 22.33, 32.10, 32.20, 32.30, 71.10, 
71.20. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
533/2001.                                                                       (32565) 

            
___________ 

 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 
бр. 585/2001 од 23.10.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 3-197-000-12; МБС 03000197  3-03000197-000-12, ја 
запиша во трговскиот регистар промената на назив на ДО-
ОЕЛ на Градежното трговско друштво Стема ДООЕЛ  
Струмица ул. "Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 8. 

 
Се врши промена на назив на друштвото и тоа досе-

гашниот: Градежно трговско друштво Изградба 97 ДОО-
ЕЛ  Струмица ул. "Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 8, во - Градежно тр-
говско друштво Стема ДООЕЛ  Струмица ул. "Ѓуро Ѓако-
виќ" бр. 8. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
585/2001.                                                                       (32566) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 
бр. 496/2001 од 23.10.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 03008820?-1-09-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на лице овластено за застапување, промена 
на назив и бришење на еден од основачите на Друштвото 
за производство, трговија и услуги Рима јтд Македонка 
Лазарова и др. Струмица ул. "Братство Единство" бр. 46-
1/1. 

С врши промена на називот на друштвото, сегашниот 
полн назив гласи: Друштво за производство, трговија и 
услуги Рима јтд Македонка Лазарова и др., Струмица ул. 
"Братство Единство" бр. 46-1/1. Скратен назив: Рима јтд 
Струмица. 

Се врши промена на лицето овластено за застапување. 
Се брише: Ванчо Сакаов од Струмица, а се запишува ли-
цето: Македонка Лазарова од Струмица како лице за зас-
тапување со неограничени овластувања. 

Се запишува истапувањето и бришење од друштвото 
на еден од основачите: Ванчо Сакаов од Струмица. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
496/2001.                                                                       (32567) 

___________ 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 
бр. 604/2001 од 25.10.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 03009126?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на фирма на Трговското друштво за врабо-
тување на инвалидни лица за производство, трговија, 
угостителство и услуги Сан и Тео ДООЕЛ увоз-извоз 
Штип ул. "Битолска" бр. 17, Штип. 

Друштвото за производство, трговија, угостителство и 
услуги Сан и Тео ДООЕЛ увоз-извоз Штип ул. "Битол-
ска" бр. 17, Штип изврши промена на фирмата. 

Новата фирма гласи: Трговско друштво за вработува-
ње на инвалидни лица за производство, трговија, угости-
телство и услуги Сан и Тео ДООЕЛ увоз-извоз Штип ул. 
"Битолска" бр. 17, Штип. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
604/2001.                                                                       (32568) 

___________ 
 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 
бр. 608/2001 од 26.10.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 03005115?-6-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар уписот на дополнување на дејноста на Трговец поеди-
нец Пролет Алит Шериф Цако Т.П. Штип ул. "Личка" бр. 
33. 

Трговецот поединец Пролет Алит Шериф Цако Т.П. 
Штип ја проширува дејноста со: 55.30 угостителски објек-
ти за исхрана, 55.30/1 ресторани и гостилници (без соби за 
сместување), 55.30/2 услуги на други угостителски објек-
ти. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
608/2001.                                                                       (32569) 

___________ 
 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 
бр. 607/2001 од 22.10.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 03002473?-6-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар бришењето на Трговец поединец Магнетик Круме Ду-
шан Бојаџиски ТП Кочани, ул. "4-ти Јули" бр. 12. 

Се брише уписот во трговскиот регистар при Основ-
ниот суд во Штип на фирмата  Трговец - поединец Магне-
тик Круме Душан Бојаџиски ТП Кочани, ул. "4-ти Јули" 
бр. 12. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
607/2001.                                                                       (32570) 

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

бр. 592/2001 од 22.10.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 03001541?-6-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар бришењето на Трговец-поединец Горанчо Иван Симов 
ТП ул." 8-ми Март" бр. 21, Штип. 
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Се брише од трговскиот регистар на основниот суд во 
Штип: Трговец-поединец Горанчо Иван Симов ТП ул." 8-
ми Март" бр. 21, Штип. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
592/2001.                                                                       (32571) 

___________ 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 
бр. 611/2001 од 23.10.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 03003246?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на основач, овластено лице и проширување 
на дејноста на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги Коко-Комерц ДООЕЛ Штип ул. "Ванчо Китанов" 
бр. 4/35. 

Се врши промена на основач и овластено лице за зас-
тапување, па така во иднина како единствен содружник и 
управител на друштвото ќе биде Колев Николчо од Штип, 
со стан на ул. "Ванчо Китанов" бр. 4/35,  со неограничени 
овластувања.. 

Досегашниот основач и управител Крстова Јагода се 
брише од функцијата управител  на друштвото со неогра-
ничени овластувања. 

 Се врши проширување на дејноста така што покрај 
досегашните во иднина друштвото ќе ги извршува и след-
ните дејности: 45.43, 45.45. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
611/2001.                                                                       (32572) 

___________ 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 
бр. 590/2001 од 23.10.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 03002225?-1-09-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на назив на Друштвото за такси превоз, ус-
луги и трговија Бачо јтд Несторов Антонио и др. Штип ул. 
"Широк Дол" бр. 5 б/8 Штип. 

Досегашниот назив: Услужно трговско друштво Бачо 
јтд Несторов Антонио и др., се менува и гласи: Друштво 
за такси превоз, услуги и трговија Бачо јтд Несторов Ан-
тонио и др., Штип. 

 Пречистен текст: Друштво за такси превоз, услуги и 
трговија Бачо јтд Несторов Антонио и др.. Штип. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
590/2001.                                                                       (32573) 

___________ 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 
бр. 458/2001 од 27.08.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 03002568?-6-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар бришењето на Трговец поединец Калофка Елизабета 
Ангел Јованчева ТП Свети Николе, ул. "Градски пазар" 
бб. 

Се брише од трговскиот регистар Трговец поединец 
Калофка Елизабета Ангел Јованчева ТП Свети Николе, ул. 
"Градски пазар" бб. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
458/2001.                                                                       (32574) 

___________ 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 
бр. 595/2001 од 15.10.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 03007503?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар  преносот на удел на Друштвото за услуги, производ-
ство и трговија Телекабел ДОО увоз-извоз Штип ул. "Ен-
гелсова" бр. 8. 

Пренос на удел од Сигнал Трговија ДОО - Р. Словени-
ја во износ од 127.047,00 ДЕМ на содружникот Тихомир 
Миланов од Штип. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
595/2001.                                                                       (32575) 

___________ 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 
бр. 512/2001 од 10.10.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 03004025?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар истапувањето на содружник на Друштвото за произ-
водство и трговија Ретекс увоз-извоз ДООЕЛ Штип ул. 
"Добри Радосављев" бр. 35-а Штип. 

Друштвото за производство и трговија Ретекс увоз-из-
воз ДООЕЛ Штип ги врши следните промени: промена на 
правниот облик на друштвото од ДОО во ДООЕЛ. Фирма-
та на друштвото гласи: Друштво за производство и трго-
вија Ретекс увоз-извоз ДООЕЛ Штип. Поради продажба 
на сопственички удел од друштвото истапува содружни-
кот Модна конфекција "РЕМОДА" ДОО ул. "Сметано-
ва" бр. 31, Марибор, Република Словенија. Со продажба-
та на сопственичкиот удел на содружникот Георгиев Тра-
јан вкупниот износ на основната главница на друштвото 
изнесува 14.184,00 евра во противвредност 406.391,00 де-
нари. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
512/2001.                                                                       (32576) 

___________ 
 

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 
бр. 1415/2001 од 11.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013845, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ЏИНА ЏУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз При-
леп, Прилеп ул. "Илинденска" бр. 76. 

Дејности: 19.20, 28.51, 28.52, 33.50, 36.21, 36.22, 36.50, 
36.61, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, откуп 
на земјоделски и сточарски производи, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка - полни овластувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица за преземе-
ните обврски одговара со целиот свој имот - полна одго-
ворност. 

Управител на друштвото е лицето Љубен Ристески од 
Прилеп. Основачкиот влог на друштвото изнесува 
2.750,00 евра. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1415/2001.                                                                    (32577) 

___________ 
 

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 
бр. 1403/01 од 10.12.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 013833, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на Трговец поединец за трговија на мало со прехран-
бени производи, Сузана Ферит Јашароска СУЗЕ-КОМЕРЦ 
Т.П. Кичево ул. "Борис Кидрич" бб, Кичево. 

Запишување на трговец поединец за трговија на мало 
со фирма: Трговец поединец за трговија на мало со прех-
ранбени производи, Сузана Ферит Јашароска СУЗЕ-КО-
МЕРЦ Т.П. Кичево со седиште на ул. "Борис Кидрич" бб, 
Кичево. Вршител на дејност: Јашароска Сузана од с. Срб-
јани. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.62. 

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец 
истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените об-
врски одговара со целиот свој имот и лично. 

Овластен потписник Сузана Јашароска-без ограничу-
вање во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1403/2001.                                                                     (32578) 

 
___________   

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 
бр. 1409/2001 од 17.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013839, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ТД на Друштвото за производство, трговија, 
угостителство и услуги Иванчо и Мутаир ВИОЛИ-ММ 
2002 увоз-извоз ДОО Ресен ул. "29-ти Ноември" бр. 1, 
Ресен. 
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Дејности: 01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 
01.41/3, 15.81/1, 15.98/2, 25.22, 50.10, 50.20, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 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, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 71.33, 
74.70, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, услуги во меѓународен транспорт, угос-
тителски и туристички услуги, посредување и застапува-
ње во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од 
консигнациони складови на странски стоки, малограничен 
промет, реекспорт. 

 
Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-

ва во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот 
промет со трети  лица одговара со сите свои средства. Ли-
це овластено за застапување во внатрешниот и надвореш-
ниот промет е Иванчо Пупулковски - управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1409/2001.                                                                     (32579) 

___________ 
 
 

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 
бр. 1429/2001, од 13.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013859, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштво за сообраќај, трговија и услуги К-
ТРАНСПОРТ Коста ДООЕЛ увоз-извоз Струга, с. Вра-
ништа, Струга. 

Дејности: 45.21, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 51.21, 
51.22, 51.34, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 
93.02, 93.04, 93.05, 51.53, 52.63, автоперална, забавни иг-
ри, автомати, флипери, билјард, плеј стејшн и сл., надво-
решна трговија со прехранбени и непрехранбени произво-
ди, малограничен промет, меѓународна шпедиција, посре-
дување и застапување во прометот на стоки и услуги. 

