
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Петок, 21 септември 2001 
Скопје 

Број 76 Год. LVII 

Аконтацијата за 2001 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 200 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1356. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 

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

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 

АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 

Се поставува 
I 

г-ѓа Мирие Рушани, за вонреден и ополномоштен 
амбасадор на Република Македонија во Република 
Италија. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува 

да важат одредбите од член 4 од Одлуката за основа-
ње на Служба за општи и заеднички работи на Влада-
та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 37/98) кои се однесуваат на 
востановување на внатрешна евиденција на недвиж-
ностите кои ги користат органите на управата и други 
државни органи. 

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

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

Бр. 23-5070/1 
4 септември 2001 година 

Скопје 

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

Указ бр. 7 
4 мај 2001 година 

Скопје 

1357. 
Врз основа на член 36 став 2 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 4 септем-
ври 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСТАНОВУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА ВНАТРЕШНА-
ТА ЕВИДЕНЦИЈА НА ИМОТОТ КОЈ ГО КОРИСТАТ 
ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И ДРУГИ 

ДРЖАВНИ ОРГАНИ 

Член 1 
Министерството за финансии - Управа за имотно-

правни работи ги врши работите на востановување и 
водење на внатрешната евиденција на имотот кој го 
користат органите на државната управа. 

Член 2 
Работите за востановување и водење на внатреш-

ната евиденција, Министерството за финансии - Упра-
ва за имотно-правни работи ги врши и за имотот што 
го користат Собранието на Република Македонија, 
Претседателот на Република Македонија, Владата на 
Република Македонија, Уставниот суд на Република 
Македонија и Републичкиот судски совет. 

Член 3 
Министерството за финансии - Управа за имотно-

правни работи од Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија, да ја пре-
земе документацијата и архивата во однос на досега 
устроената внатрешна евиденција. 

1358. 
Врз основа на член 12 од Законот за концесија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93) и член 36 од Законот за ловството ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 20/96, 26/96 и 
34/97), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 11 септември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА 

ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. На десетгодишно користење - концесија се дава 
дивечот во ловиштата и тоа: 

- "Нивичино" и "Василево" на Ловечкото друштво 
"Фазан" од с. Василево; 

- "Огражден I" и "Босилево" на Ловечкото друш-
тво "Гоце Делчев" од с. Босилево; 

- "Огражден", "Беласица I" и "Ново Село" на Оп-
штинското ловно друштво "Елен" од с. Ново Село; 

- "Водоча", "Варварица" и "Тркања" на Ловното 
друштво "Беласица" од Струмица и 

- "Беласица II" на Ловечкото друштво "Скоруш" 
од с. Куклиш. 

2. Како почеток на користењето - концесијата на 
дивечот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
смета денот на потпишување на договорот. 

3. Во името на Владата на Република Македонија, 
договорот за користење - концесија на дивечот на ло-
виштата ќе го потпише министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

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

Бр. 23-5209/1 
11 септември 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1359. 
Врз основа на член 12 од Законот за концесија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93) и член 36 од Законот за ловството ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 20/96, 26/96 и 
34/97), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 11 септември 2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА 

ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. На десетгодишно користење-концесија се дава 
дивечот во ловиштата и тоа: 

- "Групчин" и "Требош" на Ловечкото друштво 
"Шар Планина" од Тетово; 

- "Јанчиште" на Ловечкото друштво "Бистрица" 
од с. Теарце; 

- "Жеровјане" на Ловечкото друштво "Горица" од 
с. Пирок; 

- "Орашје" на Ловечкото друштво "Љуботен" од с. 
Вратница; 

- "Седларево" и "Милетино" на Ловечкото друш-
тво "Бујна Леска" од с. Милетино и 

- "Железна Река", "Симница", "Врапчиште" и "Балин 
Дол" на Ловечкото друштво "Сува Гора" од Гостивар. 

2. Како почеток на користењето-концесијата на 
дивечот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
смета денот на потпишување на договорот. 

3. Во името на Владата на Република Македонија, 
договорот за користење-концесија на дивечот на ло-
виштата ќе го потпише министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

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

Бр. 23-5209/2 Претседател на Владата 
11 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1360. 
Врз основа на член 12 од Законот за концесија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93) и член 36 од Законот за ловството ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 20/96, 26/96 и 
34/97), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 11 септември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА 

ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. На десетгодишно користење-концесија се дава 
дивечот во ловиштата и тоа: 

- "Стровија", "Крстец", "Беловодица", "Витолиште", 
" Мелница", " Крушевица", " Вепрчани", " Дуње", " Приле-
пец", "Подмол", "Ерековци", "Тополчани", "Галичани", 
"Средорек", "Рилево", "Долнени", "Славеј", "Дабница" 
и "Тројаци" на Ловечкото друштво "Мукос" од Прилеп. 

2. Како почеток на користењето-концесијата на 
дивечот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
смета денот на потпишување на договорот. 

3. Во името на Владата на Република Македонија, 
договорот за користење-концесија на дивечот на ло-
виштата ќе го потпише министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

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

Бр. 23-5209/3 Претседател на Владата 
11 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1361. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по македонски 
јазик за VI одделение. 

Автор: Јадранка Владова. 
2. Издавач: ДИД "Просветен Работник" Скопје. 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 10-2517/1 Министер, 
29 август 2001 година проф. д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1362. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по македонски 
јазик за VI одделение. 

Автори: Лилјана Евтинова, Анастасија Стојанова. 
2. Издавач: ДИД "Македонска Искра" Скопје. 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 10-2519/1 Министер, 
29 август 2001 година проф. д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1363. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по македонски 
јазик за VI одделение. 

Автори: Виолета Димова, Гордана Алексова, Нина 
Атанасова. 

2. Издавач: ДИД "Табернакул". 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 10-2520/1 Министер, 
29 август 2001 година проф. д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 
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1364. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 

ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ 
СО НАСТАВА НА АЛБАНСКИ И ТУРСКИ НАС-

ТАВЕН ЈАЗИК ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по македонски 
јазик за паралелките со настава на албански и турски 
наставен јазик за VI одделение. 

Автор: Косара Гочкова. 
2. Издавач: АД за издавање учебници и наставни 

средства "Просветно дело" Скопје. 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 10-2512/1 Министер, 
29 август 2001 година проф. д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1365. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 

ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ 
СО НАСТАВА НА АЛБАНСКИ И ТУРСКИ НАС-

ТАВЕН ЈАЗИК ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по македонски 
јазик за паралелките со настава на албански и турски 
наставен јазик за VI одделение. 

Автори: Нада Николовска, Лилјана Ефтимова, 
Анастасија Стојанова. 

2. Издавач: "Македонска Искра" Скопје. 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 10-2511/1 Министер, 
29 август 2001 година проф. д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1366. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 

ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ 
СО НАСТАВА НА СРПСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК 

ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по македонски 
јазик за паралелките со настава на српски наставен ја-
зик за VI одделение. 

Автори: Анастасија Стојанова, Лилјана Стојков-
ска-Ефтимова. 

2. Издавач: АД за издавање учебници и наставни 
средства "Просветно дело" Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

Бр. 10-2510/1 Министер, 
29 август 2001 година проф. д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1367. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 

ПО МАТЕМАТИКА З А VI ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по математика 
за VI одделение. 

Автор: Илија Јанев. 
2. Издавач: ДИД "Табернакул". 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 10-2521/1 Министер, 
29 август 2001 година проф. д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1368. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 

ПО МАТЕМАТИКА З А VI ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по математика 
за VI одделение. 

Автори: Јово Стефановски, д-р Наум Целакоски, 
д-р Душко Ачовски, д-р Живко Мадевски, Гоце Шоп-
коски, Аница Алексова. 

2. Издавач: ИД "Алби" Скопје. 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 10-2523/1 Министер, 
29 август 2001 година проф. д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1369. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 

ПО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по музичко 
образование за V одделение. 

Автори: д-р Ванчо - Жан Колев, проф. Стојан 
Стојков и Тоде Радевски. 

2. Издавач: ДООЕЛ "Ирнел" Скопје. 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 



Стр. 4630 - Бр. 76 

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

Бр. 10-2500/1 Министер, 
29 август 2001 година проф. д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1370. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 

ПО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по музичко 
образование за V одделение. 

Автори: Вејчеслав Поповски, Глигор Георгиевски. 
2. Издавач: ДООЕЛ "Макфест" Штип. 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 10-2499/1 Министер, 
29 август 2001 година проф. д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1371. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по музичко 
образование за V одделение. 

Автори: Анкица Витанова, Звонимир Атанасов и 
Славјанка Димова. 

2. Издавач: "Го-Де" ДОО Скопје. 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 10-2501/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски с.р. 

Скопје 

1372. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по музичко 
образование за VI одделение. 

Автори: д-р Ванчо-Жан Колев, проф. Стојан Стој-
ков и Тоде Радевски. 

2. Издавач: ДООЕЛ "Ирнел" Скопје. 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
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4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 10-2497/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски с.р. 

Скопје 

1373. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по музичко 
образование за VI одделение. 

Автори: Анкица Витанова, Звонимир Атанасов и 
Славјанка Димова. 

2. Издавач: АД за издавање учебници и наставни 
средства "Просветно дело" Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

Бр. 10-2498/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски с.р. 

Скопје 

1374. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 

ПО ГЕОГРАФИЈА ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по географија 
за V одделение. 

Автор: Драги Ставревски. 
2. Издавач: Друштво за издавачка дејност "Табер-

накул" Скопје. 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 10-2516/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски с.р. 

Скопје 

1375. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 

ПО ГЕОГРАФИЈА ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по географија 
за V одделение. 

Автори: Ѓорѓи Павловски, Аце Миленковски, Ни-
кола Панов и Ристо Мијалов. 

