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

Петок, 20 ноември 1998 
Скопје 

Број 56 Год. 1ЛУ 

Претплатата за 1998 година изнесува 
7.200 денари. Овој број чини 100 
денари. Жиро сметка40100-603-12498 

1414. 
Врз основа на член 76 од Уставот на Република 

Македонија и член 7 од Привремениот деловник на 
Собранието на Република Македонија, Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 но-
ември 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
ВЕРИФИКАЦИОНАТА КОМИСИЈА НА СОБРА-

ШТЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Верификационата комисија, се избираат 
а) за претседател 
Томи,слав Стојановски; 
б) за членови: 
1. Јордан Бошков, 
2. Благој Стојковски, 
3. Мерсел Биљали, 
4. Томислав Петровски. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-3862/1 Претседавач на Првата 1 

19 ноември 1998 година н а Собранието на 
Скопје Република Македонија, 

академик Никола Кљусев, с.р. 

1415. 
Врз основа на член 76 од Уставот на Република 

Македонија и член 12 од Привремениот деловник на 
Собранието на Република Македонија, Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 но-
ември 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Во Комисијата за прашања на изборите и именува-
н>ата, се избираат 

а) за претседател 
Чедомир Краљевски; 
б) за членови: 
1. Горан Невеновски, 
2. Слободан Ќосев, 
3. Крале Спанчевски, 
4. Јордан Бошков, -
5. Горанчо Лазов, 
6. Љубомир Поповски, 
7. Александар Гештаковски, 
8. Благој Стојковски, 
»9. Мевљан Тахири, 
10. Абдулади Вејсели, 
11. Л>упчо Анушев, 
12. Алириза Лога. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-3863/1 Претседавач на Првата 
19 ноември 1998 година седница на Собранието на 

Скопје Република Македонија, 
академик Никола Кљусев, с.р. 

1416. 
Врз основа на член 67 од Уставот на Република 

Македонија,,Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19 ноември 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За претседател на Собранието на Република Ма-
кедонија се избира 

проф. д-р Саво Климовски, пратеник во Собранието 
на Република Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-3864/1 Претседавач на Првата 
19 ноември 1998 година седница на Собранието на 

Скопје Република Македонка, 
академик Никола Кљусев, с.р. 

1417. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник> на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
16.11.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА 

НЕДВИЖНОСТИ 
Член 1 

Недвижниот имот - земјиште со површина од 1.330 
м2 и објект, лоцирани на КП 1630/1, КО - Боговиње, 
сопственост на Република Македонија, се доделува на 
користење на општината Боговиње. 

Член 2 
Недвижниот имот опишан во член 1 од Одлуката, на 

корисникот се доделува се до донесување на делбениот 
биланс помеѓу старите и новоформираните општини во 
Републиката. 

Член 3 
Се задолжува Службата за општи и заеднички ра-

боти во Владата на Република Македонија со корисни-
кот да склучи договор за условите и начинот за кори-
стење на недвижностите. 
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Член 4 
Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". I 

Бр 23-733/1 Претседател на Владата 
16 ноември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 

1418. ~ 
Врз основа на член 9 од Законот за поттикнување на 

развојот на стопански недоволно развиените подрачја. 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 2/94) 
и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 16.11.1998 година, донесе* 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИ НЕДО-
ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ВО РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ 1994-1998 

ГОДИНА 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на стопански недоволно 
развиените подрачја 6о Република Македонија во пери-
одот 1994-1998 година („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 16/94, 36/95, 62/95, 31/97 и 56/97) во 
Прилогот бр. 1 - Преглед на населените места кои се 
наоѓаат во подрачјата кои имаат статус на ридско-пла-
нински и погранични подрачја во Република Македо-
нија во точка 6 општина Гевгелија, во колоната погра-
нични по редниот број 9 се додава нов број кој гласи: 

"10. Стојаково". 
Во точка 20 општина Пробиштип, во колоната рид-

ско-планински, по редниот број 4 се додава нов број кој 
гласи: 

"5. Шталковица". 
Во точка 23 Скопје, во колоната погранични по ред-

ниот број 7 се додаваат три нови броја кои гласат: 
"8 Кучково 
9. Никиштане 
10. Радуша". 
Во точка 26 општина Тетово, во колоната погра-

нични по редниот број 6 се додава нов број кој гласи: 
"7. Јеловјане*" 
Во колоната ридско-планински ова населено место 

(под реден број 6) се брише. Редните броеви соодветно 
се поместуваат. 

Член 2 

Во Прилогот број 2 - Преглед на населените места 
во компактно-заосганатите подрачја во Република Ма-
кедонија во Беласичко подрачје, во точка 2 општина 
Струмица по редниот број 3 се додава нов број кој 
гласи: 

„4. Три Води". 
Во Козјачијата, во точка 1 општина Куманово по 

редниот број 24 се додава нов број кој гласи: 
„25. Облавце". 
Во Которското подрачје, во точка 1 општина Кума-

ново по редниот број 12 се додаваат пет нови редни 
броеви кои гласат: 

„13. Довезенце 
14. Бељаковце 
15. Косматац 
16. Новосељане 
17. Јачинце". 

По точка 4 се додаваат две нови општини со след-
ните населени места: 

„5. Општина Пробиштип 
1. Горно Барбарево 
2. Долно Барбарево 
3. Дренок 
4. Куково 
5. Стрисовци 
6. Пестршино 
7. Трооло 
6. Општина Штип" 

„1. Суди*". 
Во Мариовско-селечко-бошавиското подрачје во 

точката 4 Неготино, по реден број 6 се додава нов број 
кој гласи: 

„7. Клисура". 
По точката 4 се додава нова општина со следните 

населени места: 
„5. Општина Гевгелија 

1. Габрово 
2. Серменин". 

Во Плачковичкото подрачје, во точката 2 општина 
Штип, по редниот број 0 се додаваат четири нови броја 
кои гласат: 

„7. Габер 
8. Курфалија 
9. Оџалија 
10. Руљак", 

По точката 2 се додава нова општина со следните 
населени места: 

„3. Општина Струмица 
1. Висока Маала , 
2. Нивичино". 

Во Клепа, во точката 1 општина Велес, по редниот 
број 14 се додава нов број кој гласи: 

„15. Мелница". 
Во Карши Јака, во точката 3 општина Сопиште, по 

редниот број 2 се додава нов реден број кој гласи: 
„3. Јаболци". 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-1939/1 - Претседател на Владата 
16 ноември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски,с. р. 

1419. 
Врз основа на член 128 од Законот за водите 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 4/98) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република. 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28 септември 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА 

ВОДИТЕ 

1. За директор на Фондот за водите се именува м-р 
Санде Џамбазовски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

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

Бр 17-1485/2 Претседател на Владата 
28 септември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски,с. р. 
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1420. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 38/96) и член 7 од Одлуката за основање Јавно 
водостопанско претпријатие („Службен ресник на Ре-
публика Македонија" бр. 22/98) и член 46 став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
Република Македонија" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 5 октомври 
1998 година, донесе , 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈВП „ВОДОСТОПАН-

СТВО НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 

1. Кирчо Сусинов, дипл. град. инж. се разрешува од 
должноста член на Управниот одбор на Јавното водо-
стопанско претпријатие „Водостопанство на Македони-
ја" - Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното водосто-
панско претпријатие ^Водостопанство на Македонија". 
- Скопје се именува Тодорка Димитрова, виши совет-
ник во Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр 17-1679/4 Претседател на Владата 
5 октомври 1998 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски,с.р. 

1421. 
Врз основа на член 88 став 1 и 3 од Законот за 

трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал („Службен весник на Република Македонија" бр. 
38/93) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/ 
94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 октомври 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ТРАНСФОРМА-
ЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕ-

СТВЕН КАПИТАЛ 

1. М-р Алифета Селими се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор на Агенцијата на Република 
Македонија за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал. 

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

Бр. 17-2648/1 Претседател на Владата 
26 октомври 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1422. 
Врз основа на член 88 став 1 и 3 од Законот за 

трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал („Службен весник на Република Македонија" бр. 
38/93) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/ 
94), Владата на Република Македонија, на седницата 

одржана на 26 октомври 1998година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈА-

ТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ 
1. За член на Управниот одбор на Агенцијата на 

Република Македонија за трансформација на претпри-
јатијата со општествен капитал се именува Џемаил Да-
ути, дипл. економист. 

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

Бр 17-2648/3 Претседател на Владата 
26 октомври 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1423. — 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 38/96) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 октомври 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО. 
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО, ПРЕНЕСУВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА „ЕЛЕКТРОСТО-

ПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 
1. Антонио Вел>анов се разрешува од должноста 

член на Одборот за контрола на материјално-финанси-
ското работење на Јавното претпријатие за производ-
ство, пренесување и дистрибуција на електрична енер-
гија „Електростопанство на Македонија" - Скопје, по-
ради негово заминување на друга должност. 

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

Бр 17-2649/1 Претседател на Владата 
26 октомври 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1424. — 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/96) и член 46 став 5 од Законот за Владата 
ца Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 октомври 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И 
ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА * 
1. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија - Скопје се именува Бејтула 
Адеми, професор. 

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

Бр 17-2657/2 Претседател на Владата 
26 октомври 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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1425. 
Врз основа на член 30, став 3 од Законот за др-

жавната ревизија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 65/97), министерот за финансии 
донесе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА РЕВИЗОРСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат ревизорските 

стандарди што се применуваат при вршењето на др-
жавната ревизија. 

Член 2 
Ревизорски стандарди, кои се применуваат при 

вршењето на државната ревизија во Република 
Македонија, се ревизорските стандарди на Меѓуна-
родната организација на врховни ревизорски инсти-
туции (1>ЈТОЅА1) и истите се составен дел на овој 
правилник. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

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

Бр. 08-11410/2 
6 ноември 1998 година Министер за финансии, 

Скопје д•р Таки Фити, с.р. 

СТАНДАРДИ ЗА ДРЖАВНА РЕВИЗИЈА 

РЕВИЗОРСКИ СТАНДАРДИ НА 
МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 

ВРХОВНИТЕ РЕВИЗОРСКИ ИНСТИТУЦИИ 
(11ЧТОЅА1) 

I ПОГЛАВЈЕ 

ОСНОВНИ НАЧЕЛА НА ДРЖАВНА 
РЕВИЗИЈА 

1. Општата рамка на ревизорските стандарди на 
Меѓународната организација на врховните 
ревизорски институции - МОВРИ (изворна 
кратенка ШТОЅА1), произлегува од деклара-
циите во Лима и Токио, изјавите и извештаите 
кои ги усвоил ШТОЅА1 на разни конгреси како 
и од извештајот од седницата на Експертската 
Група на Обединетите Нации за јавното смет-
ководство и ревизијата во земјите во развој. 

2. Ревизорските стандарди на ЊЈТОЅА1 се состојат 
од четири дела (види ја приложената шема) и 
тоа: 
(а) Основни начела; 
(б) Општи стандарди; 
(в) Стандарди за подрачјето на работа; 
(г) Стандарди за известување. 
ПЅ1ТОЅА1 ги развил овие стандарди како еден 

вид за востановување на постапки и пракса кои треба да 
се применуваат во водењето на 

ревизијата, вклучувајќи ги и ревизиите во ќомп-
' јутеризирани системи. На нив треба д& се гледа 

од аспект на поедините устави, закони и други 
услови во кои работи Врховнава Ревизорска 
Институција (ВРИ)*. ' ' 

3. Основните начела на ревизорските стандарди 
претставуваат основни претпоставки, доследни 
премиси, логични начела и барања кои помага-
ат во развивањето на ревизорските стандарди 
и кои им служат на ревизорите во обликува-
њето на нивното мислење и извештај, а особе-
но во случаите каде не се применуваат посебни 

,стандарди. 
4. Ревизорските стандарди треба да бидат во соглас-

ност со начелата за ревизија. Тие, исто така, 
му овозможуваат минимални насоки на ревизо-
рот, што му помага при определувањето на 
обемот на ревизорските чекори и постапки кои 
треба да ги примени во текот на ревизијата. 
Ревизорските стандарди претставуваат 
критериуми или мерила според кои се проце-
нува квалитетот на резултатите од ревизијата. 

5. Објаснувањата и образложенијата на овие стан-
дарди се во исклучива надлежност на Управ-
ниот одбор на 1>ЈТОЅА1,. додека измените и 
дополнувањата се во надлежност на Конгресот 
на ПЅ1ТОЅА1. 

6. Основни начела се: 
(а) ВРИ треба да ја разгледува усогласеноста 

со ревизорските стандарди на ПЅГГОЅА1 по 
сите прашања кои се сметаат за значајни. 
Определени стандарди може да не бидат 
применливи за определени задачи кои ги 
извршува ВРИ, вклучувајќи ги оние кои се 
организирани како сметковни судови, како 
и кај неревизорските задачи кои ги 
извршува ВРИ. ВРИ треба да определи 
применливи стандарди за таквата работа, 
за да обезбеди конзистентно висок квали-
тет во извршувањето. 

(б) ВРИ треба да применува сопствено просу-
дување во различни ситуации кои се 
појавуваат во текот на државната ревизија. 

(в) Со зголемувањето на јавната свест, очиглед-
но е нарасната потребата за јавна одговор-
ност на лицата и единките кои управуваат 
со јавните добра, така што постои потреба 
за одговорен и ефикасен пристап во рабо-
тата. 

(г) Развојот на соодветните информациски, 
контролни, проценувачки и извештајни 
системи во рамките на државата ќе ја 
олесни постапката на одговорност. Менаџ-
ментот е одговорен за точноста и потпол-
носта на формата и содржината на финан-
сиските извештаи и другите информации. 

* Под ВРИ, во контекст на домицилната легислатива во Република Македонија се подразбира Државниот завод за ревизија. 
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(д) Соодветни органи треба да обезбедат доне-
сување на прифатливи сметководствени 
стандарди за финансиско известување и 
објавување кои се во согласност со потре-
бите на државата, а единките кај кои се 
врши ревизијата треба да развијат специ-
фични и мерлив» цели и норми за успеш-
ност. 

(ѓ) Доследната примена на прифатливите 
сметководствени стандарди треба да резул-
тира во реално прикажување на финан-
сиската состојба и резултатот од работењето. 

(е) Постоењето на соодветен систем на интерна 
контрола го намалува ризикот од грешки 
и неправилности. 

(ж) Законските одредби би требало да ја олес-
нат соработката со единките кај кои се 
врши ревизија; заради одржување и овоз-
можување пристап до сите релевантни 
податоци, неопходни за целосна оценка на 
активностите кои подлежат на ревизија. 

(з) Сите ревизорски активности би требало да 
бидат во рамките на ревизорските 
овластувања на ВРИ. • 

(ѕ) ВРИ треба да работи на унапредување на 
техниките за ревизија на правилноста на 
критериумите за успешност. 

(и) ВРИ треба да го избегнуваат конфликтот 
на интереси помеѓу ревизорот и единките 
каде што се врши ревизија. 

7. Следните точки го објаснуваат значењето на 
основните начела на ревизијата. 

8. Основните начела на ревизијата нагласуваат дека 
ВРИ треба да ја следи усогласеноста со реви-
зорските стандарди на ШТОЅА1 по сите пра-
шан>а кои се сметаат за значајни. Определени 
стандарди можеби нема да бидат применливи 
како во некои од ревизорските работи кои се 
извршуваат од страна на ВРИ, вклучувајќи ги 
и оние кои се организирани како сметковни 
судови, така и во неревизорските работи кои 
ги извршува ВРИ. Во таквите случаи ВРИ тре-
ба да определи применливи стандарди, со што 
постојано би се обезбедувала висококвалитет-
на работа. 

9. Општо земено, предметот може да се просуди 
како значаен ако се смета дека знаењето за 
неговото постоење би можело да влијае« на 
корисникот на финансиските извештаи или на 
извештајот за успешноста на ревизијата. 

10. Значајноста често се утврдува според крите-
риумите на вредност, меѓутоа, битните својства 
или карактеристики на некоја позиција или на 
група на позиции исто така може да му дадат 
на предметот значајност, на пример, во случа-
ите кога со закон или пропис се бара нешто да 
биде објавено, издвоено без оглед на неговата 
вредност. 

И. Ш е д ^ Ј р д е Л у в ^ ^ 
вредноста и според природата, ^ Ш Ѕ ^ с Ѕ с б ^ ' 

биде значајно и поради контекстот во кој се 
појавува. На пример, кога определена позиција 
се разгледува во однос со: 
(а) севкупноста на дадената финансиска 
информација; 
(б) вкупниот збир на делот кон кој таа припаѓа; 
(в) поврзаните позиции; и 
(г) коресподентните износи од претходните 
години. 

12. ВРИ често врши активности кои според дослед-
ната дефиниција не претставуваат ревизија, но 
кои во значителна мерка го подобруваат упра-
вувањето. Примери на неревизорска работа 
можат да бидат следните: 
(а) прибирање на податоци без спроведување 
на аналитички постапки; 
(б) правни работи; 
(в) информирањето на Собранието во однос на 

испитувањето на нацрт буџетот; 
(г) помош на членовите на Собранието во врска со 

истражувањата и увидот во досиеата на ВРИ; 
(д) административни активности; и 
(ѓ) функции на компјутерска обработка. 

Овие неревизорски активности им овозмо-
жуваат вредни информации на доносителите на 
одлукг, поради што тр>еба да се од постојано 
висок квалитет. 

13. Поради пристапот и структурата на некои ВРИ, 
не сите стандарди се применливи на сите аспек-
ти од нивната работа. На пример> колегијалната 
и судската природа на прегледите кои се вршат 
од институциите организирани како Сметковни 
судови, ги прават аспектите на нивната работа 
фундаментално различни од финансиската 
ревизија и ревизијата на успешност кои се 
вршат од страна на ВРИ кои се организирани 
според хиерархиски систем раководен од главен 
државен ревизор. 

14. За да се обезбеди високо квалитетна работа,. 
мора да се почитуваат соодветни стандарди. 
Целите на •определен тип на работа или на 
определени задачи, влијаат врз изборот на 
соодветните стандарди кои ќе се применат при 
работата. Секоја ВРИ треба да востанови поли-
тика според која стандардите на ШТОЅА1 или 
други специфични стандарди би се применувале 
при вршењето на различни типови на задачи 
кои ги извршува организацијата, како би се 
обезбедил висок квалитет на работа и на резул-
татите од неа. 

15. Основните начела на ревизијата предвидуваат 
дека ВРИ треба да применува сопствено просу-
дување во различни ситуации кои произлегу-
ваат од вршењето на државната ревизија. 

16. Ревизорските докази имаат големо значење при 
одлучувањето на ревизорот во поглед на 
изборот на прашањата и областите за ревизија, 

->шдка^о>г^га^ на 
. ви кох во 
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17. Ревизорските овластувања кои се пренесени врз 
ВРИ, ги надминуваат сите сметководствени и 
ревизорски конвенции со кои тие се во 
спротивност, но сепак имаат клучно влијание 
врз ревизорските стандарди кои се применуваат 
од страна на ВРИ. Од тука произлегува дека, 
ревизорските стандарди на ШТОЅА1, или било 
кои други екстерни ревизорски стандарди не 
можат да бидат ниту пропишани, ниту задол-
жителни, во работата на ВРИ и на нејзиниот 
персонал. 

18. ВРИ мора да го просуди обемот до кој екстерните 
ревизорски стандарди се компатибилни со ис-
полнувањето на нејзените овластувања. Меѓу-
тоа, ВРИ сепак треба да уважи дека реви-
зорските стандарди на ШТОЅА1 претставуваат 
општ консензус на мислењата на државните 
ревизори и да се обиде да ги примени таму каде 
што тие се во согласност со нејзините овлас-
тувања. ВРИ треба да бара отстранување на 
неусогласецостите, каде е тоа неопходно, за да 
овозможи усвојување на посакуваните стан-
дарди. 