Основната главница на друштвото има вредност од 
3.500 евра односно 213.500,00 денари. Друштвото во прав-
ниот промет со трети лица настапува во свое име и за сво-
ја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на друштвото во внат-
решниот и надворешниот трговски промет - управител со 
неограничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности е Митрески Коста. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1429/2001.                                            (32580) 

___________ 
 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1354/2001, од 12.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013784, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Трговско друштво за производство, услуги, 
транспорт и трговија "МАКРО ТРЕЈД" увоз-извоз При-
леп - ДООЕЛ Прилеп, ул. "Мице Козар" бр. 20. 

 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 01.42, 01.50, 02.01, 02.02, 
14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.62, 15.71, 
15.72, 15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 
15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 
17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 
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, 18.30, 19.10, 
19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 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, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 
24.20, 24.30, 24.51, 24.52, 24.61, 24.62, 24.63, 24.64, 24.65, 
24.66, 24.70, 25.11, 25.12, 25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 26.12, 
26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 
26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 
26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82/1, 26.82/2, 
27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 
27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 
28.21, 28.22, 28.31, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 
28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 29.13, 29.24, 29.71, 
29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 
33.10/1, 33.10/2, 33.20, 33.40, 33.50, 35.12, 35.43, 35.50, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 36.30, 36.40, 
36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 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, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 
63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10/1, 
73.10/2, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84, 75.13, 92.11, 92.12, 92.13, 92.20, 92.33, 92.34, 
92.40, 92.61, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување и пос-
редување во прометот со стоки и услуги, меѓународен 
транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, 
продажба на стоки од консигнациони складишта за стран-
ски стоки, реекспорт, малограничен промет. 

Петар Василески - управител на друштвото со неогра-
ничена одговорност во рамките на запишаните дејности. 
Полни овластувања, полна одговорност. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1354/2001.                                            (32581) 

___________ 
 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1416/2001, од 11.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013846, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, тргови-
ја и услуги ЈУБО увоз-извоз Крушево ДООЕЛ ул. "Томе 
Никле" бр. 78, Крушево. 

Дејности: 01.13/1, 15.32, 15.98/2, 17.40, 17.71, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.30, 22.31, 22.33, 24.52, 26.12, 
26.21, 26.70, 26.82/2, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.50, 
36.61, 45.31, 50.30/2, 51.11, 51.31, 51.32, 51.34, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.45, 
52.47, 52.48, 52.62, 52.72, 52.73, 55.30/1, 60.22, 63.30, 
74.12, 92.34, надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, услуги во меѓународниот транспорт, угости-
телски и туристички услуги, посредување и застапување 
во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од кон-
сигнациони складови на странски стоки, малограничен 
промет, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските направени 
во правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
целиот свој имот. 
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Лице овластено за застапување е: Јулијана Маркоска, 
управител со неограничени овластувања во рамките на за-
пишаните дејности. 

Основната главница на друштвото изнесува 2.660 ЕУР 
или 5.187 ДЕМ, во предмети. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1416/2001.                                            (32582) 

___________ 
 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1427/01, од 12.12.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 013857, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија, 
сообраќај и услуги ГРОСЕРИЈА-ММ увоз-извоз Прилеп 
ДООЕЛ ул. "Бизнис Центар, Кузман Јосифовски Питу" 
стан 31, Прилеп. 

Дејности: 20.10, 20.20, 20.30, 20.51, 21.12, 21.25, 25.21, 
25.24, 26.21, 26.25, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 
26.63, 26.66, 26.70, 27.21, 27.33, 27.34, 28.11, 28.12, 29.40, 
45.11, 45.21, 45.22, 45.25, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.0/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 67.11, 67.12, 67.13, 70.10, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.15, 74.40, 74.84, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, малограничен промет, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. 

Лице овластено за застапување е Мери Кусеск од При-
леп, ул. "Бизнис Центар, Кузман Јосифовски Питу" стан 
31, Прилеп, кое е и основач на друштвото. 

Основачкиот влог изнесува 2.601,33 евра во предмети 
по приложен извештај на овластен проценител, а изразено 
во денари изнесува 156.860,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1427/01.                       
                     (32585) 

___________ 
 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1408/2001, од 11.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013838, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштво за трговија, производство и услуги 
"ДНА" увоз-извоз ДООЕЛ Охрид, Охрид, ул. "Климент 
Охридски" бр. 19/62. 

Основач и единствен содружник на друштвото е лице-
то Блажевска Мирјана од Битола, ул. "Партизанска" бр. 
86/3/2. Скратен назив на друштвото е: ДООЕЛ "ДНА" 
увоз-извоз Охрид. Седиштето на друштвото е во Охрид на 
ул. "Климент Охридски" бр. 19/62. 

Друштвото ќе ги извршува следните дејности: 01.21, 
01.41, 01.41/3, 15.13, 15.51, 15.81, 15.89, 15.98, 18.22, 
20.10, 20.40, 21.25, 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, 28.40, 28.52, 
45.21, 45.32, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.50, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.38, 
01.41/2, 01.12/2, 01.13, 41.0, 40.10/1, 45.1, 45.11, 45.2, 
45.21/2, 45.24, 45.25, 45.3, 45.31, 45.33, 45.4, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 05.01, 05.02, 26.63, 26.64, 29.14, 
29.56, 31.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.53, 51.55, 51.64, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.1, 55.11, 
55.12, 55.21, 55.21/1, 55.30, 55.30/1, 55.23, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 26.61, 26.62, 26.82/2, 50.20, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.30, 71.30, 71.33, 72.30, 72.60, 72.40, 71.21, 
71.32, 73.10/2, 73.20/3, 74.11, 74.12, 74.20, 74.20/2, 74.20/4, 
74.20/5, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.7, 92.72, 93.05. Во 
надворешното трговско работење ќе ги извршува следни-

те дејности: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
меѓународен транспорт на стоки со патници, меѓународна 
шпедиција, малограничен промет, реекспорт, агенциски 
услуги во транспортот, посредување и застапување во 
транспортот на стоки и патници. 

Основната главница на друштвото изнесува 5.000 
ДЕМ како основачки влог депонирани во "Експорт-Им-
порт" банка - Битола. 

Лице овластено за застапување на друштвото е лицето 
Блажевска Мирјана од Битола - управител без ограничува-
ње во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1408/2001.                                            (32586) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1422/2001, од 12.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013852, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на фирма - ДООЕЛ на Друштво за проектирање, 
градежништво, промет и услуги ХИДРИНГ увоз-извоз, 
Кичево ДООЕЛ Кичево, ул. "Исеин Акиоски" бр. 85. 

Основач: Шасим Османи од Кичево, ул. "Исеин Акио-
ски" бр. 85. 

Седиште: Кичево, ул. "Исеин Акиоски" бр. 85. 
Дејности: 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.23, 

45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.53, 51.61, 51.62, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.24, 52.25, 52.27, 52.41, 52.46, 55.30, 60.22, 60.23, 
63.12, 63.30, 65.12/3, 70.11, 70.31, 71.32, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.14, 74.20, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, 93.05. 
Во надворешнотрговското работење друштвото ќе ги 
извршува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, застапување и посредување, реек-
спорт, комисиона продажба, консигнациона продажба, ус-
луги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, ту-
ристички услуги, услуги на проектирање. 

Основната главница на друштвото изнесува 5.410 
ДЕМ или 2.766 ЕУР. 

Со друштвото управува Шасим Османи од Кичево. 
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува 

во свое име и за своја сметка со полни овластувања. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1422/2001.                                            (32587) 
___________ 

 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Срег. 

бр. 390/2001, од 12.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 1-19929, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на ПЗО Аптека на Приватна здравствена организа-
ција Аптека АНИ-ФАРМ Охрид ПО Охрид "Јане Сандан-
ски" 62. 

Се врши основање на ПЗО Аптека со фирма: Приватна 
здравствена организација Аптека АНИ-ФАРМ Охрид ПО. 
Основачки влог во износ од 100.00 денари. 

Дејности: 52.31, 52.32, 52.33. 
Основач е Нешкоска Виолета од Охрид. 
Директор со неограничени овластувања во рамките на 

запишаните дејности е Нешкоска Виолета. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое име 

и за своја сметка со полни овластувања. Во правниот про-
мет со трети лица за преземените обврски одговара со сите 
свои средства со полна одговорност. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 
390/2001.                                            (32629) 

___________ 
 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1061/2001, од 14.09.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 01013491?-3-12-000, го запиша во трговскиот 
регистар Друштвото за производство, градежништво, 
транспорт, туризам и услуги МЕТРО-ЕКСПОРТ увоз-из-
воз Битола ДОО Битола, ул. "Јосиф Јосифовски" бб. 
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1. Се основа Друштво за производство, градежништво, 
транспорт, туризам и услуги МЕТРО-ЕКСПОРТ увоз-из-
воз Битола ДОО Битола, ул. "Јосиф Јосифовски" бб. 

2. Основачи на друштвото ќе бидат Трајковски Борис-
лав, ул. "Јосиф Јосифовски" бб, Битола и Ангелевски Го-
це, с. Долна Бела Црква, Ресен. 

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вкупен 
износ 1.157.355,00 денари односно Трајковски Борислав 
од Битола, ул. "Јосиф Јосифовски" бб, Битола, вкупен из-
нос 151.000,00 денари или 2.503 евра, Ангелевски Гоце од 
с. Долна Бела Црква, Ресен вкупен износ 6.335,00 денари 
или 105 евра. 

 
Дејности: Во внатрешнотрговскиот промет друштвото 

ќе ги извршува следните дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 
15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 
26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 
28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 
31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 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, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
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, 51.46, 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, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 42.56, 52.47, 48, 52.50, 52.61, 52.33, 
52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 11, 55.12, 
55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 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, 74.11, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00. Во 
надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува 
следните дејности: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување во прометот на стоки и 
услуги, продажба на стоки од консигнационите складови 
на странски стоки, угостителски и туристички услуги, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на 
инвестициони работи во странство и отстапување на ин-
вестициони работи на странско лице во Република Маке-
донија, меѓународна шпедиција. 

 
Лице овластено за застапување на субјектот на уписот 

во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет 
со трети лица ќе биде: Трајковски Борислав од Битола, ул. 
"Јосиф Јосифовски" бб, Битола, управител без ограничу-
вања во рамките на запишаните дејности. 

 
Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-

ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
својот имот. 