2. Издавач: АД за издавање на учебници и настав-
ни средства "Просветно дело" Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
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4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 10-2518/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски с.р. 

Скопје 

1376. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 

ПО ГЕОГРАФИЈА ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по географија 
за VI одделение. 

Автори: Ѓорѓи Павловски, Аце Миленковски, Ни-
кола Панов и Ристо Мијалов. 

2. Издавач: АД за издавање учебници и наставни 
средства "Просветно дело" Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

Бр. 10-2515/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски с.р. 

Скопје 

1377. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 

ПО ГЕОГРАФИЈА ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по географија 
за VI одделение. 

Автори: Благој Чукарски, Селим Мерсимовски. 
2. Издавач: Друштво за издавачка дејност "Табер-

накул" Скопје. 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 10-2514/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски с.р. 

Скопје 

1378. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 

ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ VIEL 
FREUDE 

1. Се одобрува употреба на учебник по германски 
јазик за VI одделение VIEL FREUDE. 

Автор: Павица Мразовиќ. 
2. Издавач: АД за издавање учебници и наставни 

средства "Просветно дело" Скопје. 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 

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

Бр. 10-2532/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски с.р. 

Скопје 

1379. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА IV ОДДЕЛЕНИЕ ENGLISH 

TOGETHER 1 

1. Се одобрува употреба на учебник по англиски 
јазик за IV одделение ENGLISH TOGETHER 1. 

Автори: Diana Webster i Anne Worrall. 
2. Издавач: LONGMAN, Велика Британија застапу-

ван од Ексклузивниот дистрибутер за РМ ЕЛТ - Лон-
гман-ДООЕЛ Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

Бр. 10-2540/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски с.р. 

Скопје 

1380. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ WORLD 
CLUB STUDENTS BOOK 1 

1. Се одобрува употреба на учебник по англиски ја-
зик за V одделение WORLD CLUB STUDENTS BOOK 1. 

Автори: Michael Harris, David Mower. 
2. Издавач: LONGMAN - Велика Британија - заста-

пувана од Ексклузивниот дистрибутер за РМ ЕЛТ -
Логман - ДООЕЛ Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

Бр. 10-2538/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски с.р. 

Скопје 

1381. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за обра-
зование и наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 

ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 
WORLD CLUB 2 

1. Се одобрува употреба на учебник по англиски ја-
зик за VI одделение World Club 2. 

Автори: Michael Harris i David Mower. 
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2. Издавач: Longman, Велика Британија, застапуван 
од Ексклузивниот дистрибутер за Република Македо-
нија ЕЛТ-ЛОНГМАН - ДООЕЛ Скопје (Ст. Џорџ 
ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје). 

3. Решението да се достави до основните училиш-
та и до Бирото за развој на образованието. 

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

Бр.10-2544/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1382. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за обра-
зование и наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 

BIEN JOUE-2 
1. Се одобрува употреба на учебник по француски 

јазик за VI одделение Bien Joue 2. 
Автори: Carla Gislon - Maria Grazia Selle, Marie-Chris-

tine Jamet, Anne Gruneberg. 
2. Издавач: Hachette-Livre-Paris Дистрибутер "Прос-

ветно дело" АД Скопје. 
3. Решението да се достави до основните училиш-

та и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр.10-2528/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1383. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за обра-
зование и наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ 

BIEN JOUE-1 
1. Се одобрува употреба на учебник по француски 

јазик за V одделение Bien Joue 1. 
Автори: Carla Gislon - Maria Grazia Selle, Marie-Chris-

tine Jamet, Anne Gruneberg. 
2. Издавач: Hachette-Livre-Paris Дистрибутер "Прос-

ветно дело" АД Скопје. 
3. Решението да се достави до основните училиш-

та и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр.10-2543/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1384. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за обра-
зование и наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 

ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ 
TAMBURIN 2 

1. Се одобрува употреба на учебник по германски 
јазик за V одделение TAMBURIN 2. 

Автори: Siegfried Buttner, Gabriele Kopp, Josef Alberti. 

2. Издавач: Max Hueber Verlag - Дистрибутер ДТУ 
Компани Тина ДООЕЛ Битола. 

3. Решението да се достави до основните училиш-
та и до Бирото за развој на образованието. 

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

Бр.10-2533/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1385. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за обра-
зование и наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК ЗА IV ОДДЕЛЕНИЕ 

TAMBURIN 1 
1. Се одобрува употреба на учебник по германски 

јазик за IV одделение TAMBURIN 1. 
Автори: Siegfried Buttner, Gabriele Kopp, Josef Alberti. 
2. Издавач: Max Hueber Verlag - Дистрибутер ДТУ 

Компани Тина ДООЕЛ Битола. 
3. Решението да се достави до основните училиш-

та и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр.10-2534/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1386. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за обра-
зование и наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 

ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА IV ОДДЕЛЕНИЕ 
HAPPY STREET 1 

1. Се одобрува употреба на учебник по англиски 
јазик за IV одделение HAPPY STREET 1. 

Автори: Stella Maidment i Lorena Roberts. 
2. Издавач: Oxford University press - Дистрибутер 

ДПТУ Англиски центар ДООЕЛ. 
3. Решението да се достави до основните училиш-

та и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр.10-2542/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1387. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за обра-
зование и наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 

ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ 
DREAM TEAM STUDENTS BOOK STARTER 

1. Се одобрува употреба на учебник по англиски ја-
зик за V одделение dream team students book starter. 

Автори: Norman Whitney. 



21 септември 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 76 - Стр. 4633 

2. Издавач: Oxford University press -Дистрибутер 
ТДТУ Англиски центар. 

3. Решението да се достави до основните училиш-
та и до Бирото за развој на образованието. 

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

Бр.10-2537/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1388. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за обра-
зование и наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 

JUNIOR 2 
1. Се одобрува употреба на учебник по француски 

јазик за VI одделение JUNIOR 2. 
Автори: M. Butzbach, C. Martin, D. Pastor, I.Saracibar. 
2. Издавач: CLE INTERNATIONAL - Дистрибутер 

ТДТУ "Албатрос". 
3. Решението да се достави до основните училиш-

та и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр.10-2529/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1389. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за обра-
зование и наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК З А V ОДДЕЛЕНИЕ 
CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS BOOK 2 

1. Се одобрува употреба на учебник по англиски ја-
зик за VI одделение CAMBRIDGE ENGLISH FOR 
SCHOOLS BOOK 2. 

Автори: Andrew Littlejohn i Diana Hicks. 
2. Издавач: CAMBRIDGE University press - Дистрибу-

тер ТДТУ "Албартос". 
3. Решението да се достави до основните училиш-

та и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр.10-2536/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1390. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за обра-
зование и наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК З А V ОДДЕЛЕНИЕ 
CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS BOOK 1 

1. Се одобрува употреба на учебник по англиски ја-
зик за V одделение CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHO-
OLS BOOK 1. 

Автори: Andrew Littlejohn i Diana Hicks. 

2. Издавач: CAMBRIDGE University press - Дистрибу-
тер ТДТУ "Албартос". 

3. Решението да се достави до основните училиш-
та и до Бирото за развој на образованието. 

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

Бр.10-2539/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1391. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК ЗА IV ОДДЕЛЕНИЕ 

GASTON 1 METHODE DE FRANCAIS 
1. Се одобрува употреба на учебник по француски 

јазик за IV одделение GASTON 1 METHODE DE 
FRANCAIS. 

Автори: M. A. Apicella, H. Challier. 
2. Издавач: European Language institute - Дистрибутер 

ТДТУ "Албатрос". 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 10-2531/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1392. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ JUNIOR 

METHODE DE FRANCAIS 1 

1. Се одобрува употреба на учебник по француски 
јазик за V одделение JUNIOR METHODE DE 
FRANCAIS 1. 

Автори: M. Butzbach, C. Martin, D. Pastor, I. Saracibar. 
2. Издавач: CLE INTERNATIONAL - Дистрибутер 

ТДТУ "Албатрос". 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 10-2530/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1393. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ DREAM 
TEAM STUDENTS BOOK 1 

1. Се одобрува употреба на учебник по англиски ја-
зик за VI одделение DREAM TEAM STUDENTS BOOK 1. 

Автори: Norman Whitney. 
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2. Издавач: Oxford University press - Дистрибутер 
ТДТУ Англиски центар. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

Бр. 10-2535/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1394. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА IV ОДДЕЛЕНИЕ CAMBRIDGE 

ENGLISH FOR SCHOOL - STARTER 

1. Се одобрува употреба на учебник по англиски 
јазик за IV одделение CAMBRIDGE ENGLISH FOR 
SCHOOL-starter. 

Автори: Andrew Littlejohn, Diana Hicks. 
2. Издавач: CAMBRIDGE University press - Дистри-

бутер ТДТУ "Албатрос". 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 10-2526/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1395. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 

АЛБАНСКИ ЈАЗИК ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по албански 
јазик за V одделение. 

Автори: Исљам Каранфили и Зени Османи. 
2. Издавач: "Логос А". 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 10-598/2 Министер, 
26 февруари 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1396. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА IV ОДДЕЛЕНИЕ YOU AND 

ME PUPILS BOOK 1 

1. Се одобрува употреба на учебник по англиски 
јазик за IV одделение YOU AND ME Pupils Book 1. 

Автори: Cathy Lawady. 

2. Издавач: Oxford University press - Дистрибутер 
ДПТУ Англиски центар ДООЕЛ. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

Бр. 10-2541/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1397. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 

РУСКИ ЈАЗИК ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по руски јазик 
за V одделение. 

Автори: Красимира Илиевска и Зенаида Глигорие-
виќ. 