19. За некои елементи од овластувањата на ВРИ, 
особено во поглед на ревизијата на финансис-
ките извештаи, целите на ревизијата на ВРИ 
можат да бидат слични со целите на ревизиите 
во приватниот сектор. Во таа смисла, стандар-
дите од приватниот сектор за ревизија на фи-
нансиските извештаи, кои се донесени од над-
лежни службени тела, можат да се применуваат 
од страна на државниот ревизор. 

20. Основните начела на ревизијата предвидуваат 
дека со зголемувањето на јавната совест, потре-
бата одјавна одговорност на лицата и единките 
кои управуваат со јавните средства стана еви-
дентна, поради што е зголемена потјребата од 
постојана одговорност и ефикасност во рабо-
тењето. 

21. Во некои земји е регулирано ВРИ да поднесуваат 
извештаи до претседателот, монархот или др-
жавниот совет но, во најголем број случаи из-
вештаите се поднесуваат до избраното законо-
давно тело, или непосредно (директно) или 
посредно, преку извршната власт. Определени 
ВРИ имаат статус на суд. Зависно од земјата, 
овие судски овластувања се извршуваат врз 
финансиските извештаи, врз сметководителите 
или дури и врз раководителите. Просудуван>ата 
и одлуките кои тие институции ги донесуваат, 
по својата природа и припаѓаат на администра-
тивната функција на ревизијата, за која тие се 
одговорни. Нивните судски активности треба 
да бидат дел од логиката на општите цели што 
ги остварува екстерниот ревизор, особено на 
оние цели кои се однесуваат на подрачјето на 
Сметководството. 

22. Од јавните претпријатија исто така се бара да ги 
исполнат обврските кои произлегуваат од 

јавната одговорност. Јавните претпријатија мо-
жат да се занимаваат и со комерцијални актив-
ности (претпријатија основани со закон, или со 
одлука на извршен орган или Ѕо кои државата 
има удел со кој ти контролира). Независно од 
начинот на кој тие претпријатија се консти-
туирани, од нивните функции, од степенот на 
нивната самостојност или од основачкиот акт, 
тие се безусловно одговорни на врховното зако-
нодавно тело. 

23. Основните начела на ревизијата предвидуваат 
дека развојот на соодветни информациони, кон-
тролни, проценувачки и известувачки системи 
во рамките на *извршната власт ќе го олесни 
процесот на одговорност. Раководните лица се 
одговорни за точноста и потполноста на 
формата и содржината на финансиските извеш-
таи и останатите информации. 

24. Точноста и потполноста на финансиските из-
вештаи и искази претставуваат приказ за фи-
нансиската состојба и за резултатите од рабо-
тењето на единките. Обврска на единките е 
исто така да креираат практичен систем кој ќе 
овозможи сигурни и веродостојни информации. 

25. Основните начела на ревизијата предвидуваат 
дека соодветните органи на власта треба да 
обезбедат донесување на прифатливи сметко-
водствени стандарди за финансиско извес-
тување и образложение кое е соодветно на по-
требите на извршната власт, а единките кои се 
предмет на ревизија треба да развијат специ-
фични и мерливи цели и критериуми за успеш-
ност. 

26. ВРИ треба да работат заедно со организациите 
кои ги донесуваат сметководствените стандар-
ди, како би се помогнало во создавањето на 
сметководствени стандарди соодветни на 
потребите на извршната власт. 

27. ВРИ би требало исто така да им препорачуваат 
на единките кои се предмет на ревизија, воста-
новување на мерливи и јасно образложени цели, 
за кои што треба да се донесат и соодветни кри-
териуми за успешност. 

28. Основните начела на ревизијата предвидуваат 
дека доследната примена на прифатливите 
сметководствени стандарди треба да резултира 
во реална презентација на финансиската сос-
тојба и резултатите од работењето. 

29. Претпоставката дека доследноста во примената 
на сметководствените стандарди е предуслов за 
реалноста, значи дека единката која е предмет 
на ревизија мора да се придржува до сметко-
водствените стандарди соодветни на дадените 
околности, како и до барањето за доследна 
примена на таквите сметководствени стандар-
ди. Ревизорот не би требало да смета дека 
доследното придржување кон сметковод-
ствените стандарди е конечен доказ за 

реалноста во приказот на разните финансиски 
извештаи. Реалноста претставува изразување 
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на ревизорското мислење кое ги надминува 
границите на доследната примена на сметко-
водствените стандарди. Таквата претпоставка 
нагласува дека ревизорските стандарди не се 
ништо повеќе од минимум барања како обврска 
за ревизорот. Надминувањето на тој минимум, 
претставува ревизорско просудување. 

30. Основните начела на ревизијата предвидуваат 
дека постоењето на соодветен систем на 
интерна контрола го минимизира ризикот од 
грешки и неправилности. 

31. Одговорност на единката која е предмет на ре-
визија е да развие соодветен интерен контро-
лен систем заради заштита на сопствените 
ресурси. Тоа не* е одговорност на ревизорот. 
Одговорност на единката која е предмет на 
ревизија, исто така е да обезбеди дека контро-
лите се поставени и функционираат како би се 
обезбедила доследна примена на донесените 
интерни акти и прописи, и дека при донесу-
вањето на одлуките се пристапува чесно и 
правилно. Сепак, тоа не го ослободува ревизо-
рот да поднесува предлози и препораки до един-
ката која е предмет на ревизија, во случаите 
кога ќе се откријат несоодветни или непосто-
ечки контроли. 

32. Основните начела на ревизијата предвидуваат 
дека законските одредби ќе ја олеснат сора-
ботката на ВРИ со единките кои се предмет на 
ревизија, во одржувањето и овозможувањето 
на пристап до сите релевантни податоци кои се 
неопходни за севкупна оценка на активностите 
кои подлежат на ревизија. 

33. ВРИ мора да има пристап до изворите на инфор-
мации и до податоците, како и пристап до рако-
водните лица и вработените на единката која е 
предмет на ревизија, за да може правилно да ги 
спроведе своите ревизорски одговорности. 
Озаконувањето на барањата за пристап на реви-
зорот до таквите информации и лица, ќе помогне 
да се намалат идните проблеми во ова подрачје. 

34. Основните начела на ревизијата предвидуваат 
дека сите ревизорски активности треба да се 
извршуваат во рамките на ревизорските овлас-
тувања на ВРИ. 

35. ВРИ обично се основаат од страна на врховното 
законодавно тело или се основаат во согласност 
со уставните одредби. Во некои случаи елемен-
тите на улогата на ВРИ можат да бидат дого-
ворени, а не законски пропишани. Вообичаено 
е законот или прописот со кој се втемелува ВРИ 
да ги постави: нејзината форма (како што е суд, 
одбор, комисија, канцеларија односно завод или 
министерство) должности, мандат, права, обвр-
ски, функции и општи одговорности, како и 
други прашања кои се однесуваат на водењето 
на институцијата и извршувањето на функци-
ите и обврските. 

36. Независно од законската рамка, основната 
фунВДф^а ВРИ е д а ј а ^ д а } ^ ^ 

јавната одговорност. Во некои земји, ВРИ е суд 
составена од судии,-кои имаат овластувања над 
државните сметководители, кои мораат да им 
ги поднесуваат сметките. Оваа судска функција 
бара од ВРИ да обезбеди дека *секој кој е овлас-
тен да работи со јавни средства одговорен и е 
на ВРИ, и во таа смисла'е предмет на нејзина 
судска надлежност. 

37. Постои важна комплементарност помеѓу суд-
ската надлежност и останатите карактеристики 
на ревизијата. Карактеристиките би требало да 
се набљудуваат како дел од логиката на општи-
те цели кои ги спроведува екстерниот ревизор, 
а посебно на оние кои се однесуваат на упра-
вувачите сметководство. 

38. Целокупниот делокруг на државната ревизија 
се состои од ревизија на правилност и ревизија 
на успешност. 

39. Ревизијата на правилност опфаќа: 
(а) потврдување на финансиската одговорност 

на единките кои подлежат на ревизија, 
вклучувајќи и испитување и проценување 
на финансиските евиденции и искажување 
мислење во врска со финансиските извеш-
таи; 

(б) потврдување на финансиската одговорност 
на владината администрација во целост; 

(в) ревизија на финансиските системи и 
трансакции, вклучувајќи ја проценката на 
усогласеноста на праксата со усвоените 
акти и регулатива; 

(г) ревизија на интерната контрола и интерните 
ревизорски функции; 

(д) ревизија на чесноста и исправноста на 
административните одлуки донесени од 
страна на единката предмет на ревизија; и 

(ѓ) известување за било кои други прашања 
кои се појавуваат или се однесуваат на 
ревизијата, за кои ВРИ смета дека би 
требало да се објават. 

40. Ревизијата на успешност која се однесува на 
ревизијата на економичност, ефикасност и 
ефективност се состои од: 
(а) ревизија на економичноста на администра-

тивните активности во согласност со 
значајните административни принципи и 
пракса и управувачки политики; 

(б) ревизија на ефикасноста во искористу-
вањето на човечките, финансиските и 
другите ресурси, вклучувајќи го испитува-
њето нвддеформационите системи, мери-
лата за успешност и надзорните аранж-
мани, како и постапките кои би требале да 
се спроведат од страна на единките пред-
мет на ревизија заради отстранување на 
утврдените недостатоци; и 

(в) ревизија на ефективност во работењето во 
однос на постигнатите цели од страна на 

до •и; ̂  е д и н к а од?, е п р е д и г р а ревизија, како 
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и ревизија на фактичкото влијание на 
активностите во споредба со планираните. 

41. Во пракса може да се појави испреплетување на 
ревизијата на правилност со ревизијата на 
успешност. Во таквите случаи, класифика-
цијата на соодветната ревизија ќе зависи од 
примарната цел на ревизијата. 

42. Во многу земји ВРИ нема овластување да врши 
ревизија на успешноста на политичките аспек-
ти на владините програми. Во секо| случај, 
овластувањето треба јасно да ги потцрта пра-
вата и одговорностите на ВРИ за вршење на 
ревизија на успешноста во сите области од ра-
ботата на владината администрација, а меѓу 
другото и да ја олесни примената на соодвет-
ните ревизорски стандарди од страна на ВРИ. 

43. Во некои земји уставот или законот не даваат 
секогаш овластување на ВРИ за ревизија на 
ефективноста или ефикасноста на финансис-
кото раководење на извршната власт. Во тие 
случаи оценката на соодветноста или кориснос-
та на административните одлуки и на ефек-
тивноста на раководењето ја вршат минис-
трите, на кои им е дадена задача да ги организи-
раат административните услуги и кои се одго-
ворни за нивното функционирање пред зако-
нодавната власт. Изразот, кој во овој случај 
изгледа најсоодветен за да ги опише ваквите 
ревизии одиграна на ВРИ, кои ги надминуваат 
традиционалните рамки на ревизија на 
правилност и законитост, е "ревизија на добро 
раководење". Таквата ревизија има за цел не 
да спроведе критичко истражување на ефек-
тивноста или ефикасноста во користењето на 
финансиските ресурси, туку да спроведе ана-
лиза на јавните расходи во светлина на гене-
ралните принципи на здраво раководење. Два-
та типа на ревизија, на правилност и на успеш-

ност, во пракса можат да се вјршат паралелно, 
уште повеќе поради тоа што заемно се надопол-
нуваат: ревизиите на правилност претставуваат 
подготовка на ревизиите на успешност, а овие 
вторите резултираат со исправки на состојби 
кои предизвикуваат неправилности. 

44. Јавната одговорност ќе се промовира поефи-
касно во случаите кога овластувањата на ВРИ 
и овозможуваат да ја врши или да раководи со 
вршењето на ревизијата на правилност и на 
успешност на сите јавни претпријатија. 

45. Основните начела на ревизијата предвидуваат 
дека ВРИ треба да делува во правец на унапре-
дување на техниките на ревизија на правил-
носта на мерилата за успешност. 

46. Проширувањето на ревизорската улога, ќе бара 
од ревизорите унапредување и развивање на 
нови техники и методологии во оценката на тоа 
дали се применети разумни и правилни мерки 
за оценување на успешноста од страна на един-
ките кои се предмет на ревизија. Ревизорите 
треба да ги користат техниките и методологи-
ите на другите дисциплини. 

47. Основните начела на ревизијата предвидуваат 
дека ВРИ треба да избегнува конфликти на ин-
тереси меѓу ревизорот и единката која е пред-
мет на ревизија. 

48. ВРИ ја извршува својата улога преку вршење 
на ревизии на одговорни единки и преку извес-
тување за резултатите од истите. За даја оства-
ри таа улога ВРИ треба да ја зачува својата 
независност и објективност. Примената на со-
одветни општи ревизорски стандарди му 
овозможува на ВРИ да ги задоволи овие ба-
рања. 

49. Обемот на ревизорските овластувања ќе го опре-
дели обемот на стандардите кои ќе бидат при-
менети од страна на ВРИ. 
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II ПОГЛАВЈЕ 

ОПШТИ СТАНДАРДИ ЗА ДРЖАВНА 
РЕВИЗИЈА 

50. Ова поглавје ги обработува општите стандарди 
за државна ревизија. Општите стандарди за 
ревизија ги опишуваат потребните квалифи-
кации кои ревизорот и/или институцијата за 
ревизија треба да ги исполнуваат за да можат 
да ги вршат задачите кои се однесуваат на 
стандардите за вршење на ревизијата и извес-
тување на компетентен и ефективен начин. 

51. Општите стандарди за ревизија се состојат од 
стандарди кои се однесуваат и на ревизорите и 
на ВРИ, како и стандарди кои се однесуваат 
само на ВРИ. Стандардите кои едновремено се 
однесуваат и на ревизорите и на ВРИ се: 
(а) ревизорот и ВРИ мора да бидат независни; 
(б) ревизорот и ВРИ мора да поседуваат со-

одветна компетентност; 
(в) ревизорот и ВРИ мора со должно внимание 

и грижа да се придржуваат кон ревизор-
. ските стандарди на 1ИТОЅА1. Ова подраз-

бира должно внимание во планирањето, 
специфицирањето, прибирањето и процен-
ката на ревизорските докази, како и во из-
вестувањето за наодите, заклучоците и 
препораките. 

52. Општите ревизорски стандарди кои се однесу-
ваат само на ВРИ, се оние стандарди според кои 
ВРИ треба да усвои политики и постапки за: 

(а) вработување на персонал со соодветни 
квалификации; 

(б) развој и обука на персоналот на ВРИ заради 
ефикасно извршување на задачите и 
заради дефинирање на основата за по-
натамошно унапредување на ревизорите и 
останатиот персонал; 

(в) подготовка на прирачници и други пишани 
упатства и инструкции кои се однесуваат 
на вршењето на ревизијата; 

(г) поддршка на постојните способности и 
искуства во рамките на ВРИ и иденти-
фикациј а на способностите кои недости-
гаат; остварување на добра дистрибуција 
на способностите по ревизорски задачи, 
како и определување на доволен број на 
лица за секоја ревизија; и вршење на пра-
вилно планирање и надзор заради оства-
рување на целите на потребното ниво на 
должно внимание и грижа; и 

(д) преглед на ефикасноста и ефективноста 
на интерните стандарди и постапки на 
ВРИ. 

Независност 
53. Општите стандарди за ревизорите и ВРИ вклу-

чуваат ревизорот ВРИ да мораат да бидат 
независни. 

Следните точки ја образложуваат независноста 
како ревизорски стандард. Посебно, точките 56 до 
63 ја образложуваат независноста од законодавната 
власт, точките 64 до 75 од извршната власт и точките 
76 до 80 од единката која е предмет на ревизиј«а. 

54. Потребата за независна и објективна ревизија е 
многу важна независно од обликот на власта. 
Соодветен степен на независност, како од зако-
нодавната, така и од извршната власт, е битен 
како за вршењето на ревизијата, така и за кре-
дибилитетот на резултатите од неа. 

55. Критериумите за востановување и одржување 
на соодветна независност на ВРИ можат екс-
плицитно да се применат во земјите во кои пос-
тои избрана законодавна власт, која е независна 
од извршната власт (независно од тоа дали 
членовите на владата се исто така и членови 
на парламентот). Со оглед на тоа што во најго-
лем број земји членки на ПЅ1ТОЅА1 е застапена 
погоре наведената ситуација, овие стандарди ги 
обработуваат критериумите за независнот на 
ВРИ во такво опкружување, имајќи предвид 
дека ќе бидат неопходно потребни модифи-
кации и прилагодувања во другите земји. 

56. Законодавната власт е еден од главните корис-
ници на услугите на ВРИ. Овластувањата на 
ВРИ произлегуваат од устав или од закон, Ери 
што најчеста карактеристика на функциони-
рањето на ВРИ е известувањето на законо-
давната власт. Од ВРИ се очекува тесно д^ 
соработува со законодавната власт, вклучу-
вајќи ги и комисиите, кои се овластени од зако-
нодавната власт да ги разгледуваат извештаите 
на ВРИ. Таквата врска може да придонесе за 
поефикасно следење на работите на ВРИ. 

57. Слично на наведеното; за важните наоди од 
ревизиите на спроведувањето на државниот 
буџет и на работата на владината администра; 
џија, како и за несогласувањата и недоразби-
рањата со единките кои биле предмет на реви-
зија, би требало преку извештај или посебно 
известување да биде известена законодавната 
власт. 

58. Посебните комисии формирани од страна на 
законодавната власт можат да бид1ат задолжени 
да ги истражат, во присуство на министрите, 
ополномоштените лица од единките кои се 
предмет на ревизија и другите претставници, 
наодите од извештаите и посебните известу-
вања на ВРИ. Тесната поврзаност меѓу зако-
нодавната власт и ВРИ може да се оствари 
преку расправите за буџетот, како и преку 
техничката помош во работата на парламен-
тарните комисии задолжени за испитување на 
нацрт буџетите. 

59. ВРИ може на определени членови на зако-
нодавната власт да им овозможи кратки разго-
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вори во врска со ревизорските извештаи, но 
важно е да ја зачува сопствената независност 
од политичките влијанија, за да го зачува својот 
неутрален пристап кон ревизорските одговор-
ности. Тоа подразбира дека ВРИ не треба да 
одговара, ниту да навестува дека ќе одговори 
на желбите на соодветни политички интереси. 

60. Иако ВРИ мора да ги почитува законите доне-
сени од страна на законодавната власт, соодвет-
ното ниво на независност бара ВРИ на ниеден 
друг начин да не биде под нејзино влијание во 
програмирањето, планирањето и водењето на 
ревизиите. На ВРИ и е потребна слобода во 
поставување на приоритетите и во составува-
њето на програма на сопствената работа во 
согласност со овластувањата, како и да ги при-
лагодува методологиите за работа во соглас-
ност со преземените ревизии. 

61. Во некои земји ревизијата на финансиското 
работење на извршната власт претставува 
исклучиво право на законодавната власт; исто-
то може да се примени и на ревизиите на расхо-
дите и на приходите на локално ниво, каде екс-
терната ревизија е одговорност на законодав-
ната власт. Во таквите случаи ревизиите се вр-
шат во име на законодавната власт, поради што 

»е упатно ВРИ да ги земе предвид нејзините 
барања за специфични истражувања при про-
грамирањетр на ревизорските задачи. Сепак е 
важно ВРИ да остане самостојна при утврду-
вањето на начинот на кој ќе ја изврши својата 
работа, вклучувајќи ги и оние задачи кои се 
барани од страна на законодавната власт. 

62. Својствено е законодавната власт да ти специ-
фицира минималните барања за известување, 
вклучувајќи ги и прашањата кои треба да бидат 
предмет на ревизорско мислење, како и разум-
ното време во рамките на кое извештаите би 
требало да бидат направени. За разлика од тоа, 
флексибилната рамка за известување на зако-
нодавната власт од страна на ВРИ, без ограни-
чувања во содржината и роковите за известува-
ње, ќе го потпомогне зачувувањето на независ-
носта на ВРИ. 