 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1061/2001.                                            (32631) 
___________ 

 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1395/2001, од 05.12.2001 година, во регистарската 
влошка, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштво за градежништво, производство, тр-
говија, превоз, угостителство и услуги РИВАС-КОМПА-
НИ увоз-извоз ДООЕЛ Струга, ул. "Мирче Ацев" бр. 5а. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.12/1, 01.21, 01.22/1, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.20, 
15.31, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.91, 15.93, 
15.95, 15.98, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 18.22, 18.24, 20.10/1, 
20.30, 20.10/2, 20.40, 22.14, 22.15, 22.24, 22.22, 22.23, 
22.25, 25.13, 22.31, 22.32, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 
26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.21, 27.22, 27.51, 27.53, 

28.11, 28.12, 28.52, 28.75, 29.56, 36.11, 36.14, 36.40, 36.63, 
45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.41, 45.42, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 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, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 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, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.22, 55.51, 55.52, 55.30, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.3, 71.10, 
71.32, 71.33, 72.30, 72.40, 72, 74.83, 74.84, 74.20/2, 74.20/3, 
92.33, 93.02, откуп на шумски плодови, лековити билки, 
ситна и крупна стока, сточарски и земјоделски производи, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малограни-
чен промет со Грција, Албанија и СР Југославија, застапу-
вање на странски фирми, посредништво, вршење на коми-
сиони работи и реекспорт, изведување на инсталатерски 
работи во странство, изведување на градежни работи во 
странство, меѓународен транспорт на стоки и патници, ме-
ѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнацио-
ни складови на странски стоки, туристичко посредување 
во странство, надворешна трговија со моторни возила, де-
лови и прибор. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка - полни овластувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица за преземе-
ните обврски одговара со сиот свој имот со кој располага - 
полни одговорности. 

Цветаноски Вело - управител без ограничување во 
рамките на запишаните дејности. 

Основачки влог во износ од 2.650 евра во противвред-
ност според приложен извештај од овластен судски проце-
нител. 

 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1395/2001.                                            (32776) 
__________________________________________________ 

 
С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 

 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 28/2000 од 15.02.2002 година отворена 
е стечајна постапка над должникот АД "Алумосиликат-
Силика" Гостивар. 

За стечаен управник се определува лицето Драган Фи-
липоски од Гостивар ул. "Браќа Ѓиноски" бр. 67. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни права 
на подвижни предмети и правата на должникот, како и до-
верителите кои имаат разлачни права над недвижностите 
на должникот, во рок од 30 дена да ги пријават своите по-
барувања кај стечајниот управник. 

Се закажува рочиште за собир на доверителите за испи-
тување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште 
на собранието на доверителите на кое врз основа на извеш-
тајот на стечајниот управник, доверителите одлучуваат за 
понатамошниот тек на постапката, за  5.04.2002 година во 
12 часот, сала бр.  II на овој суд. 

Овој оглас е истакнат на огласната табла во судот на 
18.02.2002 година во 12,00 часот. 

Од Основниот суд во Гостивар.                         (5424) 
___________ 

 
 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 
на овој суд Ст. бр. 398/97 од 19.03.1998 година отворена е 
стечајна постапка над должникот ПТП "Дем-текс-94" од 
Гостивар. 

За стечаен судија се именува лицето  Васил Костоски 
судија на овој суд. 

За стечаен управник се определува лицето Драган Фи-
липоски  дипломиран економист од Гостивар ул. "Браќа 
Ѓиноски" бб. 
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Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да 
ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вување на огласот во "Службен весник на РМ" до стечај-
ниот совет на овој суд со пријави во два примерока со до-
кази. 

Се задолжуваат должниците да ги измират долговите 
спрема стечајниот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавени поба-
рувања на доверителите на стечајниот должник на ден 
15.03.2002 година во 8,30 часот сала број  II на овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар.                         (5427) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје  II - Скопје, објавува дека со ре-

шение  IV. Ст. бр. 66/02 од 19.02.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Приватно претпријатие 
"ДАРМАР ПРОМЕТ" ЦО увоз-извоз Скопје,  со седиште 
на ул. "Финска" бб,  со  жиро сметка бр. 40110-601-99704, 
како и број на регистарска влошка 1-13633-0-0-0 при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје  I - Скопје и истата не 
се спроведува.  

Отворената стечајна постапка над должникот Приват-
но претпријатие "ДАРМАР ПРОМЕТ" ЦО увоз-извоз се 
заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје  II - Скопје.               (5430) 
___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци со решение Ст. бр. 

59/2001 од 07.02.2002 година ја заклучува отворената сте-
чајна постапка со решение Ст. бр. 59/2001 од 03.07.2001 
година донесено од овој суд над должникот ДПТУТ "Зо-
ни  Ко-Компани" Катерина ДООЕЛ Кавадарци ул. "Пела-
гонија" бр. 3. 

Должникот ДПТУТ "Зони  Ко-Компани" Катерина 
ДООЕЛ  експорт-импорт Кавадарци ул. "Пелагонија" бр. 
3, се стекнува со правото непречено да располага со имо-
тот што влегува во стечајната маса. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                      (5434) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје  II - Скопје, објавува дека со ре-

шение  IV. Ст. бр. 456/01 од 04.02.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво за 
производство, промет и услуги и застапување "ТЕРМО-
МЕТАЛ" ДОО  со седиште на бул. "Југославија" бр. 123,  
со  жиро сметка бр. 40110-601-131496, како и број на ре-
гистарска влошка 02014776?-3-03-000, при регистарот на 
Основниот суд Скопје  I - Скопје и истата не се спроведу-
ва.  

Отворената стечајна постапка над должникот Тргов-
ско друштво за производство, промет и услуги и застапу-
вање "ТЕРМОМЕТАЛ" ДОО  се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје  II - Скопје.               (5436) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје  I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд   II. Ст. бр. 14/2002 од 30.01.2002 година 
отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство, промет и услуги "ПЛЕТЕКС" увоз-извоз 
ДОО Скопје,  со седиште на ул. "Корушка" бр. 22,  и жи-
ро сметка бр. 40120-601-164599,  па  истата не се спрове-
дува и се заклучува отворената стечајна постапка над дол-
жникот ППУ "ПЛЕТЕКС" увоз-извоз ДОО Скопје.  

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

 Од Основниот суд Скопје  I - Скопје.               (5561) 
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје  I - Скопје, објавува дека со ре-

шение  I. Ст. бр. 15/2002 од 04.02.2002 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за производ-

ство, промет и услуги "МИТ-КОМЕРЦ 20" Митре и дру-
ги ДОО увоз-извоз Скопје,  со седиште на ул. "Атанас Ка-
ратошо" бр. 9-б,   и   жиро сметка 40100-601-321251, и ис-
тата не се спроведува.  

Отворената стечајна постапка над должникот ДППУ 
"МИТ КОМЕРЦ 20" Митре и други ДОО увоз-извоз 
Скопје ,  со седиште на ул. "Атанас Каратошо" бр. 9-б,   и   
жиро сметка 40100-601-321251,  се заклучува. 

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

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

Од Основниот суд Скопје  I - Скопје.               (5562) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје  II - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд  IV. Ст. бр. 310/01 од 12.12.2001 година: 
предлогот на стечајниот должник Претпријатие за тр-

говија и меѓународна шпедиција "ЏОДЕКС" ПО Скопје, 
за враќање во поранешна состојба, се усвојува. 

Се дозволува враќање во поранешна состојба пора-
ди пропуштање на испитно верификационо рочиште од 
05.11.2001 година и решението  IV. Ст. бр. 310/01 од 
15.11.2001 година на судот, со кое е отворена и заклу-
чена стечајната постапка над должникот Претпријатие 
за трговија и меѓународна шпедиција "ЏОДЕКС" 
Скопје, со седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 70, со жиро 
сметка бр. 40100-601-207585, се укинува. 

Од Основниот суд Скопје  II - Скопје.               (5564) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 8/2000 од 

20.06.2001 година над Производно, трговско, угостител-
ско и услужно претпријатие "АГРОКОМЕРЦ-ЛАСТОВИ-
ЦА" ДОО уво-извоз од с. Брвеница со жиро сметка 41500-
601-18904 и регистарска влошка 1-23937-0-0-0, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Тетово.                             (5645) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Тетово објавува дека со решение Ст. 

бр. 11/2002 од 30.01.2002 година, е отворена стечајна пос-
тапка над должникот Друштво за производство, трговија, 
транспорт и услуги Г-Д Газменд ДООЕЛ експорт-импорт 
од Тетово ул. "Питу Гули" бб, со жиро сметка 41500-601-
85679, што се води при ЗПП - Филијала Тетово, запишана 
во рег. влошка при Основниот суд Скопје  I - Скопје, под 
бр. 02031394-8-01 и под т.рег.бр. 2358/2000 година од 
20.04.2000 година. 

Стечајната постапка према должникот не се спроведу-
ва и се заклучува поради немање на имот согласно член 64 
од ЗС. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот на трговските друштва што се води при 
Основниот суд Скопје  I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.                             (5646)  
___________ 

 
 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение Ст. 
бр. 55/2001 од 31.01.2002 година, е отворена стечајна пос-
тапка над должникот Производно, услужно и трговско 
друштво ДИЕЛИ Мимоза ДООЕЛ  од Тетово ул. "Страшо 
Пинџур" бр. 105, со жиро сметка 54000000117919, регис-
трирано при Основниот суд Скопје  I - Скопје, со 
рег.влошка 02014527-8 и т.рег.бр. 3645/99 од 13.02.1999 
година. 

Стечајната постапка према должникот не се спроведу-
ва и се заклучува согласно член 64 од ЗС, поради немање 
на имот. 

По правосилноста на решението должникот ќе се бри-
ше од регистарот на трговските друштва што се води при 
Основниот суд Скопје  I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.                             (5647)  
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Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 
Струмица под Ст. бр. 219/01 од 18.02.2002 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДПУТ Црно или 
бело Блаже ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 41300-
601-17015, што се води при Агенцијата за немигрирани 
сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведу-
ва поради немање на имот на должникот заради што и се 
заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                        (5648) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 220/01 од 18.02.2002 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Трговец поединец 
Весна Димитар Булинг ТП Струмица, со жиро сметка што 
се водела при  поранешна ЗПП- Филијала - Струмица, а 
сега при Агенцијата за немигрирани сметки Струмица, но 
е одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                        (5649) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 37/02 од  

19.02.2002, над ДООЕЛ "Дебитант", Битола ул. "Мирче 
Ацев" бр. 2, дејност трговија со жиро сметка 500-
0000000803-43, при Стопанска банка АД  Битола, отвори 
стечајна постапка,   не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                             (5650) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 40/02 од  

19.02.2002, над ДООЕЛ "Олвес Ком" Битола ул. "Едвард 
Кардељ" бр. 8/12, дејност трговија со жиро сметка 40300-
601-31481, при ЗПП - Филијала  Битола, отвори стечајна 
постапка,  не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                             (5651) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 36/02 од  

19.02.2002, над Претпријатие за трговија и услуги 
"ФОКС" од Битола ул. "Крушевска" бр. 6-г, дејност тр-
говија и услуги со жиро сметка 40300-601-54224, при ЗПП 
- Филијала  Битола, отвори стечајна постапка,  не ја спро-
веде и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                             (5652) 
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје  II - Скопје, објавува дека со ре-

шение  IV. Ст. бр. 457/01 од 14.02.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Авто Такси "АНГЕЛА" 
ТП Ромео Ангел Киров со седиште на ул. "Тодор Чангов" 
бр. 24/10,  со  жиро сметка бр. 40100-601-435104, како и 
број на регистарска влошка 02003242?-6-06-000 при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје  I - Скопје и истата не 
се спроведува.  