2. Издавач: АД за издавање учебници и наставни 
средства "Просветно Дело" Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

Бр. 10-2513/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1398. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 

АЛБАНСКИ ЈАЗИК ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по албански 
јазик за VI одделение. 

Автори: Д-р Зихни Османи и Ислам Каранфили. 
2. Издавач: ДИД "Логос - А" Скопје. 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 10-2643/1 Министер, 
3 септември 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1399. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 

АЛБАНСКИ ЈАЗИК ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по албански 
јазик за VI одделение. 

Автор: Д-р Џемалудин Идризи. 
2. Издавач: ДИД "АЛБ-АСС" Тетово. 
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3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

Бр. 10-2642/1 Министер, 
03 септември 2001 годи проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1400. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 

ИСТОРИЈА ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по историја за 
V одделение. 

Автор: Симо Младеновски. 
2. Издавач: АД за издавање учебници и наставни 

средства "Просветно Дело" Скопје. 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 10-2509/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1401. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 

ИСТОРИЈА ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по историја за 
V одделение. 

Автори: Коста Аџиевски, Даринка Петреска, Ван-
чо Горѓиев, Наум Димовски и Јосиф Милчевски. 

2. Издавач: Друштво за издавачка дејност "Табер-
накул". 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

Бр. 10-2508/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1402. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 

ИСТОРИЈА ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по историја за 
VI одделение. 

Автори: Коста Аџиевски, Јосиф Милчевски, Љу-
бомир Трајковски. 

2. Издавач: Друштво за издавачка дејност "Табер-
накул" Скопје. 
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3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

Бр. 10-2507/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1403. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 

ИСТОРИЈА ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по историја за 
VI одделение. 

Автори: Бранко Панов, Андон Горчевски, Мирос-
лав Бошковиќ. 

2. Издавач: АД за издавање учебници и наставни 
средства "Просветно Дело" Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

Бр. 10-2506/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1404. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 

БИОЛОГИЈА ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по биологија 
за VI одделение. 

Автор: Светлана Брашнарска. 
2. Издавач: АД за издавање учебници и наставни 

средства "Просветно дело" Скопје. 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 10-2502/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1405. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 

БИОЛОГИЈА ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по биологија 
за V одделение. 

Автор: Светлана Брашнарска. 
2. Издавач: АД за издавање на учебници и настав-

ни средства "Просветно Дело" Скопје. 
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3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

Бр. 10-2505/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1406. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 

БИОЛОГИЈА ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по биологија 
за VI одделение. 

Автори: Бранко Симоновски, Д-р Живко Секов-
ски. 

2. Издавач: Издавачко друштво "Алби". 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 10-2503/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1407. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 

БИОЛОГИЈА ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по биологија 
за V одделение. 

Автори: Бранко Симоновски, Д-р Живко Секов-
ски. 

2. Издавач: Издавачко друштво "Алби". 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 10-2504/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1408. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по техничко 
образование за VI одделение. 

Автори: Крсте Василевски Подгорски и Југослав 
Зиберовски. 

2. Издавач: "Македонска Искра". 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

Бр. 10-2524/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1409. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по техничко 
образование за V одделение. 

Автори: Крсте Василевски Подгорски и Вера Ве-
љановска. 

2. Издавач: "Македонска Искра". 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 10-2527/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1410. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по техничко 
образование за VI одделение. 

Автори: Маре Митевска, Горан Стефановски, Ду-
шан Ивановиќ, Благоја Николовски и Јане Ангелов-
ски. 

2. Издавач: АД за издавање учебници и наставни 
средства "Просветно Дело" Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

Бр. 10-2522/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1411. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за ос-

новно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебник по техничко 
образование за V одделение. 

Автори: Маре Митевска, Горан Стефановски, Ду-
шан Ивановиќ, Благоја Николовски. 
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2. Издавач: АД за издавање учебници и наставни 
средства "Просветно Дело" Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

Бр. 10-2525/1 Министер, 
29 август 2001 година проф.д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1412. 
Врз основа на член 81 од Законот за внатрешна 

пловидба ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 27/2000), министерот за здравство во соглас-
ност со министерот за транспорт и врски, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ СО КОИ СЕ УТВРДУВА ЗДРАВСТВЕ-
НАТА СПОСОБНОСТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕКИПА-
ЖОТ НА ПЛОВНИТЕ ОБЈЕКТИ И УСЛОВИТЕ И 
НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ 

НАДЗОР 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат условите со 
кои се утврдува здравствената способност на членови-
те на екипажот на пловните објекти (бродови, чамци 
и пливачки објекти), како и условите и начинот на вр-
шење на здравствениот надзор. 

Член 2 
Лицата за кои со претходен здравствен преглед се 

утврди дека боледуваат од болест или недостаток кој 
неповолно влијае на способноста за успешно обавува-
ње на работите и работните задачи на бродот се смета 
дека не ги исполнуваат условите за работа на пловни-
от објект во својство на член на екипаж. 

За работа на пловниот објект не се способни оние 
лица кои боледуваат од болести кои можат да го заг-
розат здравјето на другите лица на пловниот објект, 
како ни лицата кои боледуваат од болести кои прет-
ставуваат поголем ризик за здравјето на заболените 
членови на екипажот, со оглед на тоа дека можат да 
доведат до компликации кои би имале потреба од ит-
на, хируршка или друга, медицинска интервенција во 
текот на пловидбата. 

За работа на пловниот објект не се способни оние 
лица кои боледуваат од болести кои поради неможнос-
та за диетална исхрана, штетните фактори на работна-
та околина и другите специфичности на работата на 
пловниот објект можат значително да ги влошат. 

Член 3 
За работа на пловен објект во својство на член на 

екипажот се сметаат за способни оние лица за кои со 
претходен или периодичен здравствен преглед се ут-
врди дека се телесно и душевно здрави, односно да не 
боледуваат од болести или недостатоци кои претста-
вуваат трајни или привремени пречки за работа на 
пловен објект. 

II. ПРЕТХОДНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ 
Член 4 

Лицата кои се вработуваат како членови на екипа-
жот на пловни објекти подлежат на претходен здрав-
ствен преглед за утврдување на здравствената способ-
ност за работа на пловен објект. 

Како трајна пречка за работа на пловен објект ка-
ко член на екипажот се смета: 

а) епилепсија и други болести кои можат да дове-
дат до привремено губење или пореметување на свес-
та, психоза (сегашна и во анамнеза), алкохолизам, 
наркоманија, невроза (фобични, опсесивни и анксио-
депресивни) пореметувања на личноста, психичка за-
останатост; 

б) органски болести на централниот нервен систем 
и периферните нерви со пореметување на функциите 
важни за работната способност; 

в) анатомска или функционална едноокост, кера-
токонус, глауком, пореметување на острината на ви-
дот и другите видни способности согласно член 7 од 
овој правилник; 

г) глувост, еднострана глувост или тешка еднос-
трана наглувост, оштетување на слухот од перцепти-
вен тип надвор од критериумите наведени во член 8 од 
овој правилник, оштетувања на слухот од мешовит 
(кондуктивно - перцептивен) тип, хронично воспалу-
вање на средното уво со перфорација на тапанчето (со 
или без секрет), отосклероза, Мениеров синдром, дру-
ги вртоглавици, кинетози, озаена, хронични гнојни 
воспаленија на синуси, деформитети на носната пира-
мида и септумот кои трајно и после извршениот опе-
ративен зафат, го отежнуваат дишењето на нос, трај-
на засипнатост, посилно изразено пелтечење, расцеп 
на непцето; 

д) шеќерна болест, хиперфункција или хипофун-
кција на штитната жлезда, уринарна дијатеза, други 
потешки болести на ендокриниот систем или размена-
та на материи, особено силно изразена дебелина, сил-
но видлива телесна слабост; 

ѓ) хронична анемија, други тешки хронични болес-
ти на крвта и крвните органи; 

е) природни или стекнати грешки или хронични 
органски болести на срцето, прележан инфаркт на ми-
окардот, коронарна болест, сериози пореметувања на 
срцевиот ритам, артериска хипертензија (преку 22/14 
кПа без терапија), силно изразени варикозитети, дру-
ги органски ангиопатии; 

ж) бронхијална астма, хроничен бронхитис и други 
хронични болести на белите дробови со пречки на 
вентилацијата или рецидивирачки бронхопулмонални 
инфекции; 

з) ахалазија, гастродуоденален улкус, хронични бо-
лести на јетрата, на жолчните патишта и на панкреа-
сот, хроничен улцерозен колитис, други хронични 
проливи; 

ѕ) хронични болести на бубрезите и мочните па-
тишта, состојби по нефректомија; 

и) хроничен вулгарен екцем, неуродерматитис, 
псоријаза, кератодермии, erythematodes chr; 

ј) посилно изразени деформации на рбетот или 
градниот кош, дегенеративни промени на зглобовите 
на екстремитетите или на рбетот, специфични воспа-
ленија на зглобовите, воспалителен ревматизам на 
зглобовите или рбетот, нодозен периартеритис, ди-
фузна склеродермија, системски lupus erythematodes, 
хроничен остеомиелитис, хронична лумбоишијалгија, 
состојба по ламинектомија, хернија, i.v. на дискот; 

к) ампутација на екстремитетите или на нивните 
важни делови, доцни последици од повреди, операции 
или болести на локомоторниот систем или на други 
органи со пореметување на функциите од важност за 
работната способност; 

л) малигни тумури и 
љ) други болести од член 14 на овој правилник кои 

се сметаат за трајни пречки за работа на пловен об-
јект; 

Член 5 
Како привремена пречка за работа на пловен об-

јект како член на екипаж се сметаат сите акутни или 
хронични болести, како и повредите кои предизвику-
ваат привремена неспособност за работа и за кои е 
потребно амбулантно или болничко лекување, реха-
билитација, домашна нега, надзор, изолација или 
претходна хируршка интервенција и тоа: 

а) цревни заразни болести или нивно клицоноси-
телство, активна туберкулоза, венерични инфекции 
во заразна фаза, сите други заразни болести кои сог-
ласно на прописите за заразни болести задолжително 
се пријавуваат; 

б) Системски микози, дерматофитии, пиодермии, 
скабиес; 
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в) хернија на стомачната празнина, камен во жол-
чните или мочните патишта, анални и други фистули, 
лезии на менискусот на коленото, хабитуална лукса-
ција на рамо, носна полипоза, полип на гласните жи-
ци, силно изразена девијација на носната преграда со 
пречки во дишењето, струма, посилни недостатоци на 
зобалото; 

III. СПОСОБНОСТИ ЗА ВИД И СЛУХ 

Член 6 
При утврдувањето на здравствените способности 

на членовите на екипажот на пловниот објект, завис-
но од видот на службата и потребите на работните 
места, мора да се исполнат и посебни услови во однос 
на видот и слухот како и способности за рамнотежа. 