63. Неопходно е законодавната власт да и обезбеди 
на ВРИ доволно средства за работа, за кои ВРИ 
е одговорна, како и за ефикасно остварување 
на нејзините овластувања. 

64. Извршната власт и ВРИ можат да имаат некои 
заеднички интереси во промовирањето на јав-
ната одговорност. Меѓутоа, основната поврза-
ност со извршната власт е онаа на екстерен ре-
визор. Во таа смисла, извештаите на ВРИ 6 по-
магаат на извршната власт, преку укажување 
на недостатоците во управувањето и преку 
препорачување на подобрувања. Потребно е 

"внимание <*а Д а к ^ б ^ Ш Ѓ ^ ^ ^ ѓ в ^ Ј ^ 
В Р И в о ф у ! ^ ^ 

кој би можел да ја загрози независноста и објек-
тивноста на ВРИ во извршување на своите 
овластувања. 

65. Важно за независноста на ВРИ, е извршната 
власт да не и врши притисок при остварувањето 
на нејзините овластувања. ВРИ не би требало 
да се присилува да врши, модифицира или да се 
воздржува од вршење на ревизии или да се 
воздржува односно да ги модифицира ревизор-
ските докази, заклучоци и препораки. 

66. Определен степен на соработка помеѓу ВРИ и 
извршната власт е пожелен во некои области. 
ВРИ би требала да е подготвена за давање 
совети на извршната власт по прашања како 
што се сметководствените стандарди и полити-
ки и формата на финансиските извештаи. При-
тоа, ВРИ мора да се обезбеди дека при дава-
њето на таквите совети ќе избегне било какви 
експлицитни или имплицитни обврски кои би 
ја нарушиле нејзината независност при 
извршување на ревизорските овластувања. 

67. Сочувувањето на независноста на ВРИ не 
претпоставува исклучување на барањата на 
извршната власт Во смисла на предлагање на 
прашања за ревизија. Но, доколку ВРИ посе-
дува соодветна независност, таа мора да е во 
состојба и да одбие определени барања. Сушти-
ната на концептот на независноста на ВРИ е 
во тоа одлуките кои се однесуваат на ревизор-
ските задачи, кои се составен дел на програмата 
за работа, би требало да ги донесе ВРИ. 

68. Едно од чувствителните подрачја во односите 
помеѓу ВРИ и извршната власт се однесува на 
обезбедувањето на средствата за работа на 
ВРИ. Во променлив степен, како одраз на устав-
ните и институционалните разлики, решенијата 
за обезбедување на средства за работа на ВРИ 
можат да бидат поврзани со финансиската сос-
тојба во која се наоѓа извршната власт, како и 
со општата политика за трошење. Спротивно 
на тоа, ефикасното унапредување на јавната 
одговорност изискува на ВРИ да и се обезбеди 
задоволителен износ на средства за работа, што 
ќе и овозможи на ВРИ да ги остварува сопстве-
ните овластувања на разумен начин. 

69. Било каква злоупотреба на средствата или други 
ограничувања од страна на извршната власт 
кои би ја ограничиле ВРИ во извршувањето на 
нејзините овластувања, може да биде причина 
за известување на законодавната власт од 
страна на ВРИ. 

70. Законските овластувања треба да и обезбедуваат 
на ВРИ целосен и слободен пристап до сите 
простории и евиденции кои се од значење за 
единките кои се предмет на ревизија и за нив-

. .ното р ^ б о т е ^ как§и соодветнц>о^ш^увања 
,врцрибирањјѕтр;на релевантни инф#$^ции од 
лицата и единките кои ги поседуваат. 
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71. Исто така, со закон или договор, извршната власт 
може да и,дозволи на ВРИ пристап до осетливи 
информации кои се неопходни и релевантни во 
остварувањето на одговорностите на ВРИ. 

72. Овластувањата на раководството на ВРИ можат 
да придонесат за нејзината независност од 
извршната власт, на пример, преку назначува-
ње, должината на рокот на траење на именува-
њето или преку назначување до годините за 
пензионирање. Општо говорејќи, назначува-
њата кои го ставаат ВРИ под притисок да и 
удоволува на извршната власт, ќе имаат разор-
но влијание врз независноста. Од тие причини, 
во основа, пожелно е одредбите кои го регули-
раат престанокот на назначувањето, односно 
разрешувањето да се спроведат по пат на посеб-
на постапка која е слична на онаа која се одне-
сува на лицата кои остваруваат судска или 
слична функција. 

73. Кај оние ВРИ кои остваруваат судска функција 
и кои во најчест случај се организирани во коле-
гијална форма, независноста на членовите би 
требало да се обезбеди преку разни гаранции, 
особено според начелото на неменливост на 
судиите, со привилегијата за судска надлеж-
ност, со определување на постапка согласно 
закон и со независност на истражен иследник. 

74. За да може ВРИ, не само да ги извршува своите 
функции независно од извршната власт, туку и 
да изгледа дека таа тоа го прави, важно е неј-
зините овластувања и нејзиниот независен ста-
тус да биде разбран од општеството. Во таа сми-
сла ВРИ би требало, во секоја погодна ситуа-
ција, да презема образовни активности во тој 
поглед. 

75. Функционалната независност на ВРИ не би 
требало да ги ограничи нејзините договори со 
органите на извршната власт, во поглед на 
административните прашања, како што се 
односи со стопанските субјекти, кадровските 
прашања, управувањето со имотот или 
заедничките набавки на опрема и залихи, иако 
органите на извршната власт не би требале да 
се во позиција да донесуваат одлуки кои ќе ја 
загрозат независноста на ВРИ во остварување 
на нејзините овластувања. 

76. ВРИ мора да остане независна од единките кои 
се предмет на ревизија. Сепак, ВРИ треба да 
настојува меѓу единките кои се предмет на 
ревизија да создаде разбирање за нејзината 
улога и функции, со одржување на взаемно 
добри односи. Добрите односи можат да и 
помогнат на ВРИ да обезбедува информации 
слободно и искрено и да остварува разговори 
во атмосфера на заемен респект и разбирање. 
Во овој дух ВРИ, со задржување на сопствената 

независност може да се согласи да биде 
вклучена во реформите кои се планираат од 

страна на владината администрација во облас-
тите како што се јавните сметки или финан-
совото законодавство или да се согласи да биде 
консултирал при подготовките на нацрт зако-
ните или правилата кои влијаат на нејзината 
надлежност или овластување. Во овие случаи, 
не станува збор за мешање на ВРИ во компе-
тенциите на администрацијата, туку за сора-
ботка со определени органи давајќи им технич-
ка помош или ставајќи им го на располагање 
своето искуство во областа на финансиското 
раководење. 

77. За разлика од ревизијата во приватниот сектор, 
каде што усогласената задача на ревизорот е 
специфицирана во писмото за намери, единката 
која е предмет на државна ревизија не е во 
клиентски однос со ВРИ. ВРИ мора да ги оства-
рува сопствените овластувања слободно или 
непристрасно, земајќи ги предвид размислу-
вањата на менаџментот при формирањето на 
ревизорското мислење, заклучоци и препораки, 

, но недолжејќи никаква одговорност кон менаџ-
ментот на единката која е предмет на ревизија, 
во поглед на обемот или природата на презе-
мените ревизорски постапки. 

78. ВРИ не би требало да учествува во раководењето 
или работењето на единката која е предмет на 
ревизија. Ревизорите не би требало да бидат 
членови на управни одбори или ако треба да се 
даде некој ревизорски совет, тој би требало да 
се пренесе како совет или препорака и јасно да 
се претстави како таков. 

79. Ако било кој ревизор на ВРИ има блиски врски 
со раководството на единките кои се предмет 
на ревизија, како што се општествени, 
роднински или други врски, што води кон 
намалување на објективноста, не би требало да 
се назначува како ревизор на соодветната 
единка. 

80. Ревизорите на ВРИ не би требало да се вклу-
ч у в а а т ^ инструктажа на персоналот на един-
ката која е предмет на ревизија, во делот што 
претставува нивна должност. Во оние случаи 
каде што ВРИ ќе одлучи да основа постојана 
канцеларија во единката која е предмет на реви-
зија, заради олеснување на понатамошниот 
надзор на нејзиното работење, програми и 
активности, ревизорите на ВРИ не би требало 
да се вклучуваат во било какво донесување на 
одлуки или постапки на одоборувања, кри се 
сметаат за одговорност на раководството на 
единката која е предмет на ревизија. 

81. ВРИ може да соработува со академски инсти-
туции и да се вклучува во соработка со профе-
сионални тела, под услов таа соработка да не 
ја нарушува нејзината независност и објектив-

ност,за да може во голема мера да ги користи 
советите на искусните членови на струката. 
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Компетентност 
82. Општите стандарди за ревизорите и ВРИ вклучу-

ваат дека ревизорот и ВРИ мора да поседуваат 
соодветна компетентност. 

Следните точки ја образложуваат компетент-
носта како ревизорски стандард. 

83. Овластувањата, на ВРИ општо и наметнуваат 
должност да оформи и изрази ревизорското 
мислење, заклучоци и препораки. Кај некои 
ВРИ оваа должност може да му биде наметната 
на раководителот на институцијата. Кај ВРИ 
организирани на колегијален принцип, оваа 
должност вообичаено се однесува на самата 
институција. 

84. Дискусиите во рамките на ВРИ, ја унапредуваат 
објективноста и авторитетот на мислењата и 
одлуките. Таму каде што ВРИ е структуирана 
во колегијална форма, конечните мислења и 
одлуки претставуваат видување на институ-
цијата во целина, дури и ако дејствијата се пре-
земени или извршени од тела различни по 
нивниот состав, но не и по нивната моќ, на при-
мер, посебна служба, заеднички служби или дел 
од службите. Ако ВРИ има инокосен раководен 
орган, сите мислења и одлуки се донесуваат од 
него или во негово име. 

85. Бидејќи така создадените должности и одговор-
ности од страна на ВРИ се клучни за концептот 
за јавна одговорност, во своите ревизии ВРИ 
мора да ги користи методологиите и праксата 
од највисок квалитет. Должност е на 
институцијата, да ги формулира постапките за 
да обезбеди ефикасно извршување на нејзините 
одговорности во поглед на ревизорските извеш-
таи, не намалувајќи ја ни најмалку потполната 
приврзаност на ревизорите или на надвореш-
ните експерти кон нејзините стандарди, постап-
ки за планирање, методологии и надзор. 

86. ВРИ треба да води сметка за обемот на знаења и 
искуства потребни за ефикасно остварување на 
ревизорските овластувања. Независно од при-
родата на ревизиите кои се преземени под тие 
овластувања, ревизорската работа би требало 
да се врши од лица чие образование и искуство 
се пропорционални со природата, обемот и 
комплексноста на ревизорската задача. ВРИ 
треба да ги поседува сите современи ревизорски 
методологии, вклучувајќи ги и системските 
техники, методите за аналитички прегледи, 
статистички методи на репрезентативни 
примероци и методи за ревизија во системи за 
автоматска обработка. 

87. Колку што е поширока и подискрециона при-
родата на овластувањата на ВРИ, задачата за 
обезбедување на квалитет во извршувањето на 

сите овластувања станува уште посложена. Така, овластувањата кои и овозможуваат на 

ВРИ дискреционо право во утврдувањето на 
фреквенцијата на ревизиите, како и во утврду-

- Н ' вањето на природата на извештаите, изискува 
од ВРИ високи стандарди за внатрешно упра-
вување. 

Должно внимание 
88. Општите стандарди за ревизорите и ВРИ вклу-

чуваат дека ревизорот и ВРИ мораат да посве-
тат должно внимание и грижа во придржува-
њето кон ревизорските стандарди на ДОТОЅА1. 
Ова опфаќа должно внимание во специфици-
рањето, прибирањето и проценката на доказите 
и во известувањето за наодите, заклучоците и 
препораките. 

Следните точки го образложуваат должното 
внимание како ревизорски стандард. 

89. ВРИ мора да биде, и тоа треба да биде видливо, 
објективна во ревизиите на Извршната власт и 
на јавните претпријатија. Таа треба да биде 
правична во нејзините проценки и во известу-
вањето за исходот од ревизиите. 

90. Примената на техничките познавања, би требало 
да биде од квалитет кој е соодветен на сложе-
носта на конкретната ревизија. Ревизорот 
треба да биде внимателен во ситуациите како 
што се недостаток на контролни постапки, 
несоодветност во водењето на евиденциите, 
грешки и невообичаени промени или резултати 
кои укажуваат на проневера, несоодветно или 
незаконско трошење, неовластено работење, 
немилосрдно трошење, неефикасност или 
недостаток на чесност. 

91. Кога овластена или меродавна единка донесе 
стандарди и упатства за сметководството и 
известувањето кај јавните претпријатија, ВРИ 
може да ги користи таквите упатства во 
постапката на ревизијата. 

92. Ако ВРИ ангажира надворешни експерти, како 
консултанти, таа мора со должно внимание да 
се осигура за компетентноста и способноста на 
консултантот за задачите во кои се вклучува. 
Овој стандард се применува и во случаите кога 
надворешни ревизори се ангажираат по 
договор со ВРИ. Во таа смисла мора да се по-
свети внимание, во ревизорскиот договор да 
бидат вклучени соодветни одредби кои на ВРИ 
и овозможуваат да го определи планирањето, 
обемот на ревизијата, извршувањето и извес-
тувањето. 

93. Во случај ВРИ во текот на извршувањето на 
своите функции да има потреба од совети од 
експерти надвор од институцијата, стандардот 
за должно внимание има исто така големо 
значење во одржувањето на квалитетот на 
РАБОТАТА .ДОБИВАЊЕТО НА СОВЕТ ОД НАДВОРЕШЕН работата. Добивањетб на совет од надворешен 
експерт, не ја ослободува ВРИ од одговорноста 
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« за оформеното мислење или донесените 
заклучоци од соодветната ревизија. 

94. Кога ВРИ ја^користи работата на друг ревизор 
или ревизори, мора да спроведе соодветни 
постапки за да се осигура дека другиот ревизор 
(ревизори) посветил (е) должно внимание и се 
придржувал (е) кон релевантните ревизорски 
стандарди и може да ја прегледа работава н!а 
другиот ревизор(и) за да се увери во квалитетот 
на работата. 

95. Информациите за единката која е предмет на 
ревизија стекнати во текот на ревизијата, не 
смеат да се користат за цели надвор од утвр-
дениот обем на ревизијата, како и од офор-
меното мислење или извештај, во согласност 
со ревизорските одговорности. Битно е ВРИ 
да ја чува тајноста во однос на прашањата што 
се предмет на ревизијата и информациите до 
кои дошол во текот на ревизијата. Сепак, ВРИ 
мора да биде овластена да ги извести соодвет-
ните истражни органи за повредите на 

. законите. 
Други општи стандарди за ВРИ 
96. Општите стандарди за ВРИ вклучуваат дека ВРИ 

1 треба да усвои политики и постапки за вра-
ботување лица со соодветни квалификации. 

Следната точка го образложува вработувањето 
како ревизорски стандард. 

97. Вработените во ВРИ треба да поседуваат соод-
ветни академски квалификации и да поседуваат 
соодветна обука и искуство. ВЕН треба да фор-
мира и редовно да ги проверува минималните 
образовни барања за назначување на ревизори. 

98. Општите стандарди за ВРИ вклучуваат дека ВРИ 
треба да усвои политики и постапки за развој и 
обука на своите вработени за да им овозможи 
ефикасно извршување на задачите и за да ја 
дефинира основата з$ унапредување на ревизо-
рите и другиот персонал. 

Следните точки ја образложуваат обуката и раз-
војот како ревизорски стандард. 

99. ВРИ треба да преземе соодветни чекори со кои 
ќе о>безбеди континуиран професионален раз-
вој на персоналот вклучително, ако е можно, 
спроведување на внатрешна обука како и пот-
тикнување за присуство на надворешни 
курсеви. 

100. ВРИ треба да води евиденција за способностите 
на сопствениот персонал, што ќе и помогне во 
планирањето на ревизиите како и во утврду-
вањето на потребите за професионален развој. 

101. ВРИ треба да формира и редовно да ги прове-
рува' критериумите" вклучувајки ги и обра-

зовните барања, за унапредување на ревизори--
те и другиот персонал на ВРИ. 

102. ВРИ треба исто така да формира и спроведува 
политики и постапки за професионален развој 
на ревизорите во поглед на ревизорските 
техники и методологии, применливи на обемот 
на ревизиите кој таа ги презема. 

103. Персоналот на ВРИ треба да има добри 
познавања за функционирањето на државата, 
вклучувајќи и такви аспекти, како што се: уло-
гата на законодавната власт, законските и ин-
ституционалните решенија кои се однесуваат 
на работењето на извршната власт, како и за 
повластиците кои ги имаат јавните претпри-
јатија. Слично на тоа, обучениот ревизорски 
персонал мора да поседува соодветно позна-
вање на ревизорските стандарди, политики, 
постапки и пракса на ВРИ. 

104. Ревизијата на финансиските системи, сметко-
водствените евиденции и финансиските 
извештаи бара обука во сметководство и во 
поврзаните дисциплини како и познавања на 
законската регулатива и извршните наредби од 
влијание врз одговорноста на единката која е 
предмет на ревизија. Понатаму, вршењето на 
ревизијата на успешност може да бара, како 
дополнување на погоре наведеното, обука во 
такви области како што се администрација, 
менаџмент, економија и социјални науки. 

105. ВРИ треба да го поттикнува сопствениот пер-
сонал во зачленувањето при професионалните 
тела од значење за нивната работа и да учест-
вуваат во активностите на тие тела. 

106. Општите стандарди за ВРИ вклучуваат дека 
ВРИ треба да усвои политики и постапки за 
подготовка на прирачници и други пишана 
упатства и инструкции кои се однесуваат на 
вршењето на ревизијата. 

Следната точка ги објаснува пишаните упатства 
како ревизорски стандард. 

107. Комуникацијата со персоналот на ВРИ преку 
циркуларни писма кои содржат упатства, како 
и поседување на ажуриран прирачник за 
ревизија кој ги содржи политиките, стандардите 
и праксата на ВРИ, претставува важна работа 
во очувувањето на квалитетот на ревизиите. 

108. Општите стандарди за ВРИ вклучуваат дека 
ВРИ треба да усвои политики и постапки заради 
поддршка на стручноста и искуството во 
рамките на институцијата, како и да ја иден-
тификуваат онаа стручност и искуство која 
недостасува; да обезбеди добар распоред на 
стручноста по ревизорски задачи и задово-
лителен број на лица по ревизии; и да врши 
соодветно планирање и надзор заради оствару-вање на поставените цели на потребно ниво 

на должно внимание и грижа. 
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Следните точки го објаснуваат користењето на 
стручноста како ревизорски стандард. [ 

109. Потребно е да се изврши проценка на средства-
та кои се неопходни за вршење на секоја реви-
зија поодделно, како би можело да се ангажира 
персоналот со соодветна стручност и да се води 
контрола за расположивиот кадар кој би можел 
да се вклучи во ревизијата. 

НО. Степенот до кој нивото на академско образо-
вание би требало да се поврзува посебно за 
секоја ревизорска задача, варира од типот на 
ревизиите кои се преземени. Не е неопходно 
секој ревизор да поседува компетентност во 
сите аспекти на ревизорските овластувања. 
Сепак, политиките и постапките Со кои се 
уредува назначувањето на лицата по реви-
зорски задачи, треба да стремат кон распоре-
дување на лица кои ги имаат потребните 
ревизорски способности согласно со природата 
на ревизорската задача, така што тимот вклу-
чен во соодветна ревизија колективно да 1:и 
поседува неопходните способности и искуства. 