Отворената стечајна постапка над должникот Авто 
Такси "АНГЕЛА" ТП Ромео Ангел Киров се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје  II - Скопје.               (5752) 
 

Основниот суд Скопје  I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд   II. Ст. бр. 498/2001 од 23.01.2002 годи-
на отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, промет и композити "МАКПЕТРОЛ-
КОМПОЗИТИ" АД Скопје со седиште на ул. "Сарај" бр. 
6,  и  жиро сметка број 200000006240584, па истата не се 
спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка 
над должникот  Друштво за производство, промет и ком-
позити "МАКПЕТРОЛ-КОМПОЗИТИ" АД Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се из-
брише од  регистарот на претпријатија при овој суд. Од 
Основниот суд Скопје  I - Скопје.                       (5751) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје  II - Скопје, објавува дека со ре-

шение  II. Ст. бр. 438/01 од 21.02.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија 
"ВЕС ИМПОРТ" Весна ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со се-
диште на ул. "Беласица" бр. 4,  со  жиро сметка бр. 
40110-601-350948, и регистарска влошка 20238306?-8-01-
000 при регистарот на Основниот суд Скопје  I - Скопје и 
истата не се спроведува.  

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија "ВЕС ИМПОРТ" Весна ДООЕЛ од Скопје се 
заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од  регистарот кој го води Основниот суд Скопје   I - 
Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задржува 
извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје  II - Скопје.               (5753) 
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје  II - Скопје, објавува дека со ре-

шение  II. Ст. бр. 455/01 од 21.02.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за произ-
водство, трговија и услуги "МАНГАР" експорт-импорт 
ДОО Скопје, со седиште на ул. "Видое Смилевски Бато" 
бр. 19/3-11,  со  жиро сметка бр. 40100-601-195223, и ре-
гистарска влошка 1-33690-0-0-0 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје  I - Скопје и истата не се спроведува.  

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги "МАНГАР" 
експорт-импорт ДОО Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од  регистарот кој го води Основниот суд Скопје   I - 
Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задржува 
извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје  II - Скопје.               (5754) 
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје  II - Скопје, објавува дека со ре-

шение  II. Ст. бр. 458/01 од 21.02.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за преработка 
на кафе, трговија и услуги "МАК-РИО" Зоран и Соња 
ДОО извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. "Тодор Чан-
гов" бр. 62,  со  жиро сметка бр. 40100-601-360897, и ре-
гистарска влошка 02006142?-3-03-000 при регистарот на 
Основниот суд Скопје  I - Скопје и истата не се спроведу-
ва.  

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за 
преработка на кафе, трговија и услуги "МАК-РИО" Зоран и 
Соња ДОО од Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје   I - 
Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задржува 
извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје  II - Скопје.               (5755) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 12/2001 од 10.05.2001 година отворена 
е стечајна постапка над должникот Автотакси "МЕВ-
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ЛАН" од с. Лакавица-гостиварско, но истата не се спрове-
дува, па отворената стечајна постапка над должникот ТП 
Автотакси "МЕВЛАН" од с. Лакавица се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар.                          (6037) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Кичево, објавува дека со решение на 

овој суд Ст. бр. 19/2002 од 19.02.2002 година отвори сте-
чајна постапка над должникот Друштво за туризам, угос-
тителство, услуги и превоз на патници "ЛАЦИ" Недано-
ски Лацо увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, со број на жиро 
сметка 200000028105160 при Стопанска банка Кичево.  

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот дол-
жник Друштво "ЛАЦИ" Кичево поради немање на сред-
ства, согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево.                          (6038) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение 

Ст. бр. 26/2001 од 28.11.2001 година отворена е стечајна 
постапка над должникот Друштво за трговија со произ-
водство Кочанско Поле АД Кочани, со седиште на ул. 
"Илинденска" бб и жиро сметка 40400-601-50480. 

За стечаен судија е одреден Стефанов Васил, судија од 
овој суд. 

За стечаен управник е определен Никола Коцев од Ко-
чани, ул. "Сремска" бр. 30. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни права 
на подвижни предмети и права на должникот, како и дове-
рителите кои имаат разлачни права на недвижности на 
должникот што не се запишани во јавните книги (катас-
тар), во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања 
кај стечајниот управник.  

Се повикуваат должниковите должници своите обвр-
ски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверителите за ис-
питување и утврдување на пријавените побарувања за 
27.03.2002 година во 10,00 часот и рочиште на собранието 
на доверителите на кое врз основа на извештајот на сте-
чајниот управник доверителите ќе одлучуваат за поната-
мошниот тек на постапката (извештајно рочиште) за 
03.04.2002 година во 10,00 часот, во судница бр. 1 на Ос-
новниот суд во Кочани. 

Од Основниот суд во Кочани.                          (6039) 
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје  II - Скопје, објавува дека со ре-

шение  IV. Ст. бр. 70/2002 од 20.02.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за производ-
ство, промет и услуги "ЉАЉА КОМЕРЦ" Шукри ДОО-
ЕЛ, со седиште на ул. "Црноок" бр. 10, со жиро сметка 
40100-601-213584 и регистарска влошка бр. 02038465?-8-
03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје  I - Скопје 
и истата не се спроведува, па отворената стечајна постап-
ка над должникот Друштво за производство, промет и ус-
луги "ЉАЉА КОМЕРЦ" се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје  II - Скопје.          (6031) 
 

__________________________________________________ 
  

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

шението на овој суд  II.Л. бр. 32/2002 од 07.02.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало "СОХО" експорт-
импорт ц.о. од Скопје ул. "Драгиша Мишовиќ" бр. 5/4-11,  
со жиро сметка 40120-601-84869. 

За ликвидатор се определува лицето  Драган Величко-
ски од Скопје, со стан на бул. "АВНОЈ" бр. 72/2-а. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје  I - Скопје.                 (5438) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје  I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд  I.Л. бр. 411/2001 од 18.12.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот Ак-
ционерско друштво за производство и инженеринг 
"ФЛЕКСО" ЦО - Скопје ул. "Кузман Јосифовски Питу" 
бр. 15/2-33, со жиро сметка 40100-601-118027. 

За ликвидатор се определува лицето  Марко Ѓурчинов-
ски од Скопје, со стан на ул. "Љуба Петровиќ" бр. 8, тел. 
617-549. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје  I - Скопје.                 (5440) 
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје  I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд  II.Л. бр. 74/2001 од 03.04.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Дого-
ворно претпријатие за градежни, занатски и транспортни 
услуги "КАРПОШ ГРАДБА" Скопје од Скопје ул. "4-ти 
Јули" бр. 129, со жиро сметка 40120-601-22342. 

За ликвидатор се определува лицето  Стефановска 
Звезда од Скопје, со стан на ул. "Октомвриска Револуци-
ја" бр. 12/3-1. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје  I - Скопје.                 (5566) 
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје  I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд  II.Л. бр. 38/2002 од 14.02.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги "ЕЛКОНС-
МП" ДОО Скопје од Скопје ул. "Џон Кенеди" бр. 1. 

За ликвидатор се определува лицето  Ефтим Петров од 
Скопје, со стан на бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје  I - Скопје.                 (5567) 
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје  I - Скопје, објавува дека со ре-

шението  I.Л. бр. 1465/2000 донесено од овој суд на 
17.12.2001 година е завршена ликвидацијата над претпри-
јатието за промет и услуги "КОЧО МАК" ЦО увоз-извоз 
Скопје со седиште на ул. "Д. Гуштанов" бр. 8, и жиро 
сметка 40100-601-302065 и истото се брише од регистарот 
на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје  I - Скопје.                 (5569) 
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Н О Т А Р С К И 
 
Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во оп-

штина Чаир, ги известува сопствениците на граничните 
парцели со парцелата К.П. бр. 2166, пасиште, четврта кла-
са во м.в. "Село", со површина од  вкупно 1758м2, КО 
Црешево дека сопственикот на 2/8 идеален дел од наведе-
ната парцела Пере Кимовски со живеалиште во с. Цреше-
во, Скопје ја продава наведената парцела по цена од 
210,00 денари, по еден метар квадратен. Доколку наведе-
ните лица сакаат да го користат предимственото право за 
купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, 
потребно е во рок од 30 дена  од објавувањето на овој ог-
лас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски 
депозит. Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг 
купувач.                                            (5180) 

___________ 
       
Се врши продажба на недвижен имот-нива од 4-та кла-

са, со површина од 1796м2, што се наоѓа на К.П. 3096/1, 
м.в. "Крушки", КО Долно Соње, сопственост на Лазарев-
ски Панчев Благоје и Петкова Панчева Петкана од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што грани-
чат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до-
колку се заинтересирани да ја купат горе опишаната нед-
вижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понуда-
та. 