СПОСОБНОСТИ ЗА ВИДОТ 

Член 7 
а) работа на палуба 

Кај првиот претходен преглед за вработување на 
членовите на екипажот во служба на палубата на пло-
вниот објект, острината на видот на секое око посеб-
но без корекции треба да изнесува минимум 0,7 или 
1,0 на подоброто, а минимум 0,5 на послабото око, со 
можност за полна корекција со максимум + -2,0 Дспх, 
и постигнување на стерео вид со задолжително носе-
ње на очила и поседување на резервни очила или кон-
тактни леќи. 

Кај контролниот или периодичниот преглед на 
вработените членови на екипажот во служба на палу-
бата на пловниот објект острината на видот без ко-
рекции треба да изнесува минимум 0,5 на едното око, 
како и минимум 0,3 на послабото око, со тоа што со 
корекција од максимум + -3,0 Дспх, треба да се постиг-
не острина на видот на секое око од 1,0 со задолжи-
телно носење на очила и поседување на резервни очи-
ла или контактни леќи. 

Членовите на екипажот во служба на палубата на 
пловниот објект треба да имаат нормална способност 
за распознавање на боите, што се утврдува со псеудои-
зокроматски таблици. Можат да се толерираат и по-
лесни аномални трихромазии испитани со Farnsworthov 
test. 

Членовите на екипажот во служба на палубата на 
пловниот објект мораат да имаат нормално видно по-
ле и не смеат да боледуваат од ноќно слепило. Под 
нормално видно поле се смета периметриски наод кај 
кој периферната изоптера на секое око не е пониска 
од 60 ст, и без скотом е во видното поле. За испитува-
ње на ноќното слепило доволно е изведување тестови 
на брза реадаптација на светло и во темнина (на пр: 
мезоптометар). 

б) машинска служба 

Кај претходниот и периодичниот преглед на чле-
новите на екипажот во машинската служба острината 
на видот на секое око посебно со или без корекции 
треба да изнесува минимум 0,7 со тоа што корекциска-
та вредност не смее да премине + -4,0 Дспх, а разлика-
та на корекциското стакло помеѓу едното и другото 
око не смее да биде поголема од 2,0 Дспх, со задолжи-
телно носење очила и поседување резервни очила или 
контактни леќи со добар стерео вид. 

Кај членовите на екипажот во машинската служба 
задолжителна е нормалната способност за распозна-
вање на боите по Исхихара таблици, со тоа што се то-
лерира аномална трихромазија, а дихроматите и мо-
нохроматите се онеспособуваат. 

Кај членовите на екипажот во служба на палубата 
и машинската служба на пловниот објект постари од 
45 години се дозволува за постигнување на потребната 
острина на видот, максимална корекција од + -5,0 
Дспх, со тоа што разликата во корекцијата помеѓу ед-

ното и другото око не смее да биде поголема од 3,0 
Дспх, со задолжително носење очила, како и поседу-
вање резервни очила или контактни леќи. 

в) служба за врски 

Кај членовите на екипажот во служба за врски ос-
трината на видот на двете очи заедно со или без ко-
рекција треба да изнесува минимум 1,0 со тоа да ко-
рекциската вредност не смее да премине од + -5,0 
Дспх. 

Кај членовите на екипажот во службата за врски 
способноста за препознавање бои треба да биде иста 
со онаа на членовите на екипажот во машинската 
служба. 

г) општа служба 

Кај членовите во општата служба, аналогно на за-
нимањата на копното, видните способности се без по-
себни критериуми со тоа што со или без корекции да 
бидат доволни за успешно вршење на работните зада-
чи, со обврска за носење очила и поседување резервни 
очила или контактни леќи. 

Лицата со едно око, анатомски или функционално, 
не се способни за работа на пловен објект. Меѓутоа, 
ако членот на екипажот во текот на работењето на 
пловниот објект го изгуби видот само на едното око, а 
видот на здравото око изнесува минимум 1,0 со или 
без корекции и со тоа има нормално видно поле на 
преостанатото око, може да ја продолжи работата на 
пловниот објект само на работно место радиотелегра-
фист, административец, собар или келнер. 

АУДИОВЕСТИБУЛАРНИ СПОСОБНОСТИ 

Член 8 
Испитувањата на слухот се вршат со целосна ли-

минарна аудиометрија, а оштетувањето се смета спо-
ред полошото уво. 

На првиот претходен преглед (влезен аудиограм) 
можат да се толерираат перцептивните редукции на 
слухот во форма на тесен скотом до максимум 50 дБ 
на 4000 Хз со нормален слух на соседната ниска и ви-
сока октава или децентрираната редукција после 4000 
Хз со пад не поголем од 30 дБ на соседната повисока 
октава. 

На контролниот или периодичниот преглед на вра-
ботените членови на екипажот или на претходниот 
преглед за вработување при промена на работодава-
чот кај работниците со претходен стаж во бучава слу-
хот може да биде редуциран на 4000 Хз со скотом до 
максимум 70 дБ, а на соседната пониска октава до 30 
дБ. 

Првиот контролен преглед на ново вработените 
членови на екипажот во машинската служба се прави 
по шест месеци од стапувањето на работа. При тој 
преглед контролниот аудиолошки наод не смее да би-
де полош од влезниот аудиограм на критичните фрек-
венции (2000 до 6000 Хз) за повеќе од 15 дБ. 

Понатамошните контролни прегледи на членовите 
на екипажот во машинската служба, како и останати-
те членови на екипажот со оштетен слух треба да се 
обавуваат еднаш годишно, а контролните прегледи на 
сите останати членови на екипажот треба да се обаву-
ваат секоја втора година. 

Редукција на слухот кој на периодичните и кон-
тролните прегледи покажува тенденција на прогрес и 
со тоа преминува вредност од 30 дБ на 1000 Хз и 50 дБ 
на 2000 Хз или зафаќајќи преку 30% од говорното 
подрачје претставува индикација за отстранување на 
работникот од бучавата. 

Функцијата на вестибуларниот систем, верифику-
вана со тестови на динамостатика, со топлинско и ро-
таторно надразнување, треба кај членовите на екипа-
жот да бидат во физиолошки граници. 
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IV. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА ПРЕТХОДНИ 
И ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ 

Член 9 
Претходен лекарски преглед се врши пред издава-

њето бродарска книшка, пред вработување на пловен 
објект, како и пред издавање овластување за обавува-
ње работа од определена струка на пловен објект, а 
периодичниот лекарски преглед се обавува во текот 
на работата на пловниот објект. 

Кај претходниот преглед на кандидатите за работа 
на пловен објект покрај лекарот - специјалист по ме-
дицина на трудот учествуваат и офталмолог, оторино-
ларинголог - аудиолог и психолог, а во случај на пот-
реба и други конзилијарни специјалисти (неуропсихи-
јатар и др.). 

Член 10 
Во испитувањата што се вршат при претходниот 

преглед за вработување на пловен објект се вклучува 
клинички преглед, испитување на видните способности 
и способностите за слух, како и сетилата за рамнотежа, 
психолошка обработка, радиофотографска снимка на 
белите дробови и електро-кардиограм, а од лаборато-
риските испитувања бактериолошки преглед на столи-
цата на салмонела и шигела, крвна слика, седиментаци-
ја на крвта, шеќер во крвта и комплетна урина. 

Член 11 
Кај периодичниот преглед задолжително се врши 

контрола на видните и слушните способности, снимка 
на белите дробови и преглед на столицата на патогено 
клицоносителство, а според потребата и останати ди-
јагностички испитувања што лекарот врз основа на 
клиничкиот преглед ги определува. 

Член 12 
Периодичниот преглед во текот на работењето на 

пловен објект се обавува по правилно најмалку еднаш 
во рок од две години, освен ако лекарот заради здравс-
твената состојба на работникот не определи дека е 
потребен контролен преглед во пократок рок. 

Контролниот лекарски преглед во рок пократок 
од редовниот периодичен преглед се обавува и пред 
промената на видот на работата на пловниот објект, 
после потешка болест или несреќен случај на член на 
екипажот, после бродолом или друга незгода на плов-
ниот објект, на барање на капетанот на пловниот об-
јект, на барање на Капетанијата на пристаништето, 
како и на лично барање на член на екипажот. 

Член 13 
Со периодичниот лекарски преглед се утврдува 

здравствената состојба на членот на екипажот во те-
кот на работата и неговата работна способност за по-
натамошна работа на пловниот објект. 

За понатамошна работа на пловен објект не е спо-
собен член на екипажот кај кој со лекарски преглед се 
утврди дека боледува од болест која претставува трај-
на пречка за вршење на одредено звање или работа на 
пловниот објект или болест која би можела со про-
должувањето на работата на пловниот објект значи-
телно да се влоши. 