111. ВРИ треба да е отворена за стекнување на 
специјализирани знаења од надворешни извори, 
ако тоа е потребно заради успешно извршување 
на ревизијата, за да може ревизорските наоди, 
заклучоци и препораки да бидат темелно 
поткрепени и да го одразуваат правилното раз-
бирање на соодветната област која е предмет 
на ревизија. ВРИ е таа која треба да просуди во 
определени случаи до кој степен барањата нај-
добро се остваруваат со искуствата во рамките 
на институцијата, за разлика од ангажирањето 
на надворешни експерти. 

112.'Политиките и постапките кои се однесуваат на 
надзорот" на вршењето на ревизиите, се важни 
фактори во остварувањето на улогата на ВРИ 
на соодветно ниво на компетентност. ВРИ мора 
да осигура дека ревизиите се планираат и кон-
тролираат од ревизори кои се компетентни и 
кои ги познаваат стандардите на ВРИ, како и 
нејзините методологии, како и да поседуваат 
сознанија за специфичностите и особеностите 
на опкружувањето. 

113. Во случаите кога овластувањата на ВРИ вклу-
чуваат ревизија на финансиските извештаи кои 
се однесуваат на извршната власт во целина, 
ревизорските тимови кои се распоредуваат тре-
ба да се во можност да остварат координирана 
проценка, како на поединечните книговод-
ствени системи, така и на централниот коорди-
национен систем и неговите контролни меха-
низми. Од тимовите ќе се бара познавање на 
релевантните владини книговодствени контро-
лни системи, како и познавање на соодветните 

ревизорски техники , применливи пир вакви 
ревизии. 

114. Доколку ВРИ ќ е е екипирана да ти преземе во 
рамките на реален5 временски рок сите реле-
вантни ревизии; вклучувајќи ги и ревизиите на 
успешност кои се однесуваат на целината на 
работењето на сите единки кои биле предмет 
на ревизија, потребни се критериуми за утвр-
дување на опфатот на ревизорските активности 
кои во рамките на еден ревизорски период или 
циклус ќе обезбедат максимално практична 
сигурност во поглед на остварувањето на 
јавната одговорност на секоја единка која е 
предмет на ревизија. 

115. При распоредувањето на сопствените ресурси 
по различни ревизорски активности, ВРИ мора 
да даде приоритет на 'сите ревизорски задачи 
кои мораат, по закон, да бидат комплетирани 
во рамките на утврдена временска рамка. 
Должно внимание мора да се даде на стратеш-
кото планирање за да се идентифицира соод-

~. ветниот приоритет за дискреционите ревизии 
кои во иднина треба да се преземат. 

116. Определување на приоритетите во согласност 
со одржувањето на квалитетот на работењето 
во рамките на овластувањата, вклучува и 
постапки на просудување од страна на ВРИ во 
светлина на достапните информации. Поседу-
вањето на сопствена база на податоци, која се 
однесува на структурата, функциите и работе-
њето на единките кои се предмет на ревизија, 
ќе и помогне на ВРИ при идентификација на 
значајните и на ранливите области, како и на 
областите кои имаат потенцијали за унапре-
дување на управувањето. 

117. Пред преземањето на секоја ревизија, потребно 
е соодветно одобрување од за тоа определени 
лица во рамките на ВРИ. Ова одобрување«треба 
да содржи ј асно назначување на целите на реви-
зијата, нејзиниот опфат, области од посебен 
интерес, потребната стручност и бројноста за 
остварување на ревизијата, определување на 
термини за проверка на остварувањето на реви-
зијата, како и датуми во кои теренската работа 
би требало да се заврши & да се издаде извеш-
тајот од ревизијата. 

118. Општите стандарди за ВРИ вклучуваат дека 
ВРИ треба да усвои политики и постапки за да 
ја проверува ефикасноста и делотворност на 
сопствените интерни стандарди и постапки. 

Следните точки ја објаснуваат грижата за соод-
ветен квалитет во работењето како ревизорски 
стандард. 

119. Поради важноста од одржувањето на високи 
стандарди на работење, ВРИ мора да обрне 
особено внимание на програмите за осигуру-
вање јна квалитет во работата, заради унапре-
дување на ревизорската работа и резултатите 
од неа. Придобивките од таквите програми да-



20 ноември 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 56 - Стр. 3057 

ваат за право да се обезбедат соодветни сред-
ства за овие цели. Важно е да се знае дена упо-
требата на тие средства мора да кореспондира 
со остварените придобивки. 

120. ВРИ мора да создаде системи и постапки кои: 
(а) потврдуваат дека целокупниот процес на 

обезбедување на квалитет функционира 
задоволително; 

(б) обезбедуваат квалитет на ревизорскиот из-
вештај; и 

(в) осигуруваат подобрувања и избегнување на 
повторувањата на слабости. 

121. Пожелно е, како натамошно средство за обез-
бедување на квалитет во работата, освен пре-
гледот на ревизорските активности што го 
вршат лица со таква одговорност за соодвет-
ните ревизии, ВРИ да воспостави сопствен 
систем за обезбедување на квалитетот. Тоа 
подразбира: темелен преглед на планирањето, 
водењето и известувањето за ревизиите од 
страна на ревизорите на ВРИ со соодветни 
квалификации, кои не се вклучени во тие реви-
зии; консултации со релевантните раководни 
лица на ВРИ во врска со резултатите од вна-
трешната проверка на квалитетот и периодич-
но известување на врвното раководство на 
ВРИ. 

122. Пожелно е ВРИ да и додели на својата интерна 
ревизија широки овластувања, што ќе 
потпомогне во остварување на ефикасно рако-
водење со сопственото работење и во одржу-
вање на квалитет на извршувањето. 

123. Квалитетот на работата на ВРИ може да биде 
унапреден преку зајакнување на интерната 
проверка и веројатно преку независна проценка 
на нејзината работа. 

124. Во некои земји ревизијата на правилноста и 
законитоста има форма>на превентивна 
контрола на јавните расходи, преку одобрување 
на потрошокот од страна на ВРИ. 

125. Општо земено, превентивната ревизија треба 
да се разбере како ревизија која се врши во пе-
риод кој с6 уште овозможува кај единката која 
е предмет на ревизија, да се спречи акт кој е 
оценет како неправилен. 

126. Додека дополнителната ревизија може само да 
ги утврди неправилностите кои веќе се случиле 
и кога е многу потешко да се исправат, претход-
ната ревизија, за разлика од тоа, обезбедува 
санкции веднаш: одбивање да се одобри тран-
сакција, во случај на правна или сметковод-
ствена неправилност, утврдени од страна на 
ВРИ. 

127. Некои ВРИ помагааат во развојот и/или над-
зорот и подобрувањето на сметководствените 
системи; а подоцна ивиадзор врз примената на 
истите системи во пракса. -

128. ВРИ треба да обезбеди дека применливите стан-
дарди се почитуваат и во претходните и во до-
полнителните ревизии и дека се документирани 
сите евентуални отстапувања од стандардите, 
за кои се сметало дека биле потребни. 

III ПОГЛАВЈЕ 

СТАНДАРДИ З А ПОДРАЧЈЕТО НА РАБОТА 
НА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА 

129. Целта на стандардите за подрачјето, на работа 
е да се создадат критериуми или општа рамка 
кои ревизорот би требало да ги почитува што 
ќе овозможи осмислени, систематски и балан-
сирани чекори или активности. Овие чекори 
или активности претставуваат правила за 
истражување кои ревизорот, како трагач по 
ревизорски докази, треба да ги примени заради 
постигање на соодветен резултат. 

130. Стандардите за подрачјето на работа создаваат 
рамка за вршење и управување со ревизијата. 
Тие се поврзани со општите стандарди за 
ревизија, кои ги поставуваат основните барања 
за преземање на задачите кои се покриени со 
стандардите за подрачјето на работа. Тие исто 
така се поврзани со стандардите за извес-
тување, кои го покриваат комуникацискиот 
аспект на ревизијата, бидејки резултатите од 
спроведувањето на стандардите за подрачјето 
на работа претставуваат основен извор за 
содржината на мислењето или извештајот. 

131. Стандардите за подрачјето на работа, примен-
ливи на сите типови на ревизии, се: 
(а) ревизорот треба да ја планира ревизијата 

на начин кој ќе обезбеди високо квали-
тетна ревизија да се изврши на економи-
чен, ефикасен и ефективен начин и право-
времено. 

(б) работата на ревизорите на секое ниво и во 
секоја фаза од ревизијата би требало да 
се надгледува во текот на работата; доку-
ментираната работа би требало да се пре-
гледа од страна на искусен ревизор. 

(в) при утврдувањето на опфатот и делокругот 
на ревизијата, ревизорот треба да ја про-
учи и процени сигурноста на интерните 
контроли. 

(г) при спроведувањето на ревизијата на фи-
нансиската правилност (финансиска реви-
зија), би требало да се направат тестови 
на усогласеност со важечките закони и 
прописи. Ревизорот треба да креира реви-
зорски чекори и постапки кои ќе обезбедат 
разумна сигурност во откривањето на 
грешки, неправилности и незаконитости 
кои можетда имаат директно и значително 
влијание врз износите од финансиските 
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извештаи или врз резултатите од 
ревизиите на правилност. Ревизорот исто 
така мора да биде свесен за можноста неза-
конските акти да имаат индиректно и зна-
чително влијание врз финансиските из-
вештаи или врз резултатите од ревизиите 
на правилност. 

При вршењето на ревизии на успешност, по-
требно е да се направи проценка на усогласеноста 
на работењето со важечките закони и прописи кога 
е неопходно да се задоволат целите на ревизијата. 
Ревизорот треба да ја креира ревизијата така што 
да обезбеди разумна сигурност во откривањето на 
незаконските акти кои можат во значителна мерка 
да влијаат врз целите на ревизијата. Ревизорот би 
требало да биде внимателен на состојби или 
трансакции кои би наговестувале незаконски деј-
ствија, и кои можат да имаат индиректно влијание 
врз резултатите од ревизијата. 

Ревизијата на правилност е еден од основните 
аспекти на државната ревизија. Една од основните 
цели која со овој тип ревизија се бара од ВРИ е да 
обезбеди, со сите средства со кои располага, дека 
Државниот буџет и сметките се комплетни и пра-
вилни. Ова ќе им овозможи на Парламентот и на 
останатите корисници на ревизорските извештаи 
сигурни податоци за големината и развојот на 
финансиските обврски на Државата. За даја оствари 
оваа цел, ВРИ треба да ги испита сметките и финан-
сиските извештаи на администрацијата, со коментар 
дека сите активности биле правилно преземени, 
комплетирани, одобрени, платени и регистрирани. 
Ревизорските постапки нормално завршуваат, во 
отсуство на неправилности, со дозволување на 
"извршувањето". 

(д) за да се поддржат ревизорските просуду-
ван>а и заклучоци во поглед на организа-
цијата, програмите, активн<остите или 
функциите кои биле предмет на ревизија, 
потребно е да се обезбедат компетентни, 
релевантни и разумни докази, 

(ѓ) при ревизија на правилност (финансиска 
ревизија), како и во другите типови реви-
зии кога е применливо, ревизорите би тре-
бало да ги анализираат финансиските из-
вештаи, заради утврдување на тоа дали се 
во согласност со сметководствените 
стандарди за известување и објавување. 
Анализата на финансиските извештаи би 
требало да се врши до оној степен, кој овоз-
можува разумна основа за искажување на 
мислење во врска со финансиските извеш-
таи. 

Планирање 
132. Стандардите за подрачјето на работа вклучу-

ваат дека ревизорот треба да ја планира реви-

зијата на начин кој ќе осигура дека се врши ви-
соко квалитетна ревизија на економичен, ефи-
касен и ефективен начин и навремено. 

Следните точки го образложуваат планирањето 
како ревизорски стандард. 

133. ВРИ би требало да даде приоритет на сите 
ревизорски задачи кои мораат да се преземат 
согласно со закон, како и да ги процени прио-
ритетите во дискреционите области во рамките 
на овластувањата на ВРИ. 

134. При планирањето на ревизијата ревизорот 
треба: 
(а) да ги идентификува важните аспекти на 

опкружувањето во рамките на кои работат 
единките кои се предмет на ревизија; 

(б) да ги осознае односите на одговорност; 
(в) да ја разгледа формата, содржината и ко-

рисниците на ревизорското мислење, 
заклучоците или извештаите; 

(г) да ги специфицира ревизорските цели и 
потребните тестови за нивно остварување; 

(д) да ги идентификува клучните управувачки 
системи и контроли и да спроведе прет-
ходна оценка заради идентификација како 
на нивните јаки страни така и на нивните 
слабости; 

(ѓ) да го утврди значењето на прашањата кои 
треба да се разгледаат; 

(е) да ја прегледа интерната ревизија на един-
ката која е предмет на ревизија како и на 
нејзината програма за работа; 

(ж) да го оцени обемот до кој може да се потпре 
врз работата на другите ревизори, како на 
пример интерната ревизија; 

(з) да го утврди најефикасниот и најефек-
тивниот пристап во ревизијата; 

(ѕ) да изврши увид во тоа дали се преземени 
соодветни активности како резултат на 
наодите и препораките од претходните 
ревизорски извештаи; и 

(и) соодветно да го документира ревизорскиот 
план и предложената теренска работа. 

135. Вообичаено, при ревизијата се вклучени след-
ните чекори на планирање: 

(а) прибирање на информации за единката 
предмет на ревизија и за нејзината органи-
зација заради оценка на ризичноста и за-
ради утврдувањето на значајноста; 

(б) дефинирање на целите и опфатот на реви-
зијата; 

(в) преземање на претходни аналитички по-
стапки заради утврдување на потребниот 
пристап како и на природата и обемот на 
истражувањата кои треба да направат 
подоцна; 
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(г) означување на посебните проблеми кои се 
предвидуваат уште од фазата на плани-
рање; 

(д) подготовка на буџетот и распоредот на 
ревизијата; 

(ѓ) утврдување на потребите од стручност како 
и утврдување на тимот за ревизијата; и 

(е) запознавање на единката која е предмет на 
ревизија за опфатот, целите и критери-
умите за оценка при ревизијата и, доколку 
е неопходно, да се разговара за нив со един-
ката. 

ВРИ може да го ревидира планот во текот на 
ревизијата, доколку тоа е неопходно. 

Надзор и преглед 
136. Стандардите за подрачјето на работа вклу-

чуваат дека работата на ревизорите на секое 
ниво и во секоја фаза на ревизијата треба да 
биде под соодветен надзор во текот на ревизи-
јата, а документираната работа би требало да 
биде прегледана од страна на поискусни 
ревизори. 

Следните точки го образложуваат надзорот и 
прегледот како ревизорски стандард. 

137. Надзорот е битен заради обезбедување на 
исполнувањето на ревизорските цели и 
одржувањето на квалитетот на ревизорската 
работа. Поради тоа, соодветен надзор и преглед 
се потребни во сите случаи независно од 
компетентноста на индивидуалните ревизори. 

138. Надзорот би требало да биде насочен како кон 
содржината, така и кон методот на работа при 
ревизијата. Тој треба да обезбеди дека: 
(а) членовите на ревизорскиот тим имаат јасно 

и доследно разбирање на ревизорскиот 
план; 

(б) ревизијата се врши во согласност со реви-
зорските стандарди и праксата на ВРИ; 

(в) ревизорскиот план и активностите спе-
цифицирани во него се исполнуваат во це-
лост, освен ако не се одобрени измени; 

(г) работните белешки содржат наоди кои 
соодветно ги поткрепуваат сите заклу-
чоци, препораки и мислења; 

(д) ревизорот ги остварил наведените реви-
зорски цели; и 1 

(ѓ) ревизорскиот извештај ги содржи ревизор-
ските заклучоци, препораки и мислења. 

139. Сета ревизорска работа би требало да се пре-
гледа од страна на поискусни ревизори пред да 
се финализира ревизорското мислење или 
извештајот. Проверката би требало да се врши 
со завршување на секоја фаза од ревизорската 
работа. Таа го зголемува нивото на искуство и 

просудување во ревизорската работа и треба 
да обезбеди дека: 

(а) сите проценки и заклучоци се цврсто засно-
вани и поткрепени со компетентни, реле-
вантни и разумни ревизорски докази како 
основа за конечното ревизорско мислење 
или извештај. 

(б) сите грешки, недостатоци и невообичае-
ности се соодветно идентификувани, доку-
ментирани и задоволително разрешени, 
односно, за нив се известени поискусните 
ревизори на ВРИ; и 

(в) измените и подобрувањата неопходни за 
водење на идните ревизии се утврдени, 
забележани и земени предвид во идните 
ревизорски планови и во активностите за 
развој на персоналот. 

140. Овој стандард функционира различно кај ВРИ 
кои се организирани во колегијална форма. Во 
таквата структура, одлуките, освен оние од 
рутинска природа, се донесуваат на колегијална 
основа на ниво, соодветно на важноста на пра-
шањата. Таквата единка, како целина, одлучува 
за опфатот на испитувањата, за тестовите кои 
треба да се преземат и за методите кои треба 
да се применат. 

Проучување и проценка на интерните контроли 
141. Стандардите за подрачјето на работа вклу-

чуваат дека ревизорот, при утврдувањето на 
обемот и опфатот на ревизијата, треба да ја 
проучи и процени сигурноста на и•нтерните 
контроли. 

Следните точки ги образложуваат интерните 
контроли како ревизорски стандард. 

142. Проучувањето и проценката на интерните 
контроли треба да се спроведе во согласност со 
типот на ревизијата која треба да се преземе. Во 
случај на финансиска ревизија, проучувањето^и 
проценката се прават главно на контролите кои 
помагаат во заштитата на средствата и изворите 
и кои обезбедуваат точност и потполност на 
сметководствените евиденции. Во случај на 
ревизија на правилност, проучувањето и 
проценката се прават главно на контроли кои 
му помагаат на раководството да се придржува 
кон законите и прописите. Во случај на ревизија 
на успешноста> тие се прават на контроли кои 
помагаат во водењето на бизнисот на единката 
предмет на ревизија на економичен, ефикасен и 
ефективен начин, која обезбедува усогласеност 
со политиките на раководството, продуцирајќи 
навремени и сигурни финансиски и управувачки 
информации. 

143. Обемот на проучувањата и проценките на 
интерните контроли зависи од целите на 
ревизијата и од степенот до кој се предвидува 
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144. Таму каде што сметководствените и другите 
информациони системи се компјутеризирани, 
ревизорот треба да утврди дали интерните 
контроли функционираат соодветно заради 
обезбедување на интегритетот, сигурноста и 
потполноста на податоците. 

Усогласеност со применетите закони и други 
прописи 
145. Стандардите за подрачјето на работа вклу-

чуваат дека: 
При спроведувањето на финансиските ревизии 

треба да се направи проверка на усогласеноста со 
применетите закони и други прописи. Ревизорот 
треба да креира ревизорски чекори и постапки за 
да обезбеди разумна сигурност дека ќе открие греш-
ки, неправилност^ и незаконитости кои може да 
имаат директно и значајно влијание врз износите од 
финансискиот извештај односнр врз резултатите од 
ревизија на правилност. Ревизорот треба исто така 
да биде свесен за можноста незаконитостите да има-
ат и индиректно значајно влијание врз финансиските 
извештаи односно врз резултатите од'ревизијата. 

При спроведувањето на ревизијата на успешност, 
кога тоа е неопходно, треба да се направи оценка 
на придржувањето кон законите и другите прописи 
кои се во примена, заради задоволување на целите 
на ревизијата: Ревизорот треба да креира постапки 
кои ќе обезбедат? разумна сигурност во откривањето 
на незаконитостите кои можат во значителна мерка 
да влијаат на целите на ревизијата. Ревизорот, исто 
така, треба да биде внимателен при ситуации, 
односно трансакции кои можат да укажуваат на 
незаконитост и кои можат да имаат индиректно 
влијание врз резултатите од ревизијата. 