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат 
правото на првенствено купување на предметната недвиж-
ност. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од 
Скопје, на ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ "Ста-
ра рампа").                                           (5181) 

___________ 
 
 
Се продава земјоделско земјиште во: КО Кавадарци 2, 

К.П. бр. 12480, план 013, скица 072, м.в. "Дисанска", кул-
тура лозје, класа 4, со вкупна површина од 2859м2, во 
сопственост на Камка Раичевиќ од Заечар, евидентирано 
во Имотен лист бр. 11829, издаден од Државниот завод за 
геодетски работи, одделение за премер и катастар Кава-
дарци, за цена од 200,00 денари за еден метар квадратен. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.                            (5189) 

___________ 
    
    
Се продава земјоделско земјиште во: КО Кавадарци 

1(вон), К.П. бр. 3612, план 004, скица 004, м.в. "Танко 
Патче", култура-нива, класа 2, со вкупна површина од 
1641м2, КО Кавадарци 1(вон), К.П. бр. 3613, план 004, 
скица 004, м.в. "Танко Патче", култура -нива, класа 2, со 
вкупна површина од 1501м2, КО Кавадарци 1(вон), К.П. 
бр. 5774, план 010, скица 010, м.в. "Смаилица" култура-
нива, класа 5, со вкупна површина од 11943м2, 1/2 идеален 
дел од КО Кавадарци 1(вон), К.П. бр. 3883, план 005, ски-
ца 005, м.в. "Краишта", култура-нива, клас 5, со вкупна 
површина од 10880м2, 1/2 идеален дел од КО Кавадарци 
1(вон), К.П. бр. 3884, дел 1, план 005, скица 005, м.в. 
"Краишта", култура-нива, клас 6, со вкупна површина од 
6755м2, 1/2 идеален дел од КО Кавадарци 1(вон), К.П. бр. 
3884, дел 2, план 005, скица 005, м.в. "Краишта", култу-
ра-нива, класа 6, со вкупна површина од 9629м2, 1/2 идеа-
лен дел од КО Кавадарци 1(вон), К.П. бр. 9320, дел 1, план 
021, скица 021, м.в. "Манастириште", култура-нива, класа 
6, со вкупна површина од 2469м2, 1/2 идеален дел од КО 
Кавадарци 1(вон), К.П. бр. 9320, дел 2, план 021, скица 
021, м.в. "Манастириште", култура-нива, класа 6, со 

вкупна површина од 5560м2, 1/2 идеален дел од КО Кава-
дарци 1(вон), К.П. бр. 9342, план 021, скица 021, м.в. "Ма-
настириште", култура-пасиште, класа 5, со вкупна повр-
шина од 1500м2, 1/2 идеален дел од КО Кавадарци 1(вон), 
К.П. бр. 9344, план 021, скица 021, м.в. "Манастириште", 
култура пасиште, класа 4, со вкупна површина од 
12400м2, 1/2 идеален дел од КО Кавадарци 1(вон), К.П. бр. 
9354, план 021, скица 021, м.в. "Манастириште", култура-
пасиште, класа 4, со вкупна површина од 9146м2, 1/2 идеа-
лен дел од КО Кавадарци 1(вон), К.П. бр. 9475, план 021, 
скица 021, м.в. "Злешево", култура-пасиште, класа 4, со 
вкупна површина од 1802м2, 1/2 идеален дел од КО Кава-
дарци 1(вон), К.П. бр. 9520, план 021, скица 021, м.в. 
"Злешево", култура-шума, класа 4, со вкупна површина 
од 5838м2, 1/2 идеален дел од  КО Кавадарци 1(вон), К.П. 
бр. 9521, план 021, скица 021, м.в. "Злешево" култура-па-
сиште, класа 4, со вкупна површина од 5197м2 и 1/2 идеа-
лен дел од КО Кавадарци 1(вон), К.П. бр. 9526, план 021, 
скица 021, м.в. "Злешево" култура-пасиште, класа 4, со 
вкупна површина од 8364м2, во сопственост на Маријка 
Дисанска од Кавадарци, евидентирано во Имотните листо-
ви бр. 1031 и 2000 издадени од Државниот завод за гео-
детски работи, одделение за премер и катастар Кавадарци, 
за цена од 20,00 денари за еден метар квадратен. 

Се повикуваат сите сопственици, заедничките сопстве-
ници, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи 
со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.                                                   (5190) 

___________ 
 
 
Се продава земјоделско земјиште сопственост на Ме-

медовски Џавид од Прилеп, ул. "Дунавска" бр. 27, заве-
дено во Имотен лист број 3642 за катастарска општина 
Прилеп, број на парцела 3667, м.в. "М. Крувче", пасиште, 
класа 2, површина 300 метри квадратни, број на парцела 
3668, м.в. "М. Крувче", нива, класа 3, површина 6996 
метри квадратни. Вкупната купопродажна цена изнесува 
50.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопствениците, сосопстве-
ници, сопствениците чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифоски" број 8, 
Прилеп.                            (5191) 

 
__________________________________________________ 

       
М А Л И    О Г Л А С И 

 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 

 
Пасош бр. 1048863 на име Ризванче Самир, "Илинденска" 

177, Гостивар.                                                
Пасош бр. 1315903 на име Мицевски Вито, ул. "Питу Гу-

ли" бр. 33, Делчево.                                               (5814) 
Пасош бр. 914789 на име Борис Ангеловски, Битола. 
                                                                                  (5823) 
Пасош бр. 914787 на име Марија Ангеловска, Битола. 
                                                                                  (5826) 
Пасош бр. 1014163 на име Мошева Јулијана, ул. "Моша 

Пијаде" бр. 12/3-1, Кавадарци.                             (5829) 
Пасош бр. 1514815/00 издаден од УВР-Скопје на име Ел-

вира Гаши, ул. "Виетнамска" бр. 48, Скопје.        (5998) 
Пасош бр. 600037 издаден од УВР-Скопје на име Ковачи 

Фариз, с. Рашче, Скопје.                             (6000) 
Пасош бр. 1332769 издаден од УВР-Куманово на име Аде-

ми Исмаиљ, с. Никуштак, Куманово.            (6002) 
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Пасош бр. 1191952/99 издаден од УВР-Скопје на име Зул-
ќуфли Османи, с. Никиштани, Скопје.            (6004) 

Пасош бр. 1135583/98 издаден од УВР-Скопје на име Ме-
фаил Камбер, ул. "7-ми Јули" бр. 51, Скопје.       (6005) 

Пасош бр. 0623874 издаден од УВР-Скопје на име Спа-си-
кова Мица, ул. "Џон Кенеди" бр. 25-5/30, Скопје.(6006) 

Пасош бр. 1315153 на име Рамадан Укшини, нас Дрено-вец 
бр. 2, Тетово.                                                               (24939) 

Пасош бр. 1501342 на име Фаик Рочи, с. Долна Белица, 
Струга.                                                                                    (2066) 

Пасош бр. 117509 на име Калчиноски Асим, с. Октиса, Ст-
руга.                                                                                    (1473) 

Пасош бр. 668164 на име Јашари Зулбеар, с. Танушај, Гос-
тивар.                                                                                (2075) 

Пасош бр. 1002389/97 на име Изаири Арбен, Тетово. 
                                                                                  (6086) 
Пасош БР. 399939 на име Иљази Оломан, ул. "М. Миле-

ски" бр. 41, Кичево.                                               (6089) 
Пасош бр. 971830/97 издаден од УВР-Тетово на име Су-

лејмани Сатки, с. Мала Речица, Тетово.            (6109) 
Пасош бр. 1442663/00 издаден од УВР-Скопје на име Та-

левска Биљана, бул. "Ј. Сандански" бр. 9-3/5, Скопје. 
                                                                                  (6110) 
Пасош бр. 1023458/97 издаден од УВР-Куманово на име 

Авдији Бујар, ул. "Киро Антевски" бр. 33, Куманово.6111 
Пасош бр. 752013/95 издаден од УВР-Куманово на име Ре-

џепи Арѓент, ул. "Есперанто" бр. 64, Куманово.  (6112) 
Пасош бр. 1160506 издаден од УВР-Куманово на име Мус-

тафа Сабаудин, ул. "11-ти Ноември" бр. 58, Куманово.                                                                                  
(6113) 

Пасош бр. 1203806 издаден од УВР-Скопје на име 
Сулејмани Ѓулер, ул. "Серава" бр. 67, Скопје.           (6114) 

Пасош бр. 1639380/01 издаден од УВР-Скопје на име Пен-
даровски Александар, ул. "Козле 10" бр. 27, Скопје. 
                                                                                  (6115) 
Пасош бр. 141461 издаден од УВР-Гостивар на име 

Бајрактари Илмија, с. Веле брдо, Гостивар.               (6116) 
Пасош бр. 1141258/98 издаден од УВР-Скопје на име Ре-

џије Реџеповска, ул. "Прохор Пчински" бр. 154, Скопје.                                                                                  
(6117) 

Чекови од тековна сметка бр. 03189822 од бр. 0010005484-
402 до бр. 001000584408  и картичка издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Александра Маројевиќ, 
Скопје.                                                                           (6027) 

Чекови од тековна сметка бр. 0011789-97 со бр. 00004249-
59, 0000424962, 0000424963, 0000424964 и 000043057 
издадени од Македонска банка АД Скопје на име Мицкова 
Снежана, Скопје.                                               (6126) 

Чекови од тековна сметка бр. 06352063 од бр. 0020004 14-
6556 до бр. 0020004146560 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Апостолски Стојан, Скопје.6127 

Чекови од тековна сметка бр. 79386/89 од бр. 8000525994 
до бр. 8000526012 на име Антовска Голупка, Скопје. 
                                                                                  (6128) 
Чек од тековна сметка бр. 246894 со бр. 5239840 издаден од 

Комерцијална банка на име Боцевска Снежана, Скопје.                                                                                 
(6125) 

Чековна картичка бр. 133626-77 и  чек бр. 0040004701275 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Тосев 
Љубе, Кочани.                                               (6052) 

Работна книшка на име Павловски Марјан, Пробиштип.                                                                                  
(5762) 

Работна книшка на име Трајковска Слободанка, Гевгелија.
                                                                                  (5765) 

Работна книшка на име Сашо Спиркоски, Прилеп.5772 
Работна книшка на име Велкоска Марија, Прилеп.5773 
Работна книшка на име Крсте Кочишки, Битола.(5774) 
Работна книшка на име Бакији Ибраим, Куманово. 

          (5775) 
Работна книшка на име Симовски Зоран, Виница.  5776 
Работна книшка на име Наумовски Звонко,Тетово.5779 
Работна книшка на име Шефиќете Рустеми,Скопје.6013 
Работна книшка на име Саздовски Дејан, Скопје.(6014) 
Работна книшка на име Изаир Муртизани, Скопје. 6015 
Работна книшка на име Фатмир Хоџа, Скопје.     (6016) 
Работна книшка на име Ристовска Роза, Скопје.  (6017) 
Работна книшка на име Стојановски Владимир, Скопје.                                                                                 

(6018) 

Работна книшка на име Илковска Аделина,Скопје.  
(6019) 

Работна книшка на име Ангелова Аница, Скопје.(6020) 
Работна книшка на име Ангеловска Ленче, Скопје.  

(6021) 
Работна книшка на име Јусуфи Осман, Скопје.     (6022) 
Работна книшка на име Јакимовска Хилда, Гевгелија. 
                                                                                  (6053) 
Работна книшка на име Петрески Синадин, Кичево. 
                                                                                  (6066) 
Работна книшка на име Рамазан Фејза, Кичево.   (6068) 
Работна книшка на име Намик Ибраими, Тетово.(6072) 
Работна книшка на име Филиповски Радослав, Тетово. 
                                                                                  (6073) 
Работна книшка на име Саут Абази, Куманово.   (6087) 
Работна книшка на име Ода Реџеп, Струга.           (6088) 
Работна книшка на име Ремзи Халити, Скопје.     (6118) 
Работна книшка на име Груевски Љупчо, Скопје.(6119) 
Работна книшка на име Бериша Вехби, Скопје.    (6120) 
Работна книшка на име Гиговска Јелица, Скопје.(6121) 
Работна книшка на име Спасовски Гоце, Скопје. (6122) 
Воена книшка на име Менковил Небојша, Кавадарци. 
                                                                                               (5766) 
Воена книшка на име Драге Ристовски, Велес.     (5768) 
Воена книшка на име Богдановски Игор, Скопје.(6023) 
Воена книшка на име Васиќ Јовица, Скопје.          (6024) 
Воена книшка на име Трајковиќ Горан, Куманово.  