За здравствената состојба на членовите на екипа-
жот кај кои се утврди болест која претставува трајна 
пречка за вршење на звање или работи на пловниот 
објект се информира организацијата во која е врабо-
тен членот на екипажот и Капетанијата која ја издала 
бродарската книшка или овластување. 

Известувањето од став 3 на овој член се врши со 
доставување извештај за лекарски преглед од член 19 
на овој правилник. 

V. ТРАЈНИ ПРЕЧКИ ЗА ПОНАТАМОШНА 
РАБОТА НА ПЛОВЕН ОБЈЕКТ 

Член 14 
Како трајни пречки за понатамошна работа на 

пловен објект, како и индикации за упатување на за-
болениот член на екипажот на инвалидска комисија, а 
поради оцена на преостанатата работна способност, 
се сметаат следните болести: 

а) епилепсија, психоза сите освен минливи орган-
ски МК 293 и реактивни МК 298), напреден хроничен 
алкохолизам со социопатија, рецидивирачка наркома-
нија, језгровни неурози (фобични и опсесивно-конпул-
зивни), пореметувања на личноста (параноидни, шизо-
идни, депресивни, асоцијални, агресивни), душевна за-
останатост (ИЉ под 70); 

б) органски болести на централниот нервен систем 
(воспалителни дегенеративни, васкуларни и хереди-
тарни) и периферните нерви со посилно изразени по-
реметувања на функциите од важност за работната 
способност; 

в) пореметувања на острината на видот кои не мо-
жат да се корегираат за успешно обавување на работ-
ните задачи, губење на видот на едното око во текот 
на работењето на пловниот објект (освен работно 
место како радиотелеграфист, администратор, собар 
и келнер), декомпезиран глауком со прогресивно ош-
тетување на видното поле; 

г) нагло, прогресивно губење на слухот предизви-
кан со бучава во текот на работењето на пловниот об-
јект, оштетување на слухот над 30 дБ на 100 Хз како и 
над 50 дБ на 200 Хз со тенденција на влошување, на 
оштетување на слухот во говорното подрачје за пове-
ќе од 30%, Мениеров синдром, вертебробазиларна ин-
суфициенција, други верифицирани и на терапија ре-
зистентни вртоглавици, отосклероза, верифицирани и 
на терапија резистентни кинетози, озаена, двострана 
парализа на гласните жици; 

д) зависен од инсулин дијабетес, дијабетес со по-
доцнежни компликации, потешки или на терапија ре-
зистентни болести на ендокриниот систем или разме-
на на материи; 

ѓ) потешки облици на хронична анемија, хронична 
леукемија, хронични болести со хеморагична дијатеза; 

е) срцеви грешки со пореметена хемодинамска 
функција, сериозни пореметувања на ритамот или ан-
гинозни тешкотии, потешки облици на миокардиопа-
тија со декомпензација, резистентна аритмија или 
тромбоемболизам, инфаркт на миокардот, коронарна 
болест, асимптоматска коронарна инсуфициенција со 
сигнификантно смалување на коронарните резерви 
утврдени со коронарографија или ергометрија, поте-
жок облик на пореметувања на срцевиот ритам, де-
компензиран cor pulmonale, артериска хипертензија со 
развиени компликации или вредности на притисокот 
над 24/15,5 кПа и покрај терапијата, Бургерова болест, 
рецидивен варикозен симптом комплекс, други потеш-
ки органски ангиопатии; 

ж) хронични опструктивни и рестриктивни болес-
ти на белите дробови со средно тешка инсуфициенци-
ја на вентилацијата, бронхијална асма со зачестени на-
пади резистентни на терапијата (независно од венти-
лациската функција); 

з) ахалазија, гастродуоденален улкус со комплика-
ции на терапија, резистентен постресекциски синдром, 
хроничен улцерозен колитис, синдром на лоша апсор-
пција, хроничен агресивен хепатитис, напредна цироза 
на јетрата со компликации (варикозитети на храноп-
роводникот, ascites, иктерус, пореметувања на коагу-
лацијата), хемокроматоза, хепатолентикуларна деге-
нерација, хроничен рецидивен панкреатитис; 

ѕ) хронични воспалителни болести на бубрезите со 
хронично ренална инсуфициенција, нефротски син-
дром, нефроангиосклероза, полицистични бубрези, 
состојба по нефректомија со оштетена функција на 
преостанатиот бубрег или хипертензија; 

и) хроничен рецидивирачки и со алерголошки тес-
тови верификуван вулгарен екцем, eryhematodes chr, на 
терапија резистентни малигни процеси на кожата; 

ј) силно изразена напредната артроза на колкот, 
на колената или на скочниот зглоб силно изразени де-
генеративни промени на вратниот или слабинскиот 
рбет со трајно изразени и на терапија резистентни 
тешкотии и пореметувања на функциите, верифици-
ран Morbus Bechterew, напреднати облици на ревматои-
ден артритис, системен lupus erythematodes, дифузна 
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склеродермија, туберкулозно воспаление на зглобови-
те, псоријатична артропатија, тешки облици на ури-
чен артритис, анкилоза или појаки и потрајни кон-
трактури на важните зглобови на екстремитетите, ам-
путација на екстремитетите или на нивни важни дело-
ви (шака, стапало, прсти на раката), други последици 
до повреди, болести или операции на локомоторниот 
систем или други органи со трајни пореметувања на 
функциите од важност за работната способност на 
пловниот објект. 

Член 15 
Во оценувањето на преостанатата работна способ-

ност на заболените членови на екипажот можат, кога 
е тоа медицински оправдано а особено кај хроничните 
болести кои првенствено бараат чест надзор и редов-
ни здравствени контроли, да се применуваат критери-
уми поблаги од критериумите од член 14 на овој пра-
вилник 

VI. УСЛОВИ И НАЧИН НА ВРШЕЊЕ 
НА ЗДРАВСТВЕН НАДЗОР 

Член 16 
Лицата кои на пловниот објект работат во својство 

на членови на екипажот на работи на кои доаѓаат во 
непосреден допир со животните намирници и водата 
за пиење или на работи за пружање на хигиенска или 
здравствена нега, се наоѓаат под посебен здравствен 
надзор заради спречување на заразни болести соглас-
но прописите за заштита од заразни болести. 

Член 17 
Лекарскиот преглед кој се обавува заради спрове-

дување на здравствен надзор над членовите на екипа-
жот кои на бродот обавуваат работи преку кои доаѓа-
ат во непосреден допир со животни намирници и вода 
за пиење задолжително опфаќа бактриолошки прег-
лед на столицата на салмонела и шигела, паразито-
лошки преглед на столицата на цревни протозои и ме-
тозои, инспекција на кожата и слузницата на гнојните, 
гливичните и венеричните инфекции како и кожни па-
разити. 

Лекарскиот преглед кој се обавува заради спрове-
дување на здравствен надзор над членовите на екипа-
жот вработени на работни задачи за пружање на хиги-
енска нега, (бродски и козметички салон, берберница 
и сл.) односно здравствена нега опфаќа рентгенски 
преглед на белите дробови, како и преглед на кожата 
на гнојни и паразитарни болести. 

Контрола на столицата на клицоносителство од 
став 1 на овој член се врши секои шест месеци, а оста-
натите прегледи а со цел спроведување здравствен 
надзор - еднаш годишно. 

Член 18 
Членовите на екипажот подлежат на задолжител-

на имунизација против заразните болести во рамките 
и во зависност од важечките прописи. 

Имунизацијата на членовите на екипажот ја спро-
ведува овластена здравствена организација. 

Член 19 
Здравствената способност за работа на пловен об-

јект во својство на член на екипаж се докажува со 
здравствена потврда што ја издава овластена здравс-
твена организација. 

Здравствената потврда за здравствената способ-
ност од став 1 на овој член што во облик на "извештај 
за лекарски преглед" се доставува на надлежната ка-
петанија во која прегледаните лица се вработуваат со-
држи целосни податоци за прележаните болести заве-
рени со потпис на прегледаниот кандидат, резултати 
од медицинските истражувања од член 10 на овој пра-
вилник, патолошки наоди (дијагноза), видот на служ-
бата и работното место за кое членот на екипажот е 
здравствено способен, крвна група и забелешки. 

Крвната група и забелешките од трајна важност се 
внесуваат во бродарската книшка. 

VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Министер Министер 
за транспорт и врски, за здравство, 
Љупчо Балковски, с.р. проф. др. Петар Милошевски, с.р. 

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

29. 
Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување ("Сл. весник на Република 
Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 24/00 и 4/01) и 
член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија ("Сл. весник на 
Република Македонија" бр. 50/94 и 35/95), во постапка 
на ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 18.09.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА 

СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ГРАДСКИОТ 
И ЈАВНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Во градскиот и јавниот патен сообраќај, како ра-

ботни места на кои стажот на осигурување се смета со 
зголемено траење, во смисла на член 125 од Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување, се утврду-
ваат следните: 

1. Возач на тешко товарно моторно возило со но-
сивост од 7 и повеќе тони 12/14 месеци 

2. Возач на автобус во градскиот, приградскиот и 
меѓуградскиот јавен сообраќај (возач на минибус) 
12/14 месеци 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните 
места од член 1 на оваа одлука, се смета од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

Член 3 
Врз основа на документацијата со која располага 

претпријатието, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 02-4612/1 Претседател 
18 септември 2001 година на Управниот одбор, 

Скопје д-р Марика Јорданова, с.р. 