Ревизијата на правилност е битен аспект на 
државната ревизија. Една од основните цели која 
овој тип на ревизија ја поставува пред ВРИ е таа да 
се увери, со помош на сите расположиви средства 
кои и стојат на располагање, дека државниот буџет 
и сите сметки се целосни и исправни. Ова ќе им 
овозможи на Парламентот и на останатите 
корисници на ревизорските извештаи уверување за 
големината и развојот на финансиските обврски на 
државата. Заради остварување на оваа цел, ВРИ 
треба да ги испита сметките и финансиските 
извештаи на администрацијата за да се увери дека 
сите активности правилно се преземени, 
комплетирани, одобрени, платени и евидентирани. 
Во отсуство на незаконитост, ревизорските 
постапки вообичаено резултираат во одобрување на 
"извршување". 

Следните точки ја образложуваат усогласеноста 
како ревизорски стандард. 

146. Прегледот на усогласеноста со законите и дру-
гите прописите е особено важен при ревизијата 

на владините програми,бидејќи лицата кои 

донесуваат одлуки треба да знаат дали биле 
почитувани законите и другите прописи, дали 
се постигнати посакуваните резултати и до-
колку не се, кои измени се потребни. Како 
дополнение, владините организации, програми, 
услуги, активности и функции се утврдени со 
закони и подлежат на многу специфични пра-
вила и прописи. 

147. Лицата кои ги планираат ревизиите треба да 
имаат познавања за барањата за усогласеност 
кои се однесуваат на единката која е предмет 
на ревизија. Ова поради тоа што законите и 
другите прописи, кои можат да се однесуваат 
на соодветна ревизија се често многубројни, 
поради што ревизорите треба да извршат про-
фесионално просудување во утврдувањето на 
оние закони и други прописи кои можат да 
имаат значително влијание на целите на реви-
зијата. 

148. Ревизорот, исто така треба да биде внимателен 
на состојби и промени кои можат да индицираат 
на незаконитости и кои можат индиректно да 
влијаат на резултатите на ревизијата. Кога 
ревизорските чекори и постапки укажуваат 
дека се настанати или дека може да настанат 
незаконитости, ревизорот треба да го утврди 
обемот до кој овие незаконитости може да 
влијаат врз резултатите од ревизијата. 

149. При спроведувањето на ревизиите во соглас-
ност со овој стандард, ревизорите треба да избе-
рат и да спроведат ревизорски чекори и постап-
ки, кои според нивното професионално про-
судување се соодветни во дадената ситуација. 
Овие ревизорски чекори и• постапки треба да 
бидат креирани на таков начин за да обезбедат 
задоволителни, компетентни и релевантни 
докази кои ќе бидат разумна основа за нивните 
просудуван>а и заклучоци. 

150. Општо земено, раководството е одговорно за 
создавање на ефикасен систем на интерни 
контроли, кој ќе обезбеди усогласеност со 
законите и другите прописи. Во креирањето на 
чекорите и постапките за тестирање и оценка 
на усогласеноста, ревизорите треба да ги 
проценат интерните контроли на единката и да 
го оценат ризикот кој контролната структура 
не можела да го спречи или да открие неусо-
гласеност со законите и другите прописи. 

151. Без да се влијае врз независноста на ВРИ, 
ревизорите треба да посветат должно профе-
сионално внимание и претпазливост во про-
ширувањето на ревизорските чекори и постап-
ки поврзани со незаконитостите, за да се избег-
не вмешувањето во потенцијалните идни истра-
жувања и законски постапки. Должното.внима-
ние подразбирасоветување со соодветни прав-
ни консултанти, како и со надлежните органи, 
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за спроведување на законите заради утврду-
вање на идните ревизорски чекора и постапки. 

Ревизорски доказ 
152. Стандардите за подрачјето на работа вклу-

чуваат дека треба да се обезбедат компетентни, 
релевантни и разумни докази како поддршка 
на ревизорските судови и заклучоци во однос 
на организацијата, програмот, активностите 
односно функциите кои биле предмет на 
ревизија. 

Следните точки ги образложуваат ревизорските 
докази како ревизорсА стандард. 

153. Ревизорските наоди, заклучоци и препораки 
мораат да бидат засновани на докази. Бидејќи 
ревизори*те ретко имаат можност да ги разгле-

» даат сите информации за единката која е пред-
мет на ревизија, битно е внимателно да се избе-
рат податоците кои се прибираат како и техни-
ките на утврдување на репрезентативен приме-
рок. Во случај кога компјутеризираните бази 
на податоци се важен дел од ревизијата и кога 
сигурноста на податоците е битна за оствару-
вање на целите на ревизијата, ревизорите треба 
да се уверат во сигурноста и релевантноста на 
податоците. 

154. При прибирањето на ревизорските докази 
ревизорите треба да имаат целосно разбирање 
за техниките и постапките како што се инспек-
ција, надзор, испитување и усогласување. ВРИ 
треба да се осигура дека применетите техники 
се доволни за разумно откривање на сите кван-
титативно материјални грешки и неправил-
ности. 

155. При изборот на пристапот и постапките, треба 
да се разгледа квалитетот на доказите, односно 
доказите треба да бидат компетентни, 
релевантни и разумни. 

156. Ревизорите треба соодветно да ги докумен-
тираат ревизорските докази во работни белеш-
ки, вклучително и основот и обемот на плани-
рањето, извршената работа и наодите од реви-
зијата. 

157. Соодветната документација е важна од повеќе 
причини и тоа: 
(а) претставува потврда и поддршка на реви-

зорските мислења и извештаи; 
(б) ја зголемува ефикасноста и ефективноста 

на ревизијата; 
(в) служи како извор на информации при под-

готвување на извештаите или при одгова-
рање на било какви прашања од страна на 
единките кои се предмет на ревизија или 
од било која друга страна; -

(г) служи како доказ дека, ревизорот се придр-
жувал кон ревизорските стандарди. 

(д) го олеснува планирањето и надзорот; 

(ѓ) помага во професионалниот развој на 
ревизорот; 

(е) помага во обезбедувањето дека доделената 
работа е извршена на задоволителен 
начин; и 

(ж) обезбедува*докази за направената работа 
кога во иднина ќе се повикува на истата. 

158. Ревизорот треба да има предвид дека содр-
жината и формата на ревизорските белешки го 
одразуваат степенот на неговата професио-
налност, искуство и знаење. Работните белеш-
ки треба да бидат задоволително комплетирани 
и детализирани што ќе му овозможат на искус-
ниот ревиз<зр, кој немал претходна врска со 
конкретната ревизија, подоцна од нив да утврди 
каква работа била направена како поддршка на 
заклучоците. 

Анализа на финансиските извештаи 
159. Стандардите за подрачјето на работа вклучуваат 

дека при финансиската ревизија и сите други 
типови на ревизија, кога е тоа применливо, реви-
зорите треба да ги анализираат финансиските 
извештаи за да утврдат дали се придржувале кон 
прифатливите сметководствени стандарди за 
финансиско известување и образложување. 
Анализата на финансиските извештаи треба да 
се изврши до тој степен кој ќе овозможи постиг-
нување на разумна основа за изразување мислење 
за финансиските извештаи 

Следните точки ја образложуваат анализата на 
финансиските извештаи како ревизорски стандард. 
160. Анализата на финансиските извештаи е насо-

чена кон утврдување на постоењето на очекува-
ните врски во рамките на, и меѓу различните 
елементи од финансиските извештаи, иденти-
фикувајќи било какви неочекувани односи или 
невообичаени трендови. Поради тоа ревизорот 
треба темелно да ги анализира финансиските 
извештаи и да утврди дали: 
(а) финансиските извештаи се подготвени во со-

гласност со прифатливи сметководствени 
стандарди; 

(б) финансиските извештаи се прикажани со 
правилно разбирање на опкружувањето на 
единката која е предмет на ревизија; 

(в) задоволителни образложенија се прикажани 
за различните елементи на финансиските 
извештаи; и 

(г) различните елементи на финансиските из-
вештаи се правилно проценети, измерени 
и прикажани. 

161. Методите и техниките на финансиската анализа 
зависат во голем степен од природата, опфатот 
и целите на ревизијата, како и од знаењето и 
пресудувањето на ревизорот. -

162> Кога од ВРИ се бара да извести за извршу-
вањето на буџетските закони ревизијата треба 

да вклучи: 
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(а) за приходите сметки, проверка на тоа дали прог-
нозите одговараат на оние од иницијалниот 
буџет како и дали ревизиите на евидентираните 
даноци и царини и на внесените наплати можат 
да се спроведат преку споредба со годишните 
финансиски извештаи на ревидираната 
активност; и 

(б) за расходните сметки, верификација на задол-
жувањата заради помош на буџетите, промени-
те на законите и, при пречекорувањата, финан-
сиските извештаи од претходните години. 

IV ПОГЛАВЈЕ 

СТАНДАРДИ НА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА 
ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 

163. Не е практично да се постави правило за извес-
тување за секоја поединечна ситуација. Овие 
стандарди служат за да помогнат, а не да го 
заменат внимателното просудување на ревизо-
рот при изготувување на мислењето или из-
вештајот. 

164. Изразот "известување" го опфаќа како реви-
зорското мислење и другите забелешки за ком-
плетот финансиски извештаи како резултат на 
финансиска ревизија, така и ревизорскиот из-
вештај од; комплетирањето на ревизијата на 
успешн#а ж 

165. Ревизорското мислење за комплетот финан-
сиски извештаи, општо земено е концизно, со 
стандардизиран формат, кој ги одразува резул-
татите од широк спектар на тестови и останати 
ревизорски работи.Често постои потреба да се 
известува за усогласеноста на поедини трансак-
ции со законите и другите прописи, како и да се 
известува по прашања како што се несоодветни1 

системи на контрола, незаконски акти и проне-
вери. Во некои земји уставните и законските 
обврски можат да бараат од ВРИ да известува 
посебно за извршувањето на буџетските 
закони, усогласувајќи ги буџетските проценки 
и овластувања со резултатите прикажани во 
финансиските извештаи. 

166. При ревизијата на успешност, ревизорот извес-
тува за економичноста и ефикасноста со која 
се стекнуваат и користат средствата и за ефек-
тивноста со која се постигнуваат целите. Так-
вите извештаи можат да се разликуваат значи-
телно по опфат и природа, на пример, покри-
вајќи го тоа дали средствата биле применети 
на правилен начин, коментирајќи за влијанието 
на политиките и програмите и препорачувајќи 
промени кои би резултирале со подобрувања. 

167. За да се утврдат разумните потреби на корис-
никот, може да се јави потреба да се разгледаат 
барањата од проширување на извештајните 
периоди или циклуси,како и на релевантните и 

соодветни образложенија од Извештајот на 
: ревизорот, и то,а како за ревизијата на правил-

ност, така и за ревизијата на умешност. 
168. Заради полесно разбирање на ова поглавје 

с, зборот "мислење" <се користела да,ги одрази 
ревизорските заклучоци, како резултат на 
ревизијата на правилност (финансиска реви-
зија) и може да опфати прашања опишани во 

; точката 165; зборот "извештај" се користи за 
да ги одрази ревизорските заклучоци кои произ-
легуваат од ревизијата на успешност како што 
е опишано во точката 166. 

169. Стандардите за известување се: 
(а) На крајот од секоја рЛизија ревизорот тре-

ба да подготви писмено мислење или из-
вештај, изложувајќи ги наодите во соод-
ветна форма; содржината треба да биде 
лесно разбирлива и ослободена од нејасно-
тии и двосмислености, да вклучува само 
информации кои се поткрепени со компе-
тентни и релевантни ревизорски докази и 
да бидат независни, објективни, правични 
и конструктивни. 

(б) Конечната одлука за преземање на дејствија 
во поглед на утврдените проневери или 
откриените сериозни незаконитости од 
страна на ревизорите и припаѓа на ВРИ. 

г Во поглед на ревизијата на правилност, реви-
зорот треба да подготви писмен извештај за тесто-
вите за усогласеност со применетите закони и други 
прописи, кој може да биде дел од извештајот за 
финансиските искази или посебен извештај. Извеш-
тајот треба да содржи изјава за позитивно уверување 
во врска со тестираните позиции, и негативно уве-
рување за оние кои не биле тестирани. 

Во однос на ревизијата на успешност, во извеш-
тајот треба да се вклучени сите значајни примери 
на непридржување кон законите и прописите кои 
се однесуваат на целите на ревизијата. 

Следните точки го образложуваат известува-
њето како ревизорски стандадард. Точката 170 се 
однесува како на мислењата така и на извештаите, 
точките од 171 до 182 се однесуваат на мислењата, а 
точките од 183 до 188 на извештаите. 
170. Формата и содржината на сите ревизорски 

мислења и извештаи се базира на следните 
р>евизорски општи принципи: 
(а) Наслов. На мислењето или извештајот 

треба да им претходи соодветен наслов или 
заглавје, кое ќе му помогне на читателот 
да го разликува од извештаите и информа-
циите кои се објавуваат од други лица. 

(б) Потпис и датум. Мислењето и извештајот 
треба соодветно да се потпишани. Вклу-
чувањето на датумот го информира чита-
телот дека биле разгледани влијанијата од 

. настаните и трансакциите за кои реви-
зорот имал сознание до тој датум (кој, во 
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случај на ревизија на правилност (финан-
сиска ревизија), може да го надмине пери-
одот на финансиските извештаи). 

(в) Цели и опфат. Мислењето или извештајот 
треба да вклучуваат повикување на целите 
и опфатот на ревизијата. Овие информа-
ции ги утврдуваат целите и рамките на 
ревизијата. 

(г) Потполност. Мислењата треба да се приклу-
чат на, и да се објават со, финансиските из -
вештаи на кои тие се однесуваат, а додека 
извештаите за успешност можат да бидат 
самостојни. Ревизорските мислења и из-
вештаи треба да бидат прикажани онака 
како што се изготвени од страна на реви-
зорот. Во остварување на независноста, 
ВРИ треба да биде во можност во нив да 
вклучи се што смета дека е соодветно, 
меѓутоа од време на време може да се стек-
нува со информации кои не можат сло-
бодно да се образложуваат поради нивниот 
национален интерес. Ова може да влијае 
на потполноста на ревизорскиот извештај. 
Во таква ситуација ревизорот ја задржува 
одговорноста да ја разгледа потребата од 
изготвување на извештај со можно 
вклучување на доверливите и осетливите 
информации во посебен необјавен 
извештај. 

(д) Адресира•ње. Мислењето или извештајот 
треба да ги идентификуваат оние на кои 
тие треба да им се достават, во согласност 
со околностите кои произ<легуваат од ре-
визорскиот ангажман, како и од локалните 
прописи и пракса. Ова не мора да биде 
нужно во случаите кога постојат формал-
ни постапки за испорака. 

(ѓ) Утврдување на предметот на работа. Ми-
слењето или извештајот треба да ги утвр-
дат финансиските извештаи (во случај на 
ревизија на правилност (финансиска реви-
зија) или области (во случај на ревизија на 
успешност) на кои тие се однесуваат. Ова 
вклучува и информација како што е името 
на единката која е предмет на ревизија, 
дата и период на кои се однесуваат финан-
сиските извештаи и идентификација на 
прашањата кои биле предмет на ревизија. 

(е) Законска основа. Ревизорските мислења и 
извештаи треба да укажат на законската 
основа или на други овластувања кои го 
овозможуваат вршењето на ревизијата. 

(ж) Усогласеност со стандардите. Ревизорските 
мислења и извештаи треба да ги наведат 
ревизорските стандарди или пракса кои се 
применети при извршувањето на 
ревизијата , овозможувакќи му на тој начин 
на читателот обезбедување дека ревизи-

јата била извршена во согласност со општо 
прифатените постапки, 

(з) Надменост. Ревизорското мислење и из-
вештајот треба да бидат на располагање 
благовремено, за да бидат од најголема 
можна корист за читателите и корисни-
ците, особено за оние кои треба да презе-
маат неопходни дејствија. 

171. Ревизорското мислење вообичаено е во стан-
дарден формат, однесувајќи се на финансиските 
извештаи во целина, избегнувајќи ја на тој на-
чин потребата надолго да се објаснува што стои 
зад нив, и пренесувајќи на читателите општо 
разбирање за нивното значење. Природата на 
овие зборови ќе биде под влијание на закон-
ската рамка за вршење на ревизијата, но содр-
жината на мислењето ќе биде потребно не-
двосмислено да укажува на тоа дека мислењето 
е или без резерва или со резерва и, во случај на 
второто, дали е условено по определени праша-
ња или мислењето е негативно (точка 176) или 
пак ревизорот се воздржал од давање на мисле-
ње (точка 177). 

172. Мислење без резерва* се дава кога ревизорот е 
задоволен дека по сите материјални прашања: 
(а) финансиските извештаи биле подготовени 

со примена на прифатлива сметководстве-
на основа и политики кои бдае доследно 
применувани; 

(б) извештаите се во согласност со законските 
барања и релевантните прописи; 

(в) начинот на кој што се прикажани финан-
сиските извештаи е во согласност со позна-
вањата на ревизорот во врска со единката 
предмет на ревизија; и 

(г) постои соодветно образложение г*о сите 
материјални прашања релевантни за фи-
нансиските извештаи. 

173. Истакнување на предметот на работа. Во 
определени случаи ревизорот може да смета 
дека читателот нема да стекне соодветно разби-
рање за финансиските извештаи ако не му 
биде свртено вниманието кои ненообичаените 
или важните прашања. Како општ принцип, со 
издавањето на мислење без резерва, ревизорот 
не прави повик кон поединечните аспекти рд 
финансиските извештаи, за да не биде 
погрешно разбрано како условување. За да <?е 
избегне таквиот впечаток, повикувањата во 
смисла на "истакнување на предмет" се содр-
жани во посебен пасус од мислењето. Меѓутоа, 
ревизорот не треба да го користи "истакну-
вањето на предметот" за да го исправи недоста-
токот на соодветно образложение кои финан-
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сиските извештаи, ниту како алтернатива, или 
замена за условено мислење. 

174. Ревизорот може да не биде во состојба да изрази 
мислење без резерва, во случаи на постоење на 
околности кога според неговото просудување, 
нивното влијание е, или може да биде значајно 
врз финансиските извештаи и тоа: 
(а) постои ограничување во опфатот на реви-

зијата; 
(б) ревизорот смета дека извештаите се̂  неце-

лосни или водат кон погрешни заклучоци 
или постои неоправдано отстапување од 
примената на прифатливите сметковод-
ствени стандарди; или 

(в) постои определена несигурност, која има 
влијание врз финансиските извештаи. 

175. Мислење со резерва. Кога ревизорот не се согла-
сува со или не е сигурен во врска со едно или 
повеќе позиции од финансиските извештаи кои 
се значајни, но не се фундаментални за разби-
рање на извештаите, треба да издаде мислење 
со резерва. Формулацијата на мислењето воо-
бичаено укажува на задоволитен исход од пред-
метот на ревизија со јасно и концизно назначу-
вање на прашањата по кои постои несогласу-
вање или несигурност. Ова е од особена помош 
за корисниците на извештаите, доколку 
финансиските ефекти од несогласувањата или 
несигурност&те се квантифицирани од страна 
на ревизорот, иако ова не е секогаш практично, 
односно релевантно. 

176. Негативно мислење. Кога ревизорот не е во 
можност да формира мислење за финансиските 
извештаи во целина, поради несогласување кое 
е толку фундаментално што ј а нарушува прика-
жаната состојба до степен, мислењето со резер-
ва по определени прашања да не биде соод-
ветно, се дава негативно мислење. Формула-
цијата на таквото мислење јасно укажува дека 
финансиските извештаи не се правично прика-
жани, на*ведувајќи ги јасно и концизно сите 
неусогласени прашања. Повторно, од помош е 
ако финансиските ефекти врз финансиските 
извештаи се квантифицирани, каде е тоа реле-
вантно и практично. 