(6050) 
Свидетелство на име Цветкова Магдалена, Струмица. 
                                                                                  (5764) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Таировски Сезгин, 

Велес.                                                                (5767) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Стефаноски Мен-

де, Прилеп.                                                                (5771) 
Свидетелство на име Јесмије Халили, Тетово.       (5777) 
Свидетелство на име Рефет Садики, Тетово.         (5778) 
Свидетелство на име Стојанов Миле, Кочани.      (5830) 
Свидетелство за 1, 2, 3, 4 година и диплома за завршено 

средно образование издадени од УЦЕБ "Арсени Јовков" на 
име Темјана Мелоска, Скопје.                             (6025) 

Свидетелство за 1 и 2 година издадено од ГМЦ "Чеде Фи-
липовски Даме" на име Гоце Томовски, Скопје. (6026) 

Свидетелство за 8-мо одделение на име Јаја Бурангет, Гос-
тивар.                                                                (6043) 

Свидетелство на име Фатмир Ибраими, Куманово.  
(6044) 

Свидетелство на име Џељаљ Даути, Куманово.    (6046) 
Свидетелство на име Џезаири Исени, Куманово. (6047) 
Свидетелство на име Џилтен Исени, Куманово.   (6049) 
Свидетелство на име Исмаили Бафтиша, Струга.(6063) 
Свидетелство на име Мемеди Илмије, Тетово.      (6070) 
Свидетелство за трети степен издадено од ЦСН "Злате 

Малкоски"-Гостивар на име Велкоска Марица, Гостивар.                                     
(6124) 

Диплома за завршено средо училиште издадена од економ-
ско училиште "Борис Кидрич" на име Груевски Љупчо, 
Скопје.                                                                (6123) 

Ученичка книшка на име Никоска Јулијана, Прилеп. 
                                                                                  (5770) 
Здравствена книшка на име Горгиевски Стојадин, Проби-

штип.                                                                                  (5763) 
Здравствена книшка на име Латифова Ханифе, Велес. 
                                                                                  (5769) 
Здравствена книшка на име Лефтеров Игор,Велес. 

(6055) 
Здравствена книшка на име Миладиновски  Димчо, Ве-лес.

                                                                                  (6056) 
Здравствена книшка на име Буковски Владимир, Ве-лес.                                     

(6058) 
Здравствена книшка на име Тутунџиев Никола, Велес. 
                                                                                  (6060) 
Здравствена книшка на име Момировска Лилјана, Битола.

                                                                                  (6061) 
Даночна картичка бр. 4030996233627 издадена од Уп-рава 

за приходи на име "ПЛУС КОМЕРЦ", Скопје.  6007 
Даночна картичка бр. 4030978339132 издадена од Управа 

за приходи на име Месна заедница "Алија Авдовиќ", Скопје.
                                                                                  (6008) 
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Решение-одобрение за вршење занаетч. дејност бр. 19- 
499/99 издадено од Министерство за стопанство општина 
Чаир на име Пилана Шампион, Скопје.            (6012) 

Престанок на вршење самостојна занаетч.дејност на име 
"ЕРЏАН" Реџеп Елез, Скопје.                             (6010) 
____________________________________________________ 

 
Ј А В Н И     П О В И Ц И  

Врз основа на член 14, став 1 и член 33 од Законот за 
јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 
50/2001 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Минис-
терството за финансии, објавува  

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 5/02 

ЗА ПРИБИРАЊЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОД-
НО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУ-
ВАЧИТЕ  (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)  БЕЗ ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик е Министерс-

твото за финансии на Република Македонија, со седиште 
на ул."Даме Груев"бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање до-
кументација за претходно утврдување на подобност (прет-
квалификација) на понудувачите како можни носители на 
набавка на: 

- опрема за јакострујни инсталации (галантерија и рас-
ветни тела) за објектот на Министерството за финансии 
("Банка за надворешна трговија" Југобанка). 

1.3. На Ограничениот повик има право да  достави 
пријава секое заинтересирано домашно и странско правно 
и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста 
која е предмет на набавката. 

1.4. Право да достават пријава имаат и група на пону-
дувачи кои склучиле договор за деловно техничка сора-
ботка, но во тој случај секој од понудувачите е должен да 
ја достави потребната документација која задолжително 
треба да се приложи кон пријавата, а која е таксативно на-
ведена во точката 3 од овој оглас. 

1.5. Отворањето на пријавите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Министерството за финансии на РМ има потреба 

од претходно утврдување на подобност на понудувачите 
(претквалификација), преку документација врз основа на 
која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршу-
вање на предметната набавка. 

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се 
побара понуда за извршување на набавката - набавка  на 
опрема за изведба на јакострујни инсталации (галантерија 
и расветни тела) за објектот на Министерството за финан-
сии ("Банка за надворешна трговија" Југобанка). 

 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУ-

ВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
КОН ПРИЈАВАТА 

 
Заинтересираните понудувачи потребно е да достават 

документација согласно со член 35 од Законот за јавни на-
бавки, за: 

3.1. Претставување на понудувачот (име, адреса, се-
диште, овластено лице, телефон, факс); 

3.2. Годишна реализација по завршна пресметка за из-
минатите 3 (три) години. 

3.3. Техничко - технолошки бонитет: 
- расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализација на набавката; 
- расположиви залихи од репроматеријали со кои рас-

полага понудувачот потребни за реализирање на набавка-
та; 

- менаџерска способност; 
- искуство и стручен кадар за извршување на набавка-

та. 
3.4. Економско - финансиски бонитет издаден од Цен-

тралниот регистар согласно со Правилникот за содржина-
та на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" 

бр. 32/98 и Правилникот за дополнување на Правилникот 
за содржината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 55/98); 

- Документот за бонитет на странското правно и фи-
зичко лице, треба да биде доставен согласно со член 22 
став 3 од Законот за јавни набавки; 

3.5. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судски регистар за поведена постапка за 
стечај - потврда од надлежен Основен суд), не постара од 
шест месеци од денот на издавањето; 

3.6. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (из-
вод од судска евиденција - уверение од надлежен Основен 
суд - оддел за прекршоци) не постар од шест месеци од 
денот на издавањето; 

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од 
шест месеци; 

3.8. Извод од судска регистрација на дејноста (ком-
плет, а во влошката 3 од изводот дејноста која е предмет 
на набавката да биде заокружена); 

3.9. Список на изведени работи од ист вид во послед-
ните 3 (три) година со назначување на вкупната вредност 
на работите и инвеститорите (референтна листа); 

3.10. Список на вклучени технички лица ( име, прези-
ме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната 
стручност за изведување на работите кои се предмет на 
набавката (дипломи, сертификати и сл.); 

3.11. Доказ (сертификати или добиени атести од до-
машни и меѓународни институти) дека целокупната пону-
дена опрема е во согласност со стандардите на Република 
Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифа-
тени во Република Македонија. 

3.12. Рекламен, проспектен и друг вид на презентаци-
ски материјал, за одреден вид на работа (доколку распола-
га). 

Бараните документи треба да бидат доставени во ори-
гинален примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на изводот од судска регистрација на дејноста 
кој може да се достави како копија. 

Пријавата и потребната документација која задолжи-
телно треба да се приложи кон пријавата, а која е такса-
тивно назначена во точка 3 од овој оглас треба да биде 
доставена на македонски јазик. 

 
4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА  ДОКУ-

МЕНТАЦИЈАТА 
 
4.1. Рокот за доставување на пријавите (документаци-

јата) изнесува 40 дена сметано од денот на објавувањето 
во огласот на Ограничениот повик бр. 5/02. 

 
4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе прис-

тигнат во архивата на Министерството за финансии по ис-
текот на крајниот рок и кои нема да бидат изработени спо-
ред барањата на овој повик како и оние кои ќе бидат несо-
одветно комплетирани нема да бидат разгледувани. 

 
4.3. Документацијата и другите податоци се доставу-

ваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да но-
си ознака "не отворај", како и бројот на овој ограничен 
повик. Ковертите не треба да содржат никакви ознаки со 
кои би можеле да се идентификуваат понудувачите. 

 
4.4. Документацијата и другите податоци, во соглас-

ност со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се 
достават преку пошта, на адреса ул."Даме Груев" бр. 14, 
или да се предадат во архивата на Министерството за фи-
нансии на РМ (најдоцна до 15 часот секој работен ден). 

 Дополнителни информации на тел: 112-158. 
 
                                             Комисија за јавни набавки 
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ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

АКЦИОНА ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОП-
ШТИНИТЕ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА - МЕАП 

 
Набавка на потрошувачки водомери и стол за  

баждарење на водомерите за пет јавни комунални прет-
пријатија во Македонија 

 
Оваа покана за Тендер ги следи Генералните правила 

за набавка за овој проект, кои се објавени на 25 февруари 
2002 во ,,Можности за набавки,, на веб страницата на Ев-
ропската банка за обнова и развој (њњњ.ебрд.цом). 

 
ЈКП ,,Дервен,, - Велес, се јавува како Водечко прет-

пријатие на петте набавувачи - јавните комунални  прет-
пријатија од следниве градови: 

 
- ЈП ,,Водовод,, - Куманово;  
- МЈП  ,,Проаква,, - Охрид/Струга;  
- ЈП ,,Исар,, - Штип; 
- ЈПКД ,,Комуналец,, - Струмица; 
- ЈКП ,,Дервен,, - Велес. 
 
Овие јавни комунални претпријатија, именувани како 

,,Набавувачи,, ќе употребат дел од средствата од заемот од 
Европската банка за обнова и развој за покривање на тро-
шоците за набавка на потрошувачки водомери и стол за 
баждарење на водомери. 

Набавувачот ги поканува Добавувачите своите запеча-
тени понуди, за испорака на 9 400 потрошувачки водоме-
ри (со дијаметар ДН 15 И ДН 20), потребните додатоци и 
еден стол за баждарење на водомерите, да ги достават до 
петте јавни комунални претпријатија. 

Договорните лотови ќе бидат имплементирани истов-
ремено. Стандардизацијата на понудените материјали е 
предуслов. 

Доставувањето на понуди за договорите кои се финан-
сирани со средства од заемот од Банката е отворено за 
претпријатија од било која држава. 

За да бидат квалификувани за доделување на догово-
рот, понудувачите потребно е да имаат искуство во ус-
пешно добавување на слична опрема на други набавувачи. 