30. 
Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување ("Сл. весник на Република 
Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 24/00 и 4/01) и 
член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија ("Сл. весник на 
Република Македонија" бр. 50/94 и 35/95), во постапка 
на ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 18.09. 2001 година, донесе 
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О Д Л У К A 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА 

ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО 
ТРАЕЊЕ ВО ГУМАРСКАТА ИНДУСТРИЈА 

Член 1 
Во гумарската индустрија, како работни места на 

кои стажот на осигурување се смета со зголемено тра-
ење, во смисла на член 125 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување, се утврдуваат следните: 

1. Мешач на бели смеси на двоваљак 12/15 месеци 
2. Мешач на црни смеси на двоваљак 12/15 " 
3. Размерувач на хемикалии и бели 
полнила 12/15 " 
4. Размерувач на црни полнила 12/15 " 
5. Мешач на смеси на миксер 12/15 " 
6. Помошник ракувач на миксер 12/15 " 
7. Работник на двоваљак-придружник 
на миксер 12/15 " 
8. Размерувач на каучук 12/14 " 
9. Рачен превоз на материјали-
манипулант 12/14 " 
10. Машинско сечење каучук 12/14 " 
11. Работник на машина за ладење 
на смеса 12/14 " 
12. Работник на шприцна-придружник 
на миксер 12/14 " 
13. Претходен загревач на двовалци 12/14 " 
14. Чистач на одделение 12/13 " 
15. Манипулант на лифт-лифтаџија 12/13 ". 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните 
места од член 1 на оваа одлука, се смета од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

Член 3 
Врз основа на документацијата со која располага 

претпријатието, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 02-4614/1 
18 септември 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Управниот одбор, 

д-р Марика Јорданова, с.р. 

31. 
Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување ("Сл. весник на Република 
Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 24/00 и 4/01) и 
член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија ("Сл. весник на 
Република Македонија" бр. 50/94 и 35/95), во постапка 
на ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 18.09. 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО 
ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ПОЦИНКУВАЛНИЦИТЕ 

Член 1 
Во поцинкувалниците како работни места на кои 

стажот на осигурување се смета со зголемено траење, 
во смисла на член 125 од Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување, се утврдуваат следните: 

1. Извлекувач на цевки 12/14 месеци 
2. Крановодител-бајцер 12/13 " 
3. Бајцер 12/13 " 
4. Помошник работник 12/13 ". 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните 
места од член 1 на оваа одлука, се смета од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

Член 3 
Врз основа на документацијата со која располага 

претпријатието, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 02-4615/1 
18 септември 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Управниот одбор, 

д-р Марика Јорданова, с.р. 

32. 
Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување ("Сл. весник на Република 
Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 24/00 и 4/01) и 
член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија ("Сл. весник на 
Република Македонија" бр. 50/94 и 35/95), во постапка 
на ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 18 септември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА 

СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ НА ОДРЖУВАЊЕ 
ДАЛНОВОДИ ОД 110 KW И ПОВЕЌЕ 

Член 1 
На одржување далноводи од 110 KW како работни 

места на кои стажот на осигурување се смета со зголе-
мено траење, во смисла на член 125 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување, се утврдуваат 
следните: 

1. Монтер за одржување далноводи од 
110 KW и повеќе 12/15 месеци 

2. Помошен работник на монтер за одржување 
далноводи од 110 KW и повеќе 12/14 месеци 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните 
места од член 1 на оваа одлука, се смета од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

Член 3 
Врз основа на документацијата со која располага 

претпријатието, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Сл. весник на Република Македо-
нија" 

Бр. 02-4613/1 
18 септември 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Управниот одбор, 

д-р Марика Јорданова, с.р. 
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33. 
Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 

10 на член 180 од Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување ("Сл. весник на РМ" бр. 80/93, 
14/95, 71/96, 32/97, 24/2000 и 5/2001), Управниот одбор 
на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија на седницата одржана на 18 септември 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ 
ЗА ПЕРИОДОТ ЈУЛИ-СЕПТЕМВРИ 2001 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците на осигу-

рување според кои се пресметува и плаќа придонесот 
за пензиско и инвалидско осигурување за обврзниците 
на данок од приход од земјоделска дејност на кои зем-
јоделската дејност им е единствено занимање (во на-
тамошниот текст: индивидуални земјоделци). 

Член 2 
Индивидуалните земјоделци, заради пресметување 

и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско 
осигирување се распоредуваат во основици на осигу-
рување според висината на катастарскиот приход и 
тоа: 

ната адреса, судот согласно член 78 од ЗПП, постави 
на II-ро тужениот привремен застапник кој ќе ги шти-
ти неговите права и интереси до завршување на овој 
предмет, односно додека II-ро тужениот не се појави 
во судница, или не пристапи негов полномошник или 
пак додека Меѓуопштинскиот центар за социјална ра-
бота на општините на град Скопје-Скопје не постави 
на II-ро тужениот привремен застапник. 

Судот за привремен застапник го постави од редот 
на адвокатите на град Скопје, адв. од Скопје Антонио 
Апостолски, ул. "Пајко Маало" бб, за да ги штити ин-
тересите на II-ро тужениот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIX.П.бр. 
396/1996. (22288) 

Во врска со тужбата на тужителот Фиданова Рис-
тиќ Јанка од Скопје против тужените Ѓорѓе, Десанка, 
Нада, Јелица и Горан Ристиќ со непозната адреса, со 
решение на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална 
работа на град Скопје бр. 3020-345 од 12.06.2001 годи-
на за посебен старател на овие лица поставена е адво-
кат Јадранка Каракамишева-Трајковска од Скопје, 
ДТЦ Мавровка, локал бр. 5, која ќе ги застапува исти-
те до правосилно окончување на спорот кој се води за 
утврдување право на сопственост на стан, односно до 
нивно појавување во судот или нивни полномошник, 
односно законски застапник. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, X . П . 
661/2001. (22281) 

Ред. 
бр. 

катастарски приход 
(во денари) 

месечна основица 
на осигурување 

1. до 400,00 3.149,00 
2. од 400,01 до 900,00 5.011,50 
3. од 900,01 до 2.000,00 5.720,50 
4. од 2.000,01 до 4.500,00 6.358,00 
5. од 4.500,01 до 7.000,00 6.992,00 
6. над 7.000,01 7.630,50 

Член 3 
Индивидуалните земјоделци можат по сопствен из-

бор да се определат да плаќаат придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување на повисока основица на оси-
гурување. 

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да 
плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигуру-
вање на повисока основица на осигурување должни се 
до 31 март во тековната година да поднесат писмено 
барање до органот за јавни приходи во општината. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија" 
а ќе се применува од 1 јули заклучно со септември 
2001 година. 

Бр. 02-4620/1 Претседател 
18 септември 2001 година на Управниот одбор, 

Скопје д-р Марика Јорданова, с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, е во тек 

парнична постапка по тужба на тужителот Мурат 
Куртовиќ од Скопје преку пол. Благој Јованов, адв. од 
Скопје, против тужените Република Македонија зас-
тапувана од ЈП на РМ, Вељановски Никола од Скопје, 
на привремена работа во Германија со непозната ад-
реса, Крсте Ѓорѓиевски од Скопје, ул. "Владимир Ко-
маров" бр. 22/1-20 и Балиќ [ абедин од Скопје, ул. 
"Павле Илиќ" бр. 23, за утврдување на сопственост. 

Бидејќи II-ро тужениот Вељановски Никола од 
Скопје на привремена работа во Германија е со непоз-

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека пред 
овој суд во тек е постапка за сопственост на недвижен 
имот по тужба на тужителот Авдии Раман од Скопје, 
ул."Струма" бр. 4/1-8, застапуван од полномошник 
Насер Рауфи адвокат од Скопје, против тужената Уљ-
кер Сабрија, со непозната адреса во Република Турци-
ја. Вредност неопределена. 

По оваа тужба е оформен предметот на овој суд 
XXII. П.бр. 2426/00 и дека со решение на ЈУ Меѓуопш-
тински центар за социјална работа на град Скопје бр. 
3020-322 од 12.06.2001 година, за посебен старател на 
тужента е поставена Иванка Јакимовска од Скопје 
ГТЦ - Мавровка - мезанин локал 64. 

Наведениот адвокат ќе ги застапува интересите на 
тужената во текот на постапката се додека таа или од 
неа овластен полномошник не се јави на судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XXII. П.бр. 
2426/00. (22580) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужи-

телот Решат Сејфула, сега во Германија, против туже-
ната Мидихан Сејфула од с. Добрашенци-струмичко, 
сега со непозната адреса на живеење, за развод на 
брак. 

Се повикува тужената Мидихан Сејфула од с. Доб-
рашенци, Струмица, сега со непозната адреса на живе-
ење, да се јави во Основниот суд Скопје II - Скопје во 
рок од 30 дена по објавување на огласот и во истиот 
рок да ја достави сегашната адреса на живеење или 
престојување. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, су-
дот ќе и постави привремен застапник во смисла на 
член 80 од ЗПП, кој ќе ги застапува нејзините интере-
си до окончување на постапката или до нејзино јавува-
ње во судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVIII.П.бр. 
1628/1999. (21841) 

Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужи-
телката Жаклина Бехџет од Скопје, сега на привреме-
на работа во Република Италија, против тужениот 
Шенџун Бехџет од Скопје, сега во Република Италија 
со непозната адреса на живеење, за развод на брак. 
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Се повикува тужениот Шенџун Бехџет од Скопје, 
сега со непозната адреса на живеење во Република 
Италија, да се јави во Основниот суд Скопје II - Скопје 
во рок од 30 дена по објавување на огласот и во исти-
от рок да ја достави сегашната адреса на живеење или 
престојувалиште. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, су-
дот ќе му постави привремен застапник во смисла на 
член 80 од ЗПП, кој ќе ги застапува неговите интере-
си до окончување на постапката или до неговото јаву-
вање во судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVIII.П.бр. 
1598/2001. (21758) 

Во просториите на Основниот суд Скопје II - Скоп-
је, кат II, соба бр. 8 на ден 9.10.2001 година во 12,00 ча-
сот ќе се одржи рочиште за продажба на семејната ку-
ќа која се наоѓа во Скопје на ул. "Алекса Дундиќ" бр. 
103-а, нас. Бутел II, на која куќа полагаат право на 
сопственост предлагачот Атанас Ангеловски на 5/8 
идеален дел и противниците Никола Ангеловски, 
Шерденковска Елена, Миновска Нина, секој од нив на 
по 1/8 идеален дел, а по пат на јавно и усно наддавање. 