177. Воздржување од давање на мислење. Кога 
ревизорот не е во можност да формира мисле-
ње во поглед на финансиските извештаи во 
целина, поради несигурност или поради ограни-
чувања во опфатот, кои се толку фундамен-
тални што мислење со резерва по определени 
прашања би било несоодветно, се приоѓа кон 
воздржување од давање на мислење. Формула-
цијата на таквото воздржување од давање на 
мислење јасно укажува, дека не може да се даде 
мислење, укажувајќи,јасно и концизно на сите 

прашања на несигурност 

178. Вообичаено е ВРИ да издаде детален извештај 
засилувајќи го мислењето во случаите кога не 
била во состојба да даде мислење без резерва. 

179. Како дополнение, ревизиите на правилност 
често бараат да се известува за постоење на сла-
бости во системите на финансиската контрола 
и сметководство (за разлика од ревизијата на 
успешност). Ова не е случај само кога слабос-
тите имаат влиј ание единствено врз постапките 
на единката која е предмет на ревизија, туку и 
во случаите кога тие се однесуваат на нејзините 
контролни постапки врз активностите на други. 
Ревизорот исто така треба да известува за 
значајни неправилности (било постојни, било 
потенцијални), за недоследност во примената 
на прописите или за проневери и корупција. . 

180. ВРИ кои имаат судски статус, имаат можност да 
преземаат дејствија во поглед на определени 
неправилности откриени во финансиските 
извештаи. Тие можат да наметнат парични казни 
во однос на сметководителот^, и во определени 
случаи можат да предизвикаат нивна суспензија, 
односно отпуштање од работа. 

181. При известувањето за неправилностите или за 
прашањата за неусогласеност со законите или 
прописите, ревизорите треба внимателно да ги 
формулираат наодите. Степенот на неусогла-
сеност може да се поврзе со голем број на про-
верени случаи или на квантификации. 

182. Извештаите за неправилностите можат да се 
подготват независно од условувањата во реви-
зорското мислење. По својата природа тие се 
насочени кон поседување значаен степен на 
критицизам, но, за да бидат конструктивни, тие 
треба да укажуваат на идните поправни деј-
ствија кои би требало да се вклучат во извеш-
таите од страна на единките предмет на реви-
зија или од страна на ревизорите, вклучувајќи 
ги и заклучоците и препораките. 

183. Спротивно на ревизијата на правилност која 
зависи од прилично специфичните барања и 
очекувања, ревизијата на успешност по својата 
природа е широка во опфатот н е поотворена 
кон просудувања и објаснувања; опфатот е исто 
така поселективен и може да се однесува на 
циклус од повеќе години, повеќе отколку на 
еден финансиски период; и вообичаено, таа не 
се однесува на Соодветни финансиски и други 
извештаи. Како последица од ревизијата на' 
успешност, извештаите се разликуваат и содр-
жат повеќе дискусии и разумни аргументи. 

184. Извештајот од ревизијата на успешност треба 
јасно да ги искаже целите и опфатот на ревизи-

' јата. Извештаите можат да вклучуваат крити-
цизам (на пример, во случаите кога, врз основа 
на јавна одговорност, се обрнува внимание на 

прашања поврзани со сериозно трошење на 
ч средства, екстравагантност или неефикаснос) 
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или може да немаат значаен критицизам, но да 
даваат независна информација, совет или осигу-
рување за тоа дали и до кој степен се остварени 
принципите на економичност, ефикасност и 
ефективност. 

185. Вообичаено не се очекува од ревизорот да даде 
• севкупно мислење за остварување на принци-

пите на економичност, ефикасност и ефектив-
ност од страна на единката која е предмет на 
ревизија, на ист начин на кој што се дава 
мислење за финансиските извештаи. Таму каде 
Што природата на ревизија дозволува, во однос 
на определени области од активностите на 
единките кои се предмет на ревизија, ревизорот 
треба да обезбеди извештај кој ги опишува 
околностите и кој дава определен заклучок 
повеќе отколку вообичаен (стандарДизиран) 
извештај. Таму каде што ревизијата е огра-
ничена на утврдувањето на тоа, дали постојат 
задоволителни контроли кои ќе обезбедат 
економичност, ефикасност или ефективност, 
ревизорот може да даде поопшто мислење. 

186. Ревизорите треба да се свесни за тоа дека 
нивните просудуван>а се однесуваат на дејствија 
кои се резултат на минати одлуки на раковод-
ството на единката предмет на ревизија. Пора-
ди тоа, треба да се биде внимателен при донесу-
вањето на судовите, а извештајот треба да ја 
наведе природата и обемот на информациите 
кои разумо биле на располагање (или кои тре-
бало да бидат на располагање) на единката која 
е предмет на ревизија во времето кога одлуките 
биле донесувани. Со јасно назначување на 
опфатот, целите и наодите од ревизијата, из-
вештајот му укажува на читателот дека реви-
зорот бил правичен. Правичноста исто така се 
однесува на прикажувањето на слабостите или 
на критичките наоди на таков начин да се 
охрабрат корекциите и да се подобрат систе-
мите и упатствата за работење во рамките на 
единката која е предмет на ревизија. Може да 
се јави потреба од вклучување на одговорите 
на единката која е предмет на ревизија по 
покренатите прашања, било буквално било су-
мирано, особено во случаите кога ВРИ ги пока-
жува сопствените погледи и препораки. 

187. Извештаите за успешност не треба да се 
насочени само кон критицизам на минатото, 
туку треба да бидат и конструктивни. Реви-
зорските заклучоци и препораки се важен ас-
пект на ревизијата, и каде што е соодветно, се 
пишуваат како упатство за дејствување. Општо 
земено, овие препораки укажуваат дека се по-
требни подобрувања, повеќе отколку како тие 
да се постигнат, иако околностите понекогаш 
оправдуваат конкретни препораки, на пример, 

д а се исправи недостаток на некој закон, за да 

се постигне подобрување во администрира-
њето. 

188. При обликувањето и почитувањето на препо-
раките, ревизорот треба да ја зачува објектив-
носта и независноста и да се насочи кон тоа дали 
утврдените слабости се корегирани повеќе, 
отколку, дали конкретните препораки се при-
фатени. 

189. При обликувањето на ревизорското мислење 
или извештај,ревизорот треба да ја има предвид 
значајноста на прашањето во контекст на 
финансиските извештаи (ревизија на правил-
ност (финансиска ревизија) или на природата 
на единката предмет на ревизија или на остваре-
ната активност (ревизија на успешност). 

190. Кај ревизијата на правилност (финансиска 
ревизија), ако ревизорот заклучи, дека судејќи 
според критериумите кои се најсоодветни за 
дадените околности, прашањето нема значајно 
влијание врз видувањето на финансиските 
извештаи, мислењето не би требало да биде 
условено. Во случаите кога ревизорот одлучи 
дека прашањето е значајно, мислењето би 
требало да биде условено, утврдувајќи го типот 
на условувањето (точките 174-177). 

191. Во случај на ревизија на успешност, пре-
судувањето ќе биде посубјективно, доколку 
извештајот не се однесува директно на финан-
сиските и други извештаи. Последователно, 
ревизорот може да утврди дека значајноста по 
природа или според контекст, е позначајна за 
разгледување, отколку значајноста по износ. 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1389/98, на регистарска влошка бр. 002303, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Установата за 
посредуваа во културата „ОХО" Пеце Талески, ул. 
„Максим Горки" бр. 2/5, Битола. 

Дејности: 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.31, 
Установата во правниот промет со трети лица одго-

вара со целиот свој имот. 
Овластен потписник на установата со неограничени 

овластувања с Талевски Пеце од Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1389/98. 
* (19757) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3144/98, на регистарска влошка бр. 1-16400-0-

, 0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
за застапување на Туристичко трговското претпријатие 
„КИФИ ИМПЕКС" д.о.о. експорт-импорт, ул. „Мајор 
Чеде Филипоски" бр. 182, Гостивар. 

Лице овластено за застапување и во надворешниот 
трговски промет е Назиф Заими, директор на претпри-
јатието со неофаничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3144/ 
98. (20822) 
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Основниот суд во Битола со решението Трег, бр, 
1239/98, на регистарска влошка бр, 002153, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ЛП во ДО-
ОЕЛ на Друштво за Книговодствени услуги Блага Пе-
тре Недановска АКТИВА Битола, Д.О.О,Е,Л, Би-
тола, ул, „Карпош" бр. 11018. 

Дејности: 74.12, 52.11, 52.25, 52.41, 52.43, 52.42, 
52,45 , 52.48, 52.47, 52.12, 51,21, 51.31, 51,34, 51,39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51,54, 51.53, 51.55, 51.70. 

Од Основниот суд во Битола, Трег, бр, 1239/98, 
(20437) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1150/98, на регистарска влошка бр. 002077, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДО-
ОЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги 
ТОРИНО Благој ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул, „Паца 
Мирчева бр. 21 Битола. 

Основач: Благој Ристевски. 
Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 

28.21, 28.40, 28.52, 28.75, 29,71, 29.72, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.23, 51,24, 
51.31, 51.33, 51,34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.53, 51,54, 51.55, 51.57, 
51.64, 51.70, 52.11, 52,12, 52.21, 52,22, 52,23 , 52.24, 
52.25 , 52,26, 52.27 , 52.41, 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, 52,63, 
52.72, 52,74, 55.40, 55.51, 55.52, 60,21, 60.22, 60.23, 
60,24 , 63,40, 74.12, 74,70, 74.81, 74.84, 92.12, 92.33, 
92,34, 92.62, 92,72, 93,04, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи и надворешна трговија со не-
прехранбени производи, 

Од Основниот суд во Битола, Трег, бр. 1150/98, 
(20438) 

Основниот^«Јудово Битола, со решението Трег. бр. 
1207/98, на регистарска вЈ*ошка бр. 002120, го запиша 
во трговскиот регистар трговското друштво ДООЕЛ за 
трговија и услуги „20-ти МАЈ" увоз-извоз Кире Смилев-
ски Битола - ДООЕЛ, ул. „Тодор Паница" бр. 26-1/16 
Битола. 

Основање на Друштво за трговија и услуги „20-ти 
МАЈ" увоз извоз Кире Смилевски, Битола, ДООЕЛ 
преку претворање на Приватното претпријатие за трго-
вија и услуги „20-ти МАЈ" увоз-извоз Битола - ПО. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.81/1, 15.98/2, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35 , 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 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, 51.33, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 51.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63 , 01.23, 
01.24, 01.25, 55.30, 55.30/1, 55,30/2, 55.51, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбни производи, посредување и заста-
пување во прометот со стоки, превоз на стоки во меѓу-
народниот друмски сообраќај, превоз на патници во 
меѓународниот патнички сообраќај, услуги и склади-
рање на стоки, продажба на стоки од консигнациски 
складови, реекспорт, малограничен промет. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка, полни овластувања," 
а за своите обврски одговара со целиот свој имот, полна 
одговорност. 

Основач на претпријатието е Кире Смилевски од 
Битола. 

Управител на претпријатието е Кире Смилевски со 
неограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1207/98. 
(20445) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1220/98, на регистарска влошка бр. 002134, го запиша 
во трговскиот регистар трговско друштво ДООЕЛ за 
трговија „ЏАМБАЗ КОМЕРЦ" д.о.о.е.л. експорт-им-
порт, Џамбазовски Драге, с. Жван, Сопотница. 

Дејности: 60.24, 60.21, 60.22, 60.23, 63.11, 63.21, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50,40/4, 
50.50, 51.21, 51.23, 51,24, 51.43, 51.47, 51.53, 51.55, 
51.66, 51.70, 52.11, 52,12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/1', 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 
63.30, 74.20/5, 02.01, 02.02, 15.33, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување и посредување во 
областа на прометот на стоки и услуги, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки, 
реекспорт, малограничен промет и меѓународен тран-
спорт на стоки и патници. 

Управител: Драге Џамбазовски. 
Овластувања на субјектот на уписот в6 правниот 

промет со трети лица, полни овластувања. 
Вид и обем на одговорноста и обврските на субјек-

тот на уписот во правниот промет со трети лица, полна 
одговорност. 

Од Основниот суд во Битола, Трег>, бр. 1220/98. 
(20446) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1152/98, на регистарска влошка бр. 002079, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДОО 
усогласување според ЗТД Трговското друштво за про-
изводство, промет и услуги Гоце Николоски др. „3ОР-
ТОМА" д.о.о. увоз-извоз, ул. „5-та Прилепска брига-
да" бр. 1/2, Прилеп. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.27, 55.40, 50.50, 51.11, 51.21, 51.22, 
51.23, 52.24, 51.44, 51.45, 51.46, 60.21. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, полни овластувања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
превземените обврски одговара со сите свои средства 
со кои располага, полни одговорности. 

Управител на лицето е Зоран Николоски. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1152/98. 

(20447) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1244/98, на регистарска влошка бр. 002158, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДО-
ОЕЛ, Усог. со ЗТД Трговското друштво за производ-
ство, промет и услуги Богески Зоран „РИГИ" ДООЕЛ 
увоз-извоз, ул. „Коларска" број 17, Прилеп. 

Основач е Богески Зоран од Прилеп. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 

15.41, 15.42, 18.21, 18.22, 21.21, 21.12, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.24, 21.25, 36.11, 36.12, 36.14, 36.15 , 50.10, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51:12, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 

« Н Ј ' 5 } Љ 5 1 в 3 9 ' 5 1 ' 4 1 ' 5 1 ' 4 2 ' 51 '42/1> 51•42/2> 51.45, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12 
52.21, 52.22, 52.23 , 52.24, 52.25, 52.26, 52.41 52.42 
52-44, 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, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52 
60.21, 60.22, 60.24, 71.10, 71.21, 72.10, 72.20, 72.30 
72.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, надворешна трго-
вија со прехранбени артикли, надворешна трговија со 
непрехранбени артикли, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од кон-
сигнациони складови на странски стоки, меѓународен 
транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, реек-
спорт, малограничен промет, застапување на странски 
фирми. 

* 
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Лице овластено за застапување е Богески Зоран, 
управител со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 

Во правниот промет друштвото истапува во свое 
име и за своја сметка, полни овластувања, а за обвр-
ските сторени во тој промет одговара со целокупниот 
имот, полна одговорност. ' 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1244/98. 
(20448) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1255/98, на регистарска влошка бр. 002169, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на 1111 во ДО-
ОЕЈ1, Трговското друштво за производство, услуги и 
трговија на големо и мало Менде Ангелески „ЉОНДЕ 
КОМЕРЦ", ДООЕЈ1, увоз-извоз, ул. „Благоја Шукуро-
ски" бр. 12, Прилеп. 

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 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, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3,-52.44/4, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 51.61, 52.62, 52,63, 15.31, 
15.32,15.33, 15.81/1, 15.81У2,15.87,15.89,15.98/2, 16.00/ 
1, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.22, 28.30, 28,40, 28.51, 
28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 
71.31, 71.32, 71.34, 71.40, 74.11, 74.12, 74.70, 74.81, 
74.82, 74.83, 74.84, 92.12, 92.33, 92.34, 93.04, 93.05, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени, производи, застапу-
вање и посредување во прометот со стоки и услуги, 
малограничен промет,-меѓународен транспорт на пат-
ници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на 
стоки од консигнациони складишта за странски стоки, 
реекспорт. 

Менде Ангелески, управител на друштвото со нео-
граничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1255/98. 

(20449) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. 1250/ 
98, на регистарска влошка бр. 002164, го запиша во 
трговскиот регистар Пред. на ПП во ДОО - усогласу-
вање со ЗТД Трговско друштво за производство, про-
мет и услуги на Атанасоски Влатко и др. ТИРЕКС 
увоз-извоз ДОО Прилеп ул. Цане Илиоски 26 Прилеп. 

Дејности: 21.11, 21. 12, 21. 21, 21. 22, 21. 23 , 21. 24, 
21. 25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.14, 22.23, 
22.24, 22.25 , 22.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41. 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.11, 51,12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51,21, 5122, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.51, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, "52.72, 52.74, 60.22,' 60.24, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.50, 72.60, 74.20/2,74.20/3, 74.40.: ' 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1250/98. 
(20450) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. 1071/ 
98, на регистарска влошка бр. 001985, го запиша во 
трговскиот регистар Пред. на ГШ во ДОО Трговско 
друштво за трговија на големо и мало Владо Танчески 
ПЕ-КИ увоз-извоз ДООЕЈ1 Прилеп ул. „Кеј 9-ти Сеп-
тември" бр. 35 Прилеп. 

Дејности: 51.13; 51.15; 51.16. 51.17; 51.18; 51.32; 
51.33,51.34, 51.35; 51.36; 51.37; 51.43; 51.44; 51.45 

51.53; 52.22; 52.23; 52.24; 52.25; 52.26; 52.44; 52.44/1; 
52.44/2; 52.46; 52.48; 52.62; 52.63; 55.11; 55.12; 55.23; 
55.30/1; 55.30/Ѓ2; 55.40 

Основач: Владо Танчески Ул. „Кеј 9-ти Септември" 
бр. 35 Прилеп. 

Надворешна трговија со мебел, предмети за дома-
ќинствата, дрвена граѓа, метална и железна стока; 

Надворешна трговија со прехранбени артикли и 
производи: 

Надворешна трговија со непрехранбени артикли и 
производи; 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка - полни овластувања 
Друштвото во правниот промет со трети лица за презе-
мените обврски одговара со сите свои средства со кои 
располага - полни одговорности. 

Владо Танчески - Управител со неограничени овла-
стувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола Трег. бр. 1071/98. 
(20451) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1450/98, на регистарска влошка бр. 002364, го запиша 
во трговскиот регистар претварање на ПП во ЈТД на 
Јавното трговско друштво за производство, трговија, 
сообраќај угостителство и услуги „ЕЛИНГ-ЕЛЕК~ 
ТРИК" увоз-извоз АСАНИ ДЕСТАН и др. Кичево ул. 
„Горно Пашино" бр. 93 Кичево. 

Претпријатието за производство и трговија на го-
лемо и мало „ЕЛИНГ" увоз-извоз ц.о. Кичево ул. 
„Горно Пашино" бб се претвора во Јавно трговско 
*друштво и се усогласува со Законот за трговските 
друштва и новиот назив на фирмата гласи како што е 
наведен. 

Основачот Асани Дестан како основачки влог вло-
жува основни средства во, износ од 5.100 ДЕМ или во 
денарска противвредност од 158.100,00 денари. 

Основачот Асани Љуљзиме како основачки влог 
вложува основни средства во вредност од 5.100 ДЕМ 
или во денарска противвредност од 158.1()0,00 денари. 

Дејности: 15.31, 15.61, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 
20.10/2, 20.30, 20.51, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 34.30, 36.11, 36.12, 36.14, 36.22, 36.63, 
45.31, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 40.40/3, 50.40/4, 51.13, 51.31, 51.32, 
51.33, 51,34, 51,35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.4201, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 52.11, 52.12, 52.31, 
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, 52.72, 52.7201, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.30, 5.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 65.12/3, 71.10, 
85.13 , 92.34, 93.05., малограничен промет со Грција, 
Албанија, Бугарија и СР Југославија, застапување и 
посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, 
консигнација, услуги на меѓународен транспорт на 
стоки и патници, меѓународен транспорт на стоки и 
патници и меѓународна шпедиција. 