Тендерската документација може да се подигне или да 
се побара да биде доставена, по пошта или по курир во 
Македонија, од канцелариите на Консултантот за импле-
ментација на МЕАП, кој е Претставник на набавувачите, 
по неповратна уплата на 100 ЕВРА или против износ во 
друга конвертибилна валута. 

Ако биде побарано тендерската документација да биде 
доставена по пошта или курир, неповратно ќе се уплати 
износот од 160 ЕВРА. 

Уплатата може да биде извршена во готово во долена-
ведената канцеларија или преку банкарски трансфер на 
доленаведената сметка.  

Документите ќе бидат доставени само по уплатата, т.е. 
по приложувањето на банкарска потврда дека парите се 
уплатени на сметката. По барање за достава на документи-
те по пошта или курир барањето ќе биде исполнето вед-
наш, но не се прифаќа одговорност за губење на докумен-
тите или доцна испорака.  

Сите понуди треба да бидат придружени со тендерска 
гаранција од 10.000 ЕВРА или против износ во друга кон-
вертибилна валута. 

Понудите мора да бидат доставени до Водечкото прет-
пријатие најдоцна, но не подоцна од 12 април 2002 годи-
на, 12:00 локално време. Потоа понудите ќе бидат отворе-
ни. На чинот на отворањето може да присуствуваат и 
претставници на понудувачите, ако за тоа изразат интерес.  

Списокот на потенцијалните добавувачи кои ја подиг-
нале тендерската документација е достапен за увид во 
просториите на Консултантот за имплементација на МЕ-
АП на доленаведената адреса.  

Потенцијалните добавувачи можат да добијат допол-
нителни информации, да ја разгледаат тендерската доку-
ментација и истата можат да ја подигнат на следнава адре-
са: 

Договор: "МЕАП  - Набавка на потрошувачки  водо-
мери и стол за баждарење на водомери за пет јавни кому-
нални претпријатија во Македонија" 

Консултантот за имплементација го претставува Наба-
вувачот: 

 
ПРОЊА Енгинееринг ГмбХ 
МЕАП Хеадљуартерс 
ул. "Салвадор Аљенде" бр. 61б 
1000 Скопје 
Македонија 
 
Тел:                                                +389 2 109-255 
Факс:                                              +389 2 132-737 
Е-маил:                        меапхљЖмеап-пројецт.нет 
 
Банка:         Комерцијална банка А.Д. Скопје 

Број на девизна сметка:          денарска сметка: 
                 708-3522-17315            8081522-8356 

___________ 
 

INVITATION FOR TENDERS 
 

REPUBLIC OF MACEDONIA 
 

MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ACTION PROG-
RAMME (MEAP) 

 
Supply of consumer water meters and testbenches for five  

water utilities in Macedonia. 
 
This Invitation for Tenders follows the General Procure-

ment Notice for this project, which was published in Procure-
ment Opportunities 25 February 2002.  

JKP "Derven"-Veles, acting as the Lead Company of the 
five Purchasers, namely the water utilities in: 
 - Kumanovo (JP 'Vodovod'),  
 - Ohrid / Struga (MJP 'Proaqua'),   
 - Stip (JP 'Isar'),  
 - Strumica (JPKD Komunalec'),  
 - Veles (JKP 'Derven'), 
hereinafter referred to as "the Purchaser", intends using part of 
the proceeds of a loan from the European Bank for Recons-
truction and Development (the Bank) towards the cost of the 
purchase of consumer water meters and one testbench.  

The Purchaser now invites sealed tenders from suppliers 
for the supply of total 9,400 consumer water meters (diameters 
DN 15 and DN 20), related appurtenances and one test bench, 
to be delivered to the above-mentioned water utilities.  

The Contract lots are expected to be implemented concur-
rently. Standardization of supplied materials is a prerequisite. 

Tendering for contracts to be financed with the proceeds 
of a loan from the Bank is open to firms from any country. 

To be qualified for the award of a contract, tenderers shall 
have satisfactorily supplied goods to other Purchasers  

Tender Documents may be obtained or requested to be 
dispatched by mail or courier within Macedonia from the offi-
ce at the address of the Implementation Consultant for MEAP, 
acting as "The Purchasers' Representative" upon payment of a 
non-refundable fee of €100 or equivalent in a convertible cur-
rency. If requested to be dispatched by mail or courier outside 
of Macedonia a non-refundable fee of €160will apply. Pay-
ment may be, either in cash to the office below, or by bank 
transfer, as indicated below. Documents will only be dispat-
ched after receipt of the bank transfer. If requested to send the 
documents by mail or courier, the documents will be promptly 
dispatched, but no liability can be accepted for loss or late de-
livery. 

All tenders should be accompanied with Tender Security 
of EUR 10,000  (ten thousand), or equivalent in a convertible 
currency.  

Tenders must be delivered to the office at the address of 
the Lead Company on or no later than 12th April 2002, 12:00 
local time, at which time they will be opened in the presence 
of those tenderers' representatives who choose to attend. 

A register of potential tenderers who have purchased the 
Tender Documents may be inspected at the address of the Im-
plementation Consultant for MEAP. 

Prospective tenderers may obtain further information 
from, inspect and acquire the Tender Documents at the follo-
wing office: 
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Contract: "MEAP, Supply of consumer water meters and 
testbench for five water utilities in Macedonia". 

The Implementation Consultant acts as Purchasers' Repre-
sentative: 

  
PROWA Engineering GmbH 
MEAP – Headquarters 
ul. Salvador Aljende br. 61 b 
1000 Skopje 
Macedonia 
 
Tel:  +389 2 109 255 
Fax:  +389 2 132 737 
E-mail:                    meaphq@meap-project.net  
 
Bank Account:    Komercijalna banka A.D. Skopje 
     Foreign Currency  Local Currency  
                      70803522-17315     8081522-8356 

 
___________ 

 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 02/2002), Комисија-
та за јавни набавки во А.Д. "Електростопанство на Маке-
донија"- Скопје, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-28/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА 
НАБАВКА НА ЧЕЛИЧНИ ЈАЖИЊА 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на повторениот јавен повик бр. 01-

28/2002 е А.Д. "Електростопанство на Македонија", со 
седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на челични јажиња за  РЕК Битола и РЕК Осло-
меј. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото набавката да ја 
подели на повеќе понудувачи. 

 
2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Спецификацијата на челичните јажиња за потребите 

на РЕК Битола и РЕК Осломеј понудувачите можат да ја 
подигнат во Административната зграда на ЈП ЕСМ, на ул. 
"11 Октомври" бр. 9, Скопје на девети кат, соба бр. 1 се-
кој работен ден од 12 до 14 часот. За истата треба да се уп-
лати износ од  500,00 ден, на жиро сметка 
200000002447884 А.Д. ЕСМ Скопје, (даночен бр. 
4030989128346,  депонент на Стопанска банка - Скопје) со 
назнака за кој повик е уплатата. 

Оние понудувачи кои имаат подигнато спецификација 
за претходно објавениот јавен повик бр. 01-28/2002, не 
мора да ја земаат повторно. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот и производителот на челичните 
јажиња. 

3.2. Понудата треба да го содржи називот на произво-
дителот на челичните јажиња дадени во предметот на на-
бавката. 

3.3. Понудата не мора да го опфати целокупниот обем 
на набавката, но мора да се понуди вкупната количина по 
позиција. 

3.4. Понудата треба да ги содржи  единечните и вкуп-
ните цени  по метар за секоја позиција како и вкупната 
вредност на целата набавка (со сите давачки согласно 
член 54 став 3 од Законот за јавни набавки ако набавката е 
од странство) на паритет ДДП краен корисник,  изразена 
во МКД, со посебно искажан ДДВ. 

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 
странска валута. При одлучувањето, договарањето и реа-
лизацијата на набавката ќе се применува продажниот курс 
на девизната берза 

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.6. Понудата треба да го содржи рокот на испораката. 
3.7. Понудата треба да има рок на важност. 
3.8. Понудите од странските понудувачи треба да би-

дат преведени на македонски јазик. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансис-

ката и економската способност согласно член 16 од Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 6/2002). 

Домашните понудувачи треба да приложат документ 
за бонитет  од единствениот регистар кој треба да биде во 
согласност со Правилникот за содржината на документот 
за бонитет  ("Службен весник на РМ" бр. 32 од 10.07.98), 
а странските понудувачи треба да достават ревизорски из-
вештај од странска реномирана ревизорска институција 
регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за пос-
ледните  3 години. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничка 
способност, согласно член 23 од Законот: 

- референтна листа од производителот за главни  испо-
раки  на челичните јажиња (дадени во спецификацијата) 
во последните три години со датуми, количини и прима-
чи. 

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

4.4. Потврда од Управа за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

4.5. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, соглас-
но член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4.6. Сите документи треба да бидат оригинали или за-
верени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месе-
ци. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набав-
ки). 

- цена на чинење........................................40 поени, 
- технички квалитет..................................30 поени, 
- начин на плаќање....................................20 поени, 
- Рок на испорака........................................10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА  ПОНУ-

ДАТА 
 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот за јавни набавки. 
 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-

нот и часот на јавното отворање. 
 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

на следната адреса: А.Д. "Електростопанство на Македо-
нија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" 
бр. 9, 1000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
15.03.2002 во 11:00, часот во просториите на ЈП "Елек-
тростопанство на Македонија", стара зграда, сала за сос-
таноци (подрум), на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје  во 
присуство на овластени  претставници на понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата на 
отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна до-
кументација која се бара во отворениот повик, нема да се 
разгледуваат. 

                                             
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 10, 14, 16 и 48 од Законот за јавни 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата 
за јавни набавки на ЈП "Македонски железници", објаву-
ва 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12-271/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА 
НАБАВКА НА МОНОБЛОК ТРКАЛА И ШИНИ 
 
 I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач ЈП "Македонски железници", со се-

диште во Скопје, на ул. "Железничка" бр. 50 б. 
1.2. Предмет на набавката: 
- Моноблок тркала  Ø 920мм Е2 Р7Т по УИЦ - 812-3..............400 

парчиња, 
- Вињолови шини С49 - тврди.............18000 метри дол-

жни, 
- Вињолови шини С49 - произведени од челик 900А-

според УИЦ 860В од 01.07.1986 година. 
 Шините треба да го имаат следниов хемиски состав:  
Ц = 0,60 - 0,80% 
Мн = 0,80 - 1,30% 
Си = 0,10 - 0,50% 
П мах = 0,04% 
С мах = 0,04% 
Шините треба да ги исполнуваат следните механички 

особини: 
- Јачина на затегнување Рм=880 до 1030 Н/мм2, 
- Издолжување А5 > 10%, 
- Тежина на шината 49,43 даН/м, 
- Попречен пресек на шината С 49 е со следните доз-

волени  отстапувања: 
Висина на шината + 0,5 мм 
Широчина на стопалото + 1,0 мм 
Широчина на + 0,5 мм 
Асиметрија на профилот т.е. екцентричност на главата 

према стопалото на шината + 1,2 мм. 
Нагибот на површините за налегнување на спојниците 

може да отстапува најмногу за 3,6%. 
Нормалната површина на челото од шината во однос 

на подложната оска на шината  + 0,6 мм. 
Нормалната површина на челото од шината во однос 

на основата на стапалото + 0,5 мм. 
Вертикалното отстапување на равноста на краевите 

према горе е маџ 0,7 мм, а према долу не е дозволено 
(0мм). 