Пазарната вредност на семејната куќа на горенаве-
дената адреса со вкупна површина од 109,76м2 и тераса 
од 16,8м2 се утврдени на ден 10.05.2000 година и изне-
сува 120.321 германски марки пресметано по 1217 ДМ 
за 1м2 станбена површина што во денарска против-
вредност на 10.05.2000 година изнесува 3.729.951,00 де-
нари, која купопродажна цена претставува најниско 
прифатлива цена по која недвижноста ќе се продава. 

Сите заинтересирани правни и физички лица се 
должни до денот на закажаната продажба на име га-
ранција да депонираат во судската каса на име судски 
депозит 1/10 од утврдената почетна пазарна цена за 
лицитацијата. Трошоците на овој оглас ќе ги сноси 
предлагачот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП. бр. 
183/1997. (22318) 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак 
по тужба на тужителот Јован Димовски од Скопје, ул. 
"Речиште" бр. 11, нас. Драчево, против тужената Сла-
вица Димовска родена Стојановиќ од Скопје, со пос-
ледна адреса на живеење на ул."Речиште" бр. 11, а се-
га со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената да се јави во рок од 30 дена 
по објавување на огласот во Основниот суд Скопје II -
Скопје, или во тој рок да достави своја адреса или 
претстојувалиште или да назначи свој полномошник. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена неј-
зините интереси во постапката ќе ги штити привре-
мен застапник поставен од Меѓуопштинскиот центар 
за социјални работи на општините на град Скопје, се 
додека тужената лично или нејзин полномошник не се 
појават пред судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIX. П.бр. 
1284/01. (22458) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 

Основниот суд во Велес во парничниот предмет П. 
бр. 1237/99 по предлог на тужителите Далипов Алили 
од Велес и други, против тужениот Шефкет Мисими 
од с.Свеќани, со непознато место на живеење и прет-
стојување, за привремен застапник на тужениот судот 
го постави стручниот соработник Валентина Перчин-
кова - Стојанова, согласно член 78 став 2 точка 5 од 
ЗПП. 

Привремениот застапник ги има сите права и дол-
жности на законски застапник по споменатиот пред-
мет се додека тужениот или негов полномошник не се 
јави пред судот, односно се додека органот за стара-
телство не го извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 1237/99. (22374) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
По тужба на тужителот Ѓуран Дема од Гостивар, 

се води парнично побарување, против тужената Баф-
тијари Муазиме од Гостивар со непозната адреса на 
живеење на подрачјето на општина Гостивар. 

Се повикува тужената на судот да му достави точ-
на адреса или да се јави лично или пак да овласти пол-
номошник за да истата ја застапува во парничната 
постапка. Во спротивно во рок од 30 дена судот ќе и 
постави привремен застапник. 

За привремен застапник ќе биде поставен по служ-
бена должност адвокатот Елези Таип од Гостивар кој 
ќе ги штити нејзините права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Гостивар,П.бр.1213/97.(22555) 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред Основниот суд во Дебар е заведен граѓански 

предмет по тужба на тужителот Леурета Мутишовска 
род. Дестановска од с. Бајрамовци, општина Центар 
Жупа против тужениот Исмаил Мутишовски од Дебар 
за развод на бракот. 

Тужениот Исмаил Мутишовски сега со непозната 
адреса на престојувалиште во Р. Италија, се повикува 
да се јави во судот, достави точна адреса или определи 
полномошник кој ќе го застапува во постапката во 
овој предмет во рок од 30 дена сметано од објавување-
то на огласот. 

По истекот на овој рок на тужениот ќе му се пос-
тави привремен застапник преку ЦСР-Дебар. 

Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 117/2001. 
(22179) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд Куманово се води парнична 

постапка по тужба на тужителот Хајдин Ајдини од с. 
Лопате, против тужената Бурбуќе Ајдини од с. Лопа-
те, сега со непозната адреса во Германија, за развод на 
брак. 

Со оглед да тужената е со непозната престојува-
лиште, судот и поставува привремен застапник и тоа 
Јордан Серафимовски, адвокат од Куманово, кој ќе ја 
застапува тужената во постапка се додека тужената 
или нејзиниот полномошник не се појави пред судот, 
односно додека Центарот за социјални работи не го 
извести судот дека назначил старател. 

Од Основниот суд во Куманово, V.П.бр. 980/2001. 
(22033) 

Пред овој суд се води извршен предмет Ис.бр. 13- 
1264/97 по предлог на доверителот АД КИБ - Кумано-
во, против должникот ПП СИНТЕКС ДОО Куманово 
и Снежанка Петровска и хипотекарни должници Душ-
ан Петровски, Јордан Петровски, Снежанка Петров-
ска и Петар Петровски малолетен, застапуван од не-
говиот татко Јордан Петровски сите од Куманово, ул. 
"Питу Гули" бр. 11, за наплата на парично побарува-
ње во износ од 10.295.746,00 денари, врз основа на из-
вршна исправа - решение за обезбедување Р.бр. 818/94 
од 25.07.1994 година на Општинскиот суд во Кумано-
во. 

Во текот на постапката судот утврди дека должни-
кот и хипотекарниот должник Петар Петровски од 
Куманово, ул."Питу Гули" бр. 11, живее во странство 
со непозната адреса, поради што судот согласно член 
78 став 2 точка 4 во врска со член 80 од ЗПП му поста-
вува времен застапник и тоа адвокат Лидија Велинов-
ска од Куманово. 

Привремениот застапник во постапката во која е 
поставен ќе ги има сите права и должности во име и за 
сметка на должникот и хипотекарен должник Петар 
Петровски од Куманово, се додека не се појави пред 
судот. 

Од Основниот суд во Куманово, Ис.бр. 13-1264/97. 
(22373) 
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ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Пред Основниот суд во Кочани се води спор по 

тужбата на тужителот Блаже Костадинов од Кочани, 
ул."Никола Вапцаров" бр. 7, против тужениот Борис 
Борисов од с.Грдовци, на работа во странство со непо-
зната адреса. Предмет на спорот долг во износ од 
28.000,00 денари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот да се јави во овој суд или да опреде-
ли свој полномошник. Во спротивно, ќе му биде поста-
вен привремен застапник кој ќе ги застапува неговите 
интереси до окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П.бр. 398/01. (22639) 

ОСНОВЕН СУД ВО ОХРИД 
Основниот суд во Охрид објавува дека се води пос-

тапка по предлог на Бекир Хајдар од Охрид, ул."Јане 
Сандански" бр. 32/3, за докажување на смртта на лице-
то Хајдар Хаџи Иљаз. Во предлогот се наведени пода-
тоци дека Хајдар Хаџи Иљаз бил роден во Охрид во 
1871 година, а починал на 30.05.1946 година. 

Се повикува Хајдар Хаџи Иљаз доколку е жив и 
секој друг што знае за неговиот живот, да се јави во 
Основниот суд во Охрид, во рок од 3 месеци од денот 
на објавување на овој оглас, со наведување на подато-
ци за животот или смртта на наведеното лице. 

По истекот на наведениот рок ќе биде донесено 
решение за утврдување на настанатата смрт на наве-
деното лице. 

Од Основниот суд во Охрид, ВПП.бр.93/01. (22560) 

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 
Основниот суд во Прилеп го повикува лицето Ива-

новски К.Блаже од Прилеп, роден во 1860 година во с. 
Кошино, како и секој друг што знае за неговиот жи-
вот да се јави во Основниот суд во Прилеп во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ" бидејќи во овој суд се води постапка за 
прогласување на исчезнато лице за умрено. 

По истекот на овој рок лицето Иваноски Блаже ќе 
биде прогласено за умрено. 

Од Основниот суд во Прилеп, Р.бр. 287/01. (22556) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Основниот суд во Струмица како првостепен гра-

ѓански суд постапувајќи по тужбата и барањето на ту-
жителот АДОР МАКЕДОНИЈА Скопје, против туже-
ниот Маринчо Јованов од с.Сарај - струмичко, а сега со 
непозната адреса на живеење, за регрес, вредност на 
спорот 65.375,00 денари, врз основа на член 80 од ЗПП. 

За привремен застапник на тужениот му се назна-
чува Валентина Митева стручен соработник во Осно-
вниот суд во Струмица, која ќе го застапува тужениот 
во предметот во овој суд што се води под П.бр. 
2055/01, по тужба на тужителот. 

Привремениот застапник ќе ги застапува интере-
сите на тужениот согласно член 79 од ЗПП, по сите 
права по Законот, се до појавување на тужениот или 
негов полномошник пред овој суд. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена 
од објавување на огласот или да испрати свој полно-
мошник. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 2055/01. 
(22557) 

Основниот суд во Струмица како првостепен гра-
ѓански суд постапувајќи по тужбата и барањето на ту-
жителот АДОР МАКЕДОНИЈА Скопје, против ту-
жениот Стојан Китанов од с.Ново Село, ул."Герас Цу-
нев" бр. 10, а сега со непозната адреса на живеење, за 
регрес, вредност на спорот 17.778,00 денари, врз осно-
ва на член 80 од ЗПП. 