Неограничени овластувања, полна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и надво-
решен трговски промет, Асани Дестан управител без 
ограничуван>а во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1450/98. 
(20467) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1449/98, на регистарска влошка бр. 002363, го запиша 
во трговскиот регистар претварање на ПП во ЈТД на 
Јавното трговско друштво за производство, трговија, 
сообраќај, угостителство и услуги „АРГЕНТ-КО-
МЕРЦ" увоз-извоз НЕЗИРИ ЃУЛА и др. Кичево ул. 
„Реџо Рушит-Зајази" бр. бб Кичево. 
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Основачите Незири Ѓула и Незири Пајазит од Ки-
чево како основачки влог во друштвото го вложуваат 
нивниот личен труд. 

Дејности: 15.32, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 
15.86, 15.89, 15.98, 15.98/2, 17.54, 17.54/2, 17,60, 17.71, 
17.72, 18.24, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20,30, 20.51, 25.12, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.82, 26.82/2, 28.61, 28.62, 
28.63 , 34.30, 36.22, 36.63, 45.43, 50.10, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.41/1, 51.4202, 
51.43, 51.44, 51.45, 51,46, 51.47, 51.51, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 
52.27, 52.31, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44. 52.46, 
52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.23 , 55.30, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12, 65.12/2, 71.10, 
80.41, 92.34, 92.52, 92.52/2, 93.01, 93.02, 93.05., малогра-
ничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југо-
славија, застапување и посредување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, консигнација, услуги во ме-
ѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, меѓународна шпеди-
ција. 

Неограничени овластувања, полна одговорност. Ли-
цето овластено за застапување во внатрешен и надворе-
шен трговски промет. 

Незири Ѓула управител без ограничувања во рам-
ките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1449/^8. 
(20468) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1293/98, на регистарска влошка бр. 002207, го запиша 
во трговскиот регистар претворување на Друштвото за 
производство промет и услуги ТЕХНОМАК 90 Мита-
носки Боге, увоз-лзвоз ДООЕЛ - Кичево ул. „4-ти Ју-
ли" бр. 184-2/1. 

Дејности: 01.11/1, 01.12/1,01.13/1,01.21,01.23,15.11, 
15.12,15,13,15.81/1,15.8102,15.82/1,15.98, 25.21, 25.22, 
25,23, 25.24, 26.40, 36.11, 36.14,. 36.22, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 26.40, 36.11, 36.14, 36,22, 20,10/1, 20.20, 
26.61, 26.62, 45.2101, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45 , 50.20, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2,50.40/1, 5.40/2, 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, 51.4201, 51,4202, 51,43, 
51.44 , 51,45, 51,47, 51.51, 51.53, 51.53, 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, 
52,32, 52.33, 52.42, 52.42, 52,43, 52.44, 52.4401, 52.4402, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52,46, 52.47,, 52.48, 52,50, 52.62, 
52.63, 52.72/1, 55.30, 5,30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60,23, 60,24, 63.12, 63.30, 65.1203, 71.10, 71.31. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за превземените 
обврски одговара со целиот свој имот. Лице овластено 
за застапување во внатрешниот и надворешно-тргов-
скиот промет е Митаноски Боге управител, без ограни-
чување во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1293/98, 
(20469) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1451/98, на регистарска влошка бр. 002365, го запиша 
во трговскиот регистар претварање на ПП во ЈТД на 
Јавното трговско друштво за производство, трговија, 
сообраќај, угостителство и услуги „БАГАТЕЛА" увоз-
извоз ЧУКОСКИ МУКРЕМ ул. „Партизански Одре-
ди" бр. 28 Кичево. 

Трговското претпријатие „БАГАТЕЛА" д.о.о. увоз-
извоз Кичево ул. „Партизански Одреди" број 28 се пре-
твора во Јавно трговско друштво и се усогласува со 
Законот за трговските друштва. 

Основачот Чукоски Мукрем како основачки влог 
вложува основни средства во вредност од 5,100 ДЕМ 
или во денарска противвредност од 158.100,00 денари. 

Основачот ЧУКОСКА СЕЛВИЈЕ како основачки 
влог вложува основни средства во износ од 5,100 ДЕМ 
или во денарска противвредност од 158.100,00 денари. 

Дејности: 15,32, 15.61, 15.71, 15.81, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.89, 15.98/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18,21, 
18,22, 18,23, 18.245, 19.30, 20,10, 20.20, 20.30, 20.51, 
25.21, 25,22, 25.23, 26.22, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.22, 36.63, 45.31, 45.32, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 
51.13 , 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51,24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51,34, 51.35, 51,36, 
51,37 , 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51,45, 
51,46, 51,47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.543, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 51.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
.52.24, 52.25, 52.26, 52,27, 52.31, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23 , 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 65.12/3, 70.31, 71.10, 92.34, 93.01, 93.02, 
93.05, малограничен промет со Грција, Албанија, Буга-
рија и СР Југославија, застапување и посредување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, 
услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, 
меѓународен транспорт на стоки и патници и меѓуна-
родна шпедиција. 

Неограничени <овластувања, полна одговорност. 
Ј1ице овластено за застапување во внатрешен и надво-
решен трговски промет. 

Чукоски Мукрем управител без ограничувања во 
рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1451/98. 
(20470) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1453/98, на регист•арска влошка бр. 002367, го запиша 
во трговскиот регистар претварање на ПП во ДООЕЛ 
во Друштво за производство, трговија, угостителство, 
туризам и услуги „САМБА" увоз-извоз АБДУЛОСКИ 
ГАЛИП, ДООЕЛ Кичево ул. „15-ти Ноември" бр. 2". 

Основачот Абдулоски Галип од Кичево како .осно-
вачки влог вложува основни средства во износ од 11.800 
ДЕМ или во денарска противвредност од 365.800,00 де-
нари. ^ 

Дејности: 15.32, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.8102, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.98, 15.98/2, 17,54, 17.54/2, 17;б0, 17.71, 
17.72,18.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51,38, 51,39, 
51.41, 51.42, 51,4201, 51.42/2, 51,43, 51,44, 51,45, 51,46, 
51,47, 51,51, 51.66, 51.70, 52,11, 52.12, 52,21, 52,22, 
52.23, 52,24, 52.25, 52,26, 52.27, 52,32, 52.41, 52.42, 
52,43 , 52,44, 52.48, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 
55.22, 55,23, 55,30, 55.30/1, 55Г30/2, 55.40,55.2102, 55.22, 
55.23, 55.30, 55,30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 65.1203, 71.10, 74.40, 80.41, 92.34, 92.52, 
92.5202, 92.72, 93.01, 93.02, 93.05., малограничен про-
мет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, 
застапување на странски фирми, посредништво, кон-
сигнација, вршење на комисиони работи и реекспорт. 

Неограничени овластувања, полна одговорност.. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и надво-
решен трговски промет. 

Абдулоски Галип управител без ограничувања во 
рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1453/98, 
(20471) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1488/98, на регистарска влошка бр. 002402, го запиша 
во трговскиот регистар претворање на ПП во ДОО на 
Производно, трговско, и градежно друштво Амдија и 
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др. Амдисол Градба, увоз-извоз, Лабуништа доо, Лабу-
ништа. 

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 26.51, 26.53, 26.61, 26.62, 
26.63, 26.64, 26,66, 45Л1, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.25 , 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45,43, 
45.44, 45.45 , 45,50, 50.10, 50.30, 51.21, 51.23 , 51.24, 
51.25, 51.31, 51.33, 51.37, 51.41, 51.47, 51.53, 51.62, 
52.12, 52.21, 5124, 52.26, 52.41, 52.46, 55.30/1, 55.30/2, 
60.22, 60.23, 60.24, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, малограничен промет, реек-
спорт, изведување на инвестициони работи во стран-
ство. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со целиот свој имот. 

Управител: Ќазимоски Амдија од Лабуништа. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1488/98. 

(20478) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1425/98, на регистарска влошка бр. 002339, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДО-
ОЕЛ во Друштво за градежништво, транспорт и трго-
вија на големо и мало со увоз-извоз „Импала" - Струга, 
Садија, дооел, мини-индустриска зона с. Морошита, 
Струга. 

Дејности: 26.70, 14.11, 14.21, 26.15, 26.61, 26.62, 
26.63 , 26.64, 26.65 , 26.66, 36.63, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 
45.25 , 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45 , 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 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, 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, 55.30, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.40, 50.20, 52.74, 93.02, 
74.70, 92.72, 15.81, 15.11, 15.12, 15.13, 37.10, 37.20, 
74.20/3, 74.84, надворешна трговија со прехранбени 
производи•,надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи; малограничен промет; посредување и застапу1 

ван>е во прометот на стоки и услуги; продажба на стоки 
од консигнациони складови на странски стоки; угости-
телски и туристички услуги; меѓународен транспорт на 
стоки и туристички услуги; меѓународен транспорт на 
стоки и патници*, меѓународна шпедиција•, услуги во ме-
ѓународниот транспорт; реекспорт; изведување на ин-
вестициони работи во странство и отстапување на инве-
стициони работи на странски лица во Република Маке-
донија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со целиот свој имот - со полна одговорност. 

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

Овластени лица за застапуваа во внатрешниот и 
надворешниот промет: Балтиќ Садија, управител. 

Балтиќ Суад, зам. управител. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1425/98. 

(20479) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1485/98, на регистарска влошка бр. 002469 го запиша во 
трговскиот регистар Производно, трговско и услужно 
друштво,Шабан Сулејманоски, „ШАБАН" увоз-извоз, 
Лабуништа дооел, Лабуништа. 

Дејности: 20.10/2, 26.52, 26.51, 26.653, 15.31, 15.51, 
15.81/1, 15.98/2, 17.54, 45.21/1, 45.21/2, 45.41, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30/2, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.38, 51.41, 51:42, 51.43, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 
52,21, 52..22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 

52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/ 
2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.24, 74.82, 93.02, 
52.50. 

Надворешна трговија со прехранбени производи и 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен 
промет, реекспорт, изведување на инвестициони ра-
боти во странство. Овластен потписник на друштвото е 
лицето Шабан Сулејмани. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4485/98. 
(20480) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1484/98, на регистарска влошка бр. 002461, го запиша 
во трговскиот регистар претворање на ПП во ДООЕЛ 
Производно, трговско и услужно друштво, Цане, „ПИ-
ЛАНА МОЛИКА", М-Ц увоз-извоз, Битола ДООЕЛ, 
Битола, ул. „Новачка" бр. 8-а. 

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 24.16, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 45.42, 45.45, 
50.10, 50.20, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.38, 
51.44, 51.41, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25 , 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 
52.46, 55.20/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60,23, 60.24, 52.72/1, 
74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во ме-
ѓународниот транспорт на стоки и патници, малограни-
чен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција. 

Управител Цане Трпеновски од Битола, ул. „Ковач-
ка" бр. 8-а. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. .1484/98. 
(20481) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1458/98 на регистарска влошка бр. 010024^2?8-01-000, го 
запиша во трговскиот регистар Трговското о друштво за 
производство, трговија и услуги тулески Миле 
„ШУЛЕ-ПРОМ" Струга, дооел, ул. „27-ми Март" бр. 
42. Струга. 

Претворање на приватно производно, прометно и 
услужно претпријатие „Шуле-Пром", увоз-извоз 
Струга, во: 

Трговско друштво за производство, трговија и 
услуги Шулески Миле „ШУЛЕ-ПРОМ" Струга, дооел, 
ул. „27-ми март" бр. 42, Струга. 

Основач: ^Пулески Миле од Струга. 
Управител: тулески Миле од Струга. 
Дејности: 29.71, 29.72, 32.10, 32.30, 15.81/1, 15.89, 

20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.22, 
60.23 , 60.24, 63.11, 63.21, 50.10 , 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.50, 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, 
52.44/4, 51.19, 51.20, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.56, 51.57, 51.70, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.11, 92.72, 74.40, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.12, 29.24, 65.12/3. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехрамбени, малограничен 
промет, продажба на странски стоки од консингациони 
складови, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
меѓународна шпедиција. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1458/98. 
(20482) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1449/98, на регистарска влошка бр. 002433, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДО-
ОЕЛ, Услужниг прометно друштво, Ќанија „БАБУШ 
КОМПАНИ" увоз-извоз ДООЕЛ општина Лабуништа. 
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Дејности: 51.10, 50.30, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37. 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.55, 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, 52.62, 52.63, 
45.41, 45.43, 45.44, 45.45, 45.31, 45.32, 45.34, 60.21, 
60.23, 60.24, 74.84, 60.22, надворешна трговија, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, надво-
решна трговија со прехранбени производи, малограни-
чен промет, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен 
транспорт на стоки и услуги. 

Основна главница 14.000 ДЕМ и 448.000,00 ден по 
билансна состојба 

Друштвото во правниот промет со трети лица има 
полни овластувања и полна одговорност. 

Лице овластено: Беќироски Ќанија управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1449/98. 
(20491) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1446/98, на регистарска влошка бр. 002430, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДОО, 
Производно, трговско и услужи© друштво, Арбен „ЕК-
СПРЕС ЕРОЛ" увоз-извоз ДОО, ул. „Црни Дрим" бр. 8 
Струга. 

Се врши промена на производно, трговско и 
услужно претпријатие „ЕКСПРЕС ЕРОЛ" увоз-извоз 
П•о. во друштво со фирма: Производно, трговско и 
услужно друштво, Арбен, „ЕКСПРЕС ЕРОЛ" увоз-из-
воз Струга ДОО. 

Дејности: 50.10, 50.30, 51.21, 51.16, 51.23; 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45 , 51.47, 
51.53, 51.54,с?51;70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25,' 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
.52.45, 52.4§, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 45.31; 45.34, 
45.41, 45.44, 45.45, 45.32, 45.24, 50.20, 63.30, 15.51, 
15.52, 15.33, 15.84, 15.81, 15.85, 15.98, 18.22, 18.23, 
18.24, 01.11,. 01.21, 01.22, 65,12/3, 74.20/3, 74.84, надво-
решна трговија, надворешна трговија со прехранбени и 
непрехранбени производи, малограничен промет, меѓу-
народна шпедиција, транспорт, продажба на стоки од 
консигнациони складови, меѓународен транспорт на 
стоки И патници, инвестициони работи во странство. 

Основна главница на друштвото изнесува 10.400 
ДЕМ или 327.600,00 денари. 

Во Правниот промет со трети лица друштвото има 
Колни овластувања и полна одговорност. 

Арбен Ќазимоски управител без ограничувања. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1446/98. 

(20492) 

Основниот суд во Битола, •со решението Трег. бр. 
1624/98, на регистарска влошка бр. 002538, го запиша 
во трговскиот регистар претворуван>ето на ПП во ДО-
ОЕЛ, Трговско друштво за производство, услуги, и 
трговија на големо и мало Цветолик Стојоски „ЦВЕ-
СТОН" ДООЕЛ ул. „Ристо Крле" бр. 4/1/7 Струга. 

Дејности: 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, 
17.54, 17,60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.6, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.1, 52.11 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.43, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.3, 52.31, 52.32, 52.33, 52М, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1* 2, 3, 4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63, 55.1, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 51.24, 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, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 60.22, 
60.23, 60.24, 74.81, 93.01, 93.02, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, малограничен промет, посреду-
вање и застапување во прометот со ст. и услуги. 

Друштвото во правниот промет за превземените 
обврски одговара со сите свои средства кои располага 
со полни овластувања. 

Управител е Цветолик Стојоски. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1624/98. 

(20493) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1306/98, на регистарска влошка бр. 002220, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на д.о.о., Тргов-
ско друштво за угостителство, туризам и трговија Бла-
жески Љупчо „ОХРИДИЈА" ул. „Абас Емин" бр. 323 
Охрид. 

Содружници: Љупчо Блажески и Мирјана Блаже-
ска. 

Договор од 30.09.1998 г. 
Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 

15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.51, 15.52, 15.71, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 16.00/2, 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, 51.55 , 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, откуп на земјоделски произ-
води, лековити билки и шумски плодови, откуп на до-
биток и живина; 55.11,55.12,55.21/2, 55.22, 55.23,55.30/ 
1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 
71.10, 71.21, 74.70, 74.81, 92.20, 92.33, 92.34, 92.62, 
92.72,93,04,93.05, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, малограничен промет. ^ 

Трговското друштво во прометот со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка полни овласту-
вања. 

Трговското друштво во прометот со трети лица од-
говара со целиот свој имот полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото - упра-
вител Љупчо Блажески. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1306/98. 
(20494) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1274/98, на регистарска влошка бр. 002188, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДО-
ОЕЛ, Трговско друштво за трговија и услуги Коросков-
ска Зузана „ФИЈАКЕР" ДООЕЛ ул. „Јане Сандански" 
бр. 61 Охрид. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.44/1, 52.47, 
50.10, 50.30/2, 51.21, 51.31, 51.23, 51.32, 51.34, 51.4, 
51.41, 51.24, 51.54, 51.53, 51.51, 51.55, 51.64Г 51.70, 
51.47, 51.35, 51.44, 50.30/1, 51.56, 51.57, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 15.81/1, 15.81/2, 01.41, 45.21/1, 45.4, 
45.31, 45:25, 60.24, 60.22, 60.23, 74.84, 93.05 , 74.12, 
92.13, 92.34, 74.20/3, 65.12/3, 63.30,15.98/2, 22.21, 22.22, 
22.23, флипери и билијард, откуп на земјоделски произ-
води, откуп на шумски плодови и лековити билки, над-
ворешно трговски промет, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, малограничен, промет, тури-
стички услуги, застапување и посредување на прометот 
на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, продажба на 
стоки од консигнациони складишта на странски стоки. 

Основачки влог во висина од 329.349.00. денари по 
приложена изјава и биланс од овластен книговодител. 
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Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и своја сметка со полни 
овластувања. . , ; 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица за превзем<ените обврски^ одговара со сите свои 
средства со полна одговорност.. 

Управител на друштвото во рамките на запишаните 
дејности и во надворешно трговскиот промет е Коро-
сковска Зузана со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Битола, Трег., бр. 1274/98. 
(20495) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1290/98, на регистарска влошка бр. 002204, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето од П.П. во ДО-
ОЕЈ1 на Трговското друштво „ХИНОМ-КОМЕРЦ" за 
производство, трговија на големо и мало Себаат Шем-
ите диновска увов-извоз и услуги ДООЕЈ1 Ресен, ул. „Јо-
сиф Јосифовски" бб. 

Основач е: Себаат Шемшединовска од Ресен. 
Дејности: 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, .52.24, 

52.25,52.27, 52.47, 52.42, 52.43, 52:44, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.41, 52.48, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.72,55.30, 55.20/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 
60.23, 60.24, 15.31, 15.61, 15.81/1 15.86, 16.98/2, 50.10, 
50.30/1 50.30/2, 50.21, 51.31, 51.35, 51.36, 51.37, 51.43, 
51.44,51.45, 51.47,52.11, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 93.01, 
93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи; ма-
лограничен промет; застапување и посредување во про-
метот на стоки и услуги; угостителски и туристички 
услуги; меѓународен транспорт на стоки и патници; ме-
ѓународна шпедиција, реекспорт; услуги во меѓународ-
ниот транспорт на стоки и патници; 

Полни овластување; Полна одговорност. 
Управител на друхИГвото е лицето Себаат Шемше-

диновска со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1290/98. 
(20502) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1289/98, на регистарска влошка бр. 002203, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето од П.П. во 
Д.О.О. на Друштво со ограничена одговорност Ј1И-
КОМ за производство, промет Јовановски Круме и Јо-
вановски Љубомир увоз-извоз и услуги ДОО Ресен, ул. 
„Таше Милошевски" бр. 1 

Основачи: Јовановски Круме од Ресен и Јовановски 
Љубомир од Скопје. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/ 
1,01.12/2, 01.12/1, 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, 01.41/2, 01.41/3, 
01.42, 01.50, 02.01, 02.02, 05.01, 05.02, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/ 
3,50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25 , 51.31, 
51,32, 51.33, 51.51. 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, 31.51, 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, '52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
62.71, 52.72. 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.27, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 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, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
70.32, 71.10, 71.21, 71,31, 71,33, 72.10, 72.20, 72,30, 
72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 90.00, 93.01, 93.02, 15.11, 
15,12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 
15.81/1,1581/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 

15.94, 15.95, 15.96,-15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/1, 16.00, 
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, 
17.40/1,17.40/2,17.51,17.52, 17.53, 17.54,17.54/1, 17.53/ 
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, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 26.11, 26.12, 26.13, 26.13/1, 26,13/2, 26,14, 26.15, 
26.21, 26.40, 26,61, 26.70, 26.81, 26,82, 36,11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.30, 36.40, 36,50, 36,62, 
36.63, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 54.21/2, 45,31, 45,32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45,44, 45.45 , 45,50, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, малограничен 
промет, застапување и посредување во прометот на 
стоки и услуги; меѓународен транспорт; меѓународна 
шпедиција; реекспорт; агенциски услуги во транспор-
тот; продажба на стоки од консигнациони складови на 
странски стоки. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Управители: Јовановски Круме и Јовановски Љубо-

мир. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1289/98. 