Хоризонталното отстапување на равноста на краевите 
во двата правци е маџ 0,7 мм. 

Дозволената грешка на топло на горната нагазна повр-
шина на шината е до 0,25 мм, а другите надворешни повр-
шини до 0,50мм. 

Дозволената грешка на ладно на горната нагазна повр-
шина на шината е до 0,25 мм, а другите надворешни повр-
шини до 0,50мм. 

Треба да се набават шини со должина од Л= 120 м' (ал-
тернативно Л = 30 м' или Л= 22,5 м'). 

Шините на краевите треба да имаат по една дупка за 
меѓусебно спојување со спојница до моментот кога ќе се 
изврши нивно алумино-термичко заварување. 

Дупките да бидат со дијаметар од 33 мм' на растојание 
210,5 мм од крајот на шината и висина 62,5 мм од стопа-
лото на шината. 

1.3. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

следното квантифицирање: 
- квалитет на производите      - 30 бодови, 
- цена на производите              - 50 бодови, 
- начин и рок на плаќање        - 10 бодови, 
- рок на испорака на стоката  - 10 бодови. 
 
1.4. Рок за доставување на понудите е 42 дена до 

08.04.2002 година до 12 часот. 
 
1.5. Рок на важноста на понудата: 40 дена од денот на 

прифаќањето на понудата. 
1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски, правни и физички 
лица. 

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

диштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба, исто така да содржи докази за 

техничката способност на понудувачот (согласно член 23 
од Законот за јавни набавки) како гаранција за квалитетно 
работење. 

- референци - список на извршени работи за последни-
те три години, 

- техничка опременост - опис на техничките постројки 
и машини со кои располага, 

- кадровска структура.  
2.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 

достават следната придружна документација: 
- документ за бонитет, за домашниот понудувач чија 

содржина е пропишана од министерот за финансии со 
Правилник или за странското правно или физичко лице 
сертификат за бонитет издаден од професионално репре-
зентативно тело на индустрија, трговија, занаетчиство, 
земјоделство или професионално здружение на земјата во 
која се наоѓа неговото седиште односно ревизорски из-
вештај од странска ревизорска институција, согласно член 
22 од Законот за јавни набавки,и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес 
на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбед-
ност-забрана на вршење дејност, издаден од страна на су-
дот, извод од регистрација на дејноста, потврда од Упра-
вата  за јавни приходи за платени даноци, придонеси и 
други јавни давачки согласно член 24 и 43 од Законот за 
јавни набавки. 

Горенаведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или тие доколку 
се фотокопии да бидат заверени од страна на нотар. 

2.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 5% од вредноста на понудата во 
валута на понудата, на СТОПАНСКА БАНКА А.Д. - 
СКОПЈЕ, СЊИФТ АДРЕАСА СТОБ МК 2џ, Аццоунт 
25730-149, Телеџ 51140, 51472, 51226 Фор Мацедониан 
Раилњаѕс - Скопје, Републик оф Мацедониа. 

2.5. Понудата треба да содржи единечна цена, која 
треба да биде конечна, франко набавувач во валута на по-
нудата и истата претворена во ЕВРА, со вкалкулиран да-
нок на промет на производот. 

2.6. Доколку производот е со странско потекло во це-
ната задолжително се внесува износот на царината на дру-
ги давачки (согласно член 54 од Законот за јавни набав-
ки).  

 III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок, потпишан од страна на одговорно лице на понудува-
чот. 

3.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содр-
жи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката "не отворај", како и бројот на барањето. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би мо-
жел да се идентификува понудувачот. Во средина на пли-
кот треба да биде назначена адреса на понудувачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната доку-
ментација и ја носи ознаката "документација". Вториот 
внатрешен плик кој ја содржи понудата ја носи ознаката 
"понуда". 

 
3.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 

во архивата на ЈП "Македонски железници" - Дирекција, 
најдоцна до 08.04.2002 година до 12 часот, со задачи да се 
обезбедат докази за датумот на предавање на понудата.   

 IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
4.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок, како и оние кои не се изработени според пропозиции-
те на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема 
да бидат разгледувани. 

 
4.2. Јавното отворање на понудите во присуство на ов-

ластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
08.04.2002 година во 13 часот во просториите на ЈП "Ма-
кедонски железници" - Дирекција - Скопје. 
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4.3. Претставниците на понудувачите на отворањето 
на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да 
и предадат писмено овластување за застапување на пону-
дувачот. 

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

4.5. За дополнителни информации понудувачите мо-
жат да контактираат на телефон 115-419. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 10 и член 33 од Законот за јавни 

набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02)  и Од-
лука број 02-942/1 од 18.02.2002 година, Комисијата за 
јавни набавки на Јавно претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија - 
Подрачна  единица Кочани, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОГРАНИЧЕН  ПОВИК БР. 1/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОД-
НО УТВРДУВАЊЕ ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВА-

ЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ  
ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
- Набавувач на ограничениот повик е Јавното претпри-

јатие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија - Подрачна единица Кочани, ул. 
"Никола Карев" бб, Кочани. 

 
Предмет на  повикот број 1/2002 е прибирање на доку-

ментација за претходно утврдување на подобност на пону-
дувачите како можни носители на набавка за изградба на 
станбен објект во населба Центар - Делчево: 

-  I. Објект Б-1, П+4+Пк 
-  II. Објект Б-1 П+2+Пк 
- Повикот е јавен и анонимен, со право на учество на 

сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид 
дејност со седиште во Република Македонија.  

- Набавката е делива. 
- Отворање на пријавите ќе се изврши без присуство 

на понудувачите. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
 
- Понудувачите кои се занимаваат со дејноста предмет 

на повикот, своето учество да го пријават со документаци-
ја со која ќе го докажат следното: 

- Извод од регистрација на дејност, 
- Економско-финансиски бонитет издаден од Централ-

ниот регистар - оригинал или копија заверена од нотар, 
- Потврда од Управа за јавни приходи за платени дано-

ци, придонеси и други јавни давачки, 
- техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот за 

јавни набавки), 
- Организациона поставеност, 
- Референтна листа за повеќе изведени-станбени објек-

ти со наведена вкупна инвестициона вредност со мислење 
на инвеститорот за квалитетот и навременото изведување 
на работите. 

- Листа на станбено-деловни објекти во градба со на-
ведена вкупна инвестициона вредност, име на инвестито-
рот, како и мислење на инвеститорот за квалитетот и нав-
ременото изведување на работите, 

- Искуство и стручен кадар за извршување на набавка-
та, 

- Список на квалификувани работници за реализација 
на набавката, 

- Предлози за работите кои би биле дадени на подизве-
дувачи со нивно именување, 

- За посочените подизведувачи да се достават истите 
документи како и за главниот изведувач, како и договор за 
заеднички настап (договор со подизведувачот), 

- Потврда од надлежен суд дека не е отворена постап-
ка за стечај или ликвидација, не постара од 6 месеци, во 
оригинал или заверена фото- копија на нотар, 

- Уверение дека нема правосилна пресуда со која е из-
речена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност 
на постаро од 6 месеци, во оригинал или заверена фотоко-
пија на нотар.  

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, НАЧИН И РОК 
НА ДОСТАВУВАЊЕ 

Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат до-
кументите и податоците од точка 2 на овој повик, како 
следната документација: 

- Претставување на понудувачот (име, адреса, седиш-
те, овластено лице, телефон). 

Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе 
фирми, потребно е да се достави: 

- Документација за секоја од фирмите наведена во точ-
ка 2, 

Потпишан и заверен договор за точно наведените об-
врски и права, 

- Потпишан и заверен договор за Главен партнер и ли-
це овластено за потпишување на документите во име на 
останатите партнери. 

Документацијата и другите податоци се доставуваат во 
затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи 
ознаката "не отворај", како и бројот на јавниот повик. Тој 
не треба да содржи никаква ознака, со која би можел да се 
идентификува понудувачот. 

Документацијата се доставуваат до набавувачот - Јав-
но претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија - Подрачна единица 
Кочани, ул."Никола Карев" бр. бб, со назнака за Комиси-
јата за јавни набавки, препорачано по пошта или со преда-
вање во архивата на набавувачот.  

Ограничениот повик трае 10 (десет) дена од денот на 
објавувањето (во согласност со член 14 од Законот за јав-
ни набавки).   

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да  биде доставена во утвр-

дениот рок и онаа која нема да биде изработена според ба-
раните содржини во повикот, нема да се разгледуваат. 

                                           
    Комисија за јавни набавки 

__________________________________________________  
Врз основа на член 41 од Статутот на Тутунски комби-

нат а.д. Скопје, Управниот одбор на друштвото на седни-
цата одржана на ден 25.02.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА (ЗГОЛЕМУВАЊЕ) ПРОМЕНА НА МАЛОПРОДАЖ-
НАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД ПРОГРАМАТА НА 
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. СКОПЈЕ  

Член 1 
Се утврдува (зголемува) малопродажната цена на ци-

гарите марка ГОУЛОИСЕС, ЊЕСТ и Ф 57.  
Член 2 

Цената на цигарите во продажба на мало за кутија од 
20 парчиња изнесува:  

 
Ред. 
бр. Марка на цигари цена 
1. ГАУЛОИСЕС БЛОНДЕС 62,00 
2. ГАУЛОИСЕС Б.ЛИГХТС 62,00 
3. ЊЕСТ 55,00 
4. ЊЕСТ ЛИГХТС 55,00 
5. ЊЕСТ СУПЕР ЛИГХТС 55,00 
6. ФИЛТЕР 57 35,00 
 

Член 3 
Во цената од член 2 е содржан износот на пропишана-

та акциза на цигарите и ДДВ.  
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила веднаш со денот на нејзи-
ното донесување, а ќе се применува од 01.03.2002 година. 

 
 

             Бр. 02-543/2                  Тутунски комбинат а.д. Скопје 
26 февруари 2002 година    Претседател на Управен одбор, 
              Скопје       Коста Кипровски, с.р. 
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