(20503) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр. 
1372/98, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето од ПП во ДООЕЛ на Друштво за производство 
трговија и угостителство Стефче Козаровски ЈУЛИ-2 
увоз-извоз ДООЕЈ1 Јанковец-Ресен. 

Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 
01.22/1, 02.01, 05.01, 15.98/2, 45.31, 45.32, 45,33 , 45.34, 
45,41, 45,42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50,30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.50, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 52.33, 31,34, 
51.39, 51,53, 51.57, 51,70, 52.11, 52.12д 52.21, 52.22, 
52.23 , 52.24. 52.25 , 52.26, 52.41, 52.^г52.У4/1, 52.45, 
52.46, 52.47, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23', 60.24, 
63.21, 63.30,71.10,92.33,93.02., надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со Непре-
хранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, услуги во меѓуна-
родниот транспорт, угостителски и туристички услуги, 
посредување и застапување во прометот на стоки и 
услуги, продажба н^ стоки од консигнац. складови на 
странски стоки, малограничен промет, реекспорт/ 

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

За обрврските направени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Стефче Козаровски, управител 
со неограничени овластувања, во рамките на запиша-
ните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1372/98. 
(20504) 

Основниот суд Битола, со решението Трег. 1621/98, 
на регистарска влошка бр. 002535, го запиша во тргов-
скиот регистер претворање на ПП во ДООЕЛ Друштво 
за производство, услуги и трговија на големо и мало 
Геровска Биљана ГЕРОТЕКС увоз-извоз ДООЕЛ Би-
тола нас. Кланица 7/1-1 Битола. 

Дејности: 60.21; 60.23; 60.24; 60.22; 52.11; 52.24; 
52.21; 52.22; 52.23; 52.12; 52.25; 52.41; 52.42; 52.43; 
52.45 ; 52.46; 52.48; 52.47; 52.26; 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; 51.57; 55.40; 55.51; 55.52; 63.40; 50.20; 74.70; 
74.81; 92.33; 92.34; 92.62; 92.72; 93.04; 93.05 ; 74.84; 
74.27. 42; 27.44; 27.43; 27.45; 27.1; 27.2; 27.3; 27.4; 27.5; 
27.21; 27.22; 28.11; 28.12; 28.21; 28.22; 28.61; 28.62; 
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со бр. на л.к. 276434 и МБ - 2306978415035 издадена од 
УВР Битола. 

Од Основниот суд Битола. Трег. бр. 1600/98(20534) 

Основниот суд Битола, со решението Трег. 1632/98, 
на регистарска влошка бр. 002546, го запиша во тргов-
скиот регистер претворање на ПП во ДООЕЛ Произ-
водно, трговско, транспортно и услужно друштво 
Весна, ПУЛС увоз-извоз ДООЕЛ Битола ул. „Риечка" 
бр. 13 Битола. 

Дејности: 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.22, 

51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 
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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 63.21, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40,92.62,92.72, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна тргбвија со непрехранбени про-
изводи, малограничен промет, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот 
транспорт на стоки и патници и меѓународна шпеди-
ција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со целиот свој имот. 

. Управител 9: Весна Велиновска од Битола, ул. „Ри-
ечка" бр. 13 со ЕМБГ: 1202963415058. 

Од Основниот суд Битола. Трег. бр. 1632/98(20535̂ * 
Основниот суд Битола, со решението Трег. 1630/98, 

на регистарска влошка бр. 002544, го запиша во тргов-
скиот регистер претворање на ПП во ДООЕЛ Друштво 
за трговија на големо и мало Лилјана Никола Филипова 
и други „КОПАНКИ" експорт-импорт Битола, ДОО 
ул. „Прилепска" бб Битола. 

Се брише досегашниот назив на фирмата: Претпри-
јатие за трговија на големо и мало „КОПАНКИ" ек-
спорт-импорт, Битола, п.о. поради претворање во 
Трговско друштво со фирма: 

Основачи на Друштвото се: Филипова Лилјана од 
Битола, ул. Крстин Чолаковски бр. 83 и Телевска Паца 
од Битола, ул. Прилепска бр. ;13-а/10. 

Во правниот промет и односите со трети лица Друш-
твото истапува во свое име и за своја сметка За обвр-
ските во правниот промет и односите со трети лица.. 
Друштвото одговара со целиот свој имот. За управител 
на Друштвото е именувана Филипова Лилјана од Би-
тола, ул. Крстин Чолаковски бр. 83 која е и овластено 
лице за настапување во земјата и странство. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, $0.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41/1, 51.42/1, 
51.43, 51.45, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 
51.65 , 51.66, 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, 52.4^/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62,.52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 63.21, 
63.30, 71.10, 71.21. 

Во надворешно трговскиот промет ќе ги обавува 
следните дејности: 

- надворешна трговија со прехранбени производи 
- надворешна трговија со непрехранбени производи 
- малограничен промет 
- реекспорт 
- меѓународен транспорт на стоки и патици 
- услуги во меѓународниот транспорт на стоки и 

патници. 
Од Основниот суд Битола .ТРЕг.бр.1630/98 (20536) 

28.63; 28.75; 28.71; 28.72; 28.73; 28.74; 29,52; 29.12; 
29.21; 29.22; 29.23; 29.51; 29.53; 29.54; 29.55; 29.56; 
34.10; 29.31; 35.41; 34.30; 35.30; 35.50; 26.52; 21.22; 
21.23; 21.24; 21.25; 17.11; 17.40; 18.23; 18.21; 18.22; 
17.40/1; 15.81; 15.98/2; 45.21/1; 45.21/2, 45.25; 01.22; 
01.25; 01.43/3; 01.25; 01.43/3; 01.50; 15.13; 15.32; 15.51; 
15.98/2; 19.10; 20.10/1; 20.40; 20.51; 24.51; 24.52; 25.24; 
26.25; 26.51; 26.53; 26.51; 27.34; 27.54; 31.50; 36.14; 
45.12; 45.22; 45.23; 45.24; 45.32; 45.33; 45.41; 45.43;45.44; 
45.45; 51.62; 52.74; 63.12; 65.12; 65.12/4; 66.03; 70.20; 
71.10; 71.32; 74.20/1; 74.40; 74.83; 51.13; 51.14; 51.16; 
51.17; 51.19; 

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

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет 
ќе го застапува Геровска Биљана - управител без огра-
ничувања. 

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

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

Од Основниот суд Битола. Трег. бр. 1621/98(20532) 

Основниот суд Битола, со решението Трег. 1586/98, 
на регистарска влошка бр. 002500, го запиша во тргов-
скиот регистер претворање на ПП во ДООЕЛ Друштво 
за трговија, производство, и услуги Велковик Алексан-
дар" АЈ1КА-КОМЕРЦ" увоз-извоз Битола ул. 'Парти-
занска бр. 87/18 Битола. 

Дејности: 0121, 0122, 0122/1, 0123, 0124, 0125, 0201, 
0202,1511,1512,1513,1551,1552, 5111, 5116, 5117, 5211, 
5212, 5221,5222, 5224, 5225, 5225, 5226, 5227, 5241, 5242, 
5243, 5244, 5244/3, 5244/4, 5250, 5262, 5263, 5530/1, 5530/ 
2, 5551, 7412. 

Надворешна трговија со прехранбени производи. 
Надворешна трговија со непрехранбени> производи Ма-
лограничен промет. 

Друштвото во правен промет настапува во свое име 
и за своја сметка. 

Друштвото во правен промет со трети лица одговара 
со целиов свој имот. 

Од Основниот суд Битола. Трег. бр. 1586/98(20533) 

Основниот суд Битола, со решението Трег. 1600/98, 
на регистарска влошка бр. 002514, го запиша во тргов-
скиот регистер претворање на ПП во ДООЕЈ1 Друштво 
за производство, трговија на големо и мало' увоз-извоз 
Зорка Цане Грозданова „ЗОТЕКС" Битола ДООЕЛ 
Битола , ул. „Партизанска" бр. 39/6. 

Седиште: на фирмата е во Битола на ул. „Партизан-
ска" бр. 39/6. 

Основач: на фирмата е Зорка Грозданова од Би-
тола. 

Дејности: 17.11, 17.12, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 
17.21, 17.40/2, 17.51, 17.72, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 
17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/1, 17.51, 17.72, 17.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
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, 51.29, 51.41, 
51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.43, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.74, 52.60, 60.21, 
60.22, 60.23, 60,24, 63.30, 63.40, 70.31, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.40, 72.40, 72.60, 
74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 
74.82, 74.83, 74.84. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот про-
мет и за надворешно трговско работење е лицето Зорка 

* Цане Грозданова од Батола ул. „Партизанска" бр. .39/6 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1078/98, на регистарска влошка бр. 1-29427-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач на „АС-Ч1ММЕКС" д.о.о.за производство, трго-
вија, услуги, експорт импорт, ул. „Алексадар Турун-
џев" бр. 47, Скопје. 

На ден 7.03.1998 година пристапил Садику Албена, а 
на истиот ден истапил Сахид Сарачини. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1078/ 
98. 7 (20820) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2177/98, на регистарска влошка бр. 1-63731-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, 
седиште, пристапување на основач, проширување на 
дејност и промена на лице овластено за застапување на 
Претпријатието за трговија на големо и мало „ТОКИ 
ГОГО" д.о.о. увоз-извоз, Бул. „Јане Сандански" бр. 7/ 
1-1, Скопје. 

Се врши промена на називот и седиштето на прет-
пријатието па во иднина ќе гласи: 

Претпријатие за производство, трговија и услуги 
„СИТ-КОМ" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Благоја Стефков-
ски" 2 бр. 9, Скопје. 

Од 21.05.1998 година во претпријатието пристапува 
Независен синдикат на сообраќајниот персонал на же-
лезничарите на Македонија. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање. 

Се брише Ристивојевиќ Горан, директор, а се запи-
шува Андреева Софка, в.д. директор со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2177/ 
98. (20821) 

22.10.1998 година, донесе Одлука за трансформација на 
претпријатието, согласно Законот за трансформација 
на претпријатијата со .општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба На идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на ф 

претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Романија" бр. 24 
во време од 9 до 11 часот. 

ЈАВНИ ПОВИЦИ 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
'(„Сл. весник на Република Македонија"бр.26/98)»Коми-
сијата за јавни набавки во Дирекцијата за цивилна воз-
душна пловидба, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА КАЈШБРАЖА 

(СЕРВИСИРАЊЕ) СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. Општи одредба 
1. Набавувач на јавниот повик бр. 1 е Дирекцијата за 

цивилна воздушна пловидба со седиште на ул. „Даме 
Груев" бр. 1, Скопје. , 

2. Предмет на набавката е пр*ибирање на понуди за 
калибража на летање за навигациските системи на кон-
тролата на летањето односно, на ДЦВП треба да и се 
понудат следниве сервисирања: 

а) две периодични проверки во лет годишно, за след-
нава опрема: 

- две (2) на ILS системите (CAT I и CAT И), 
- три (3) на VOR, 
- четири (4) DME/N и едно (1) DME/P), 
- четири (4) NDB). ;г> 
Проверките во лет ќе се вршат согласно докумен-

тите на ICAO, Анекс 10 и Док. 8071. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. | 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки. 
U. Тендерска документација 

Тендерската документација може да се добие на 
адресата наведена подолу, врз основа на покажување на 
потврда за уплата на неповратен надоместок од 100 
USA $ (или нивна противвредност во слободно конвер-
тибилна валута). Уплатите треба да се вршат во: 

Народна банка на Република Македонија 
Сметка бр. РО - 169,018.1 

Со Swiss Bank Corporation Zurich (SWIFT SBCOCHZZ) 
во полза на Министерство за сообраќај и врски 
Дирекција за цивилна воздушна пловидба 
или на: 

Сметка бр. 40100 - 788 - 2603 

во Република Македонија во македонски денари, по 
официјалниот продажен курс на Народна банка на Ма-
кедонија на денот на уплатата, со следнава назнака: 
Калибража на летање. 

Документите ќе се испраќаат по курирска пошта, но 
ДЦВП не презема никаква одговорност во случај на 
губење или на доцнење на документите. Само оние кои 
ќе ја набават тендерската документација, ќе се смета 
дека имаат право на поднесување понуди. 
Ш. Доставување на понудата и документацијата 

ДЦВП бара доставување на два алтернативни пред-
лога за времетраењето на договорот. Првиот предлог 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3282/98, на регистарска влошка бр. 1-14975-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач на Претпријатието за трговија и угостителство 
„МТЈ1" д.о.о. експорт-импорт, ул. „Душан Ќириќ" бр. 
36, с. Росоман, Кавадарци. 

Се брише досегашниот основач Камчева Евдокија а 
се запишуваЈГОВИОТ основач Танчев Ѓорѓе. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3282/ 
98. (20823) 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал „Светлост" 
претпријатие за вработување на инвалиди „Неон" ДОО 
- Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал на седницата одржана на 
22.10.1998 година, донесе Одлука за трансформација на 
претпријатието, согласно Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на идеален дел од претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Петре Ѓеоргиев" 
бр. 74 - Скопје, во време од 8,00 до 9,00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „Светлост" 
претпријатие за вработуван>е на инвалиди „Столара" 
ДОО - Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата за трансформација на претпријати-

јата со општествен капитал на седницата од ржана на 
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ќе опфаќа 3 (три) години договорен период, со две 
периодични проверки во лет годишно, а вториот пред-
лог ќе опфаќа 5 (пет) години договорен период со две 
периодични проверки во лет годишно. 

Секоја понуда што нема да ги содржи сите елементи 
на тендерската документација и/или што нема да ги 

4 содржи сите податоци што се бараат со неа, ќе бидат 
отфрлени како несоодветни. 

За да се квалификуваат за добивање на договорот, 
понудувачите треба да ги исполнат следниве мини-
мални критериуми: 

- минимум од петгодишно искуство како сервисер на 
калибража на летање на NAVAAIDS опремата; 

- барем петнаесет проверки во лет годишно во по-
следните три години; 

- логичен и добро смислен работен план кој ќе пока-
жува дека проектот ќе биде вграден согласно листата 
на барања; 

- документ за годишен обрт на капиталот како доказ 
на бонитет. 
IV. Рок 

Понудите треба да се доставуваат во управата на 
долунаведената адреса до или пред 10,00 часот по ло-
кално време на 15 јануари 1999, а, ќе се отвораат во 
присуство на оние претставници на понудувачите кои 
ќе бидат присутни во 10,30 часот по локално време на 
15 јануари 1999 година на долунаведената адреса. 

Оние кои имаат намера да достават понуди, можат 
да добијат подетални информации, да ја прегледаат и 
добијат тендерската документација кај: Дирекција за 
цивилна воздушна пловидба, г. Сашо Андонов, Мена-
џер на проектот, ул. „Даме Груев" бр. 1, 91 ООО Скопје, 
Република Македонија, тел.+389 91 114 046, факс:+389 
91111154* 

О Б Ј А В А 

Врз основа на член 28 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на РМ" бр. 10/97 
и 54/97), Владата на Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 

Владата на Република Македонија, издаде лиценци 
за приредување на игри на фека на следните трговски 
друштва односно правни лица: 

1. Една (1) лиценца за приредување на посебни игри 
на среќа во играчница на ПППУ „ДУДИН-Т" експорт 
импорт Скопје; 

2. Две (2) лиценци за приредување на посебни игри 
на среќа во играчница на „КАК" ДОО - Скопје; 

3. Една (1) лиценца за приредување на посебни игри 
на среќа во играчница на П У Ш „ЈУГОСВЕН" ДОО 
Гевгелија; 

4. Една (1) лиценца за приредување на посебни игри 
на среќа во играчница на ТД „Лаки 7" Рафет и Киро и 
др. ДОО експорт импорт Скопје; 

5. Деветнасет (19) лиценци за приредување на по-
себни игри на среќа во автомат клуб на ГГГП „Фламин-
го" експорт Импорт ДОО Скопје; 

6. Четири (4) лиценци за приредување на посебни 
игри на среќа во автомат клуб на „МАКЕДОНИЈА 
ТУРИСТ" АД Скопје; 

7. Шеснаесет (16) лиценци за приредување на по-
себни игри на среќа во автомат клуб на „ЛОТАРИЈА 
НА МАКЕДОНИЈА" АД Скопје; 

8. Една (1) лиценца за приредување на играта на 
среќа „лото" на Промет Тутун ДООЕЛ Скопје; 

9. Една (1) лиценца за приредување на играта на 
среќа „инстант лотарија" на Промет Тутун ДООЕЛ 
Скопје; 

10. Една (1) лиценца за приредување на играта на 
фека „ТВ томбола" на Промет Тутун ДООЕЛ Скопје; 

11. Една (1) лиценца за приредување на играта на 
феќа на „ТВ томбола" на „ЛОТАРИЈА НА МАКЕДО-
НИЈА" Скопје; 

12. Една (1) лиценца за ^приредување на играта на 
феќа „спортска прогноза" на „ЛОТАРИЈА НА МА-
КЕДОНИЈА" Скопје; 

13. Една (1) лиценца за приредување на играта на 
среќа „томбола" на „ХРОНОМЕРКУР" ДОО Скопје 

Од Владата на 
Република Македонија 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

1414. Одлука за избор на претседател и членови 
на Верификационата комисија на Собрани-
ето на Република Македонија 3033 

1415. Одлука за избор на претседател и членови 
на Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република 
Македонија 3033 

1416. Одлука за избор на претседател на Собра-
нието на Република Македонија . . 3033 

1417. Одлука за доделување на користење на 
недвижности 3033 

1418. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за утврдување на стопански не-
доволно развиените подрачја во Република 
Македонија во периодот од 1994-1998 го-
дина 3034 

1419. Решение за именување директор на Фон-
дот за водите 3034 

1420. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈВП „Водо-
стопанство на Македонија" - Скопје 3035 

1421. Решение за разрешување од должноста 
член на Управниот одбор на Агенцијата на 
Република Македонија за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал 3035 

1422. Одлука за именување на Управниот одбор 
на Агенцијата на Република Македонија за 
трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал . 3035 

1423. Решение за разрешување од должноста 
член на Одборот за контрола на матери-
јал но-финансиското работење на ЈП за 
производство, пренесување и дистрибуција 
на електрична енергија „Електростопан-
ство на Македонија" - Скопје 3035 

1424. Решение за именување член на Управниот ^ 
одбор на ЈП за стопанисување со станбен и * 
деловен простор на Република Македонија. 3035 

1425. Правилник за ревизорски стандарди за 
државната ревизија 3036 
Објава на Владата на Република Македо-
нија за издадени лиценци за приредување 
на игри на среќа 3064 
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