За привремен застапник на тужениот му се назна-
чува Валентина Митева стручен соработник во Ос-
новниот суд во Струмица, која да го застапува тужени-
от во предметот во овој суд што се води под П.бр. 
55/01, по тужба на тужителот. 

Привремениот застапник ќе ги застапува интере-
сите на тужениот согласно член 79 од ЗПП, по сите 
права по Законот, се до појавување на тужениот или 
негов полномошник пред овој суд. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена 
од објавување на огласот или да испрати свој полно-
мошник. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.55/01.(22559) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 

тужба на тужителот Амет Џеладини од с. Желино, Те-
тово, против тужената Хеике Ерика Ема Балоу од с. 
Желино, сега со непозната адреса во Германија пора-
ди развод на брак. 

Бидејќи тужената Хеике Ерика Ема Балоу е со не-
позната адреса за истата да биде објавен оглас во 
"Службен весник на РМ" да во рок од 15 дена од обја-
вувањето на огласот се јави во судот или да одреди 
свој полномошник, во спротивно на истата ќе и биде 
поставен привремен старател преку Центарот за соци-
јална работа Тетово, кој ќе ги застапува нејзините ин-
тереси се до окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 466/2001. 
(22180) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Во Основниот суд во Штип заведен е спор за разв-

од на брак по тужба на Мануела Гајосо, родена Пет-
рова од Штип, против Хозе Гајосо од Сиднеј-Австра-
лија, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена по објаву-
вањето на огласот да се јави во Основниот суд во Шт-
ип, да достави негова адреса или да одреди свој полно-
мошник. Во спротивно, ќе му биде поставен привре-
мен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси 
во постапката. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 475/01. (22381) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа 
управна постапка ("Службен лист на СФРЈ" бр. 47/86), 
применет како републички пропис согласно член 5 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на 
Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
52/91), член 20 и 49 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа ("Службен 
весник на Р.Македонија" бр. 58/2000) и член 5 од 
Уредбата за поблиските услови за отворање и работа 
на претставништва на странски лица во Република 
Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 25/95), постапувајќи по барањето на 
основачот PROWA Blasc & Weatch GmbH од Hale -
Германија за затварање на претставништвото, 
Министерството за економија го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. Се брише од регистарот на претставништва на 

странски лица во Република Македонија претставништ-
вото PROWA Blask & GmbH Претставништво - Скопје. 

Претставништвото престанува со работа на 
04.07.2001 година. (22531) 

Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа 
управна постапка ("Службен лист на СФРЈ" бр. 47/86), 
применет како републички пропис согласно член 5 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Репу-
блика Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
52/91), и член 5 од Уредбата за поблиските услови за 
отворање и работа на претставништва на странски ли-
ца во Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 25/95), постапувајќи по барањето на основа-
чот PROWA Engineering GmbH од Хале-Германија, Ми-
нистерството за економија го донесе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се запишува во Регистарот на претставништва 
на странски лица во Република Македонија под рег. 
бр. 1270, број на регистарска влошка 3-0195/ДЕМ от-
ворање на претставништво на странското лице 
PROWA Engineering GmbH од Хале - Германија. 

1). Претставништвото на странското лице е : 
- под назив: PROWA Engineering GmbH - Претставн-

иштво Скопје, со седиште во Скопје на ул."Железнич-
ка" бр. 37. 

2). Дејноста на претставништвото е : 
- истражување на пазарот; 
- вршење на претходни и подготвителни дејствија 

за склучување на договори за извоз на стоки и услуги 
од Република Македонија за увоз со кој се унапредува 
и развива производството како и договори за долго-
рочна кооперација, деловно-техничка соработка и ст-
рански вложувања; 

- деловно - техничка соработка. 
3). Раководител на претставништвото е Даница 

Мининчиќ - Дучковска од Скопје со ЕМБГ бр. 
270195445 5136 и л.к. бр. 1295640. 

2. Претставништвото почнува со работа по уписот 
во Регистарот на претставништвата на странски лица 
во Република Македонија, кој се води во Министерст-
вото за економија под рег.бр. 1270 и рег. влошка 3-
0195/ДЕМ. 

3. Решението за запишување на претставништвото 
во Регистарот ќе се објави во "Службен весник на 
РМ" на сметка на странското лице. (22533) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 350/2001од 06.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03006879?-8-11-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма и истапување 
и пристапување на содружник на Друштвото за но-
винско издавачка дејност Калиографос ДОО увоз-из-
воз Штип ул."Ванчо Прќе" бр. 3. 

Истапува содружникот Велев Васил. Пристапува-
ње на содружниците: Трајчо Велев и Бети Велева. 
Преобразба на ДООЕЛ во ДОО со тоа што се брише 
досегашниот назив: Друштво за новинско издавачка 
дејност Калиографос ДОО увоз-извоз Штип , а се за-
пишува нов назив кој гласи: Друштво за новинско из-
давачка дејност Калиографос ДОО увоз-извоз Штип. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
350/2001. (19811) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 378/2001од 21.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008617?-1-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар дополнувањето на дејноста на 
Друштвото за превоз, трговија и услуги Навашпед јтд 
Ангелов Васе и др. увоз-извоз ул."11 Октомври" бр.1, 
Кочани. 

Се врши дополнување на дејноста со: 20.10, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 45.42, 45.45. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
378/2001. (19812) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 334/2001од 06.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03003173?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за трговија и услуги Бартер увоз-извоз ДООЕЛ 
Струмица ул."Ката Поцкова" бр. 42. 

Се брише Касапова Трајанка - управител без огра-
ничување. Се запишува: Стојанова Маргарита - упра-

вител без ограничување. Пречистен текст: Стојанова 
Маргарита - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
334/2001. (19813) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 331/2001од 21.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03007244?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејност на 
Друштвото за производство, трговија и услуги Хит 
ДООЕЛ ул."Гоце Делчев" бб, Струмица. 

Дејноста на друштвото се проширува со: 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.47, 52.63, 52.45, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.14, 36.15. 

Пречистен текст: 15.33, 15.71, 15.93, 15.98, 21.22, 
21.23, 21.25, 25.22, 25.24, 36.63, 20.51, 01.11/1, 01.12/1, 
01.21, 01.23, 01.25, 01.24, 01.41, 50.50, 50.10, 50.30, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.25, 51.41, 51.70, 51.42, 51.35, 51.24, 52.11, 
51.19, 51.34, 51.37, 51.36, 51.38, 51.39, 51.47, 51.53, 51.55, 
51.32, 51.31, 52.11, 52.12, 51.33, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.42, 52.46, 52.48, 55.30/1, 74.84, 93.05, 
52.62, 55.30/2, 60.24, 52.50, 55.30, 55.40, 52.21, 55.11, 
60.22, 52.44, 52.44/2, 55.44/3, 52.45, 52.47, 52.50, 52.63, 
52.21, 52.43, 52.23, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.25. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
331/2001. (19814) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 351/2001од 27.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03001700?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на овластено лице на 
Друштвото за производство, посредување и трговија 
на големо и мало Втори Август Данче ДООЕЛ Радо-
виш ул."Плачковица" бр. 130. 

Друштвото изврши промена на овластеното лице 
за затапување и посредување со тоа што: Досегашни-
от управител и застапник Самаров Илија се разрешу-
ва и се брише од управител и застапник во надвореш-
нотрговското работење. За нов управител и застапник 
на друштвото се именува и запишува: Дацева Данче -
се именува за управител и се запишува за застапник 
без ограничување. Именованата се запишува и за зас-
тапник во надворешнотрговското работење без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
351/2001. (19815) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 384/2001од 26.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03006906?-3-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на овластено лице за 
застапување на Друштвото за производство, услуги и 
промет Иднина увоз-извоз ДОО Струмица бул. "Гоце 
Делчев" бр. 49. 

Се брише: Тимовски Златко - управител со неогра-
ничени овластувања. 

Се запишува: Снежана Цонева - В.Д. Управител со 
неограничени овластувања. Пречистен текст: Снежа-
на Цонева - В.Д. управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
384/2001. (19816) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 369/2001од 19.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03001374?-4-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на струк. на капиталот и 
промена на овластено лице за застапување на Друш-
твото за трговски промет Елмар а.д. Штип ул. "Тошо 
Арсов" бр. 36. 

Се врши промена на структурата на капиталот на 
друштвото и тоа: Основната главница на друштвото ја 
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сочинуваат 300.000 акции или 3.000.000 дем акционер-
ски капитал 269.769 обични акции или 2.697.690 дем 
ПИО 30.231 приоритетни акции или 302.310 дем. Се 
врши промена на овластено лице за застапување во 
прометот со трети лица и надворешнотрговското ра-
ботење: се брише Ленче Апостолоска претседател на 
управен одбор со неограничени овластувања. Се запи-
шува: Жан Жанина Стојанова претседател на управен 
одбор со неограничени овластувања. Пречистен 
текст: Жан Жанина Стојанова претседател на управен 
одбор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
369/2001. (19817) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 377/2001од 19.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03007642?-4-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Акционерско друш-
тво БЕКОН ОВЧЕ ПОЛЕ свињарска фарма Св. Ни-
коле. 

Кон друштвото пристапува ДАН ТРАДИНГ ГмбХ 
Виена со влог од 1.034.700 дем или 32.075.700,00 дена-
ри со откуп на 4417 акции од Агенција за приватизаци-
ја и 5930 акции - обични од акционер по акционерска 
книга - Симаг Инвест Скопје со што се стекнува со 
мнозински дел од обични акции. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
377/2001. (19818) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 316/2001од 13.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03007877?-1-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за угостителство и услуги АБРАКСАС Илија 
Ценовски и др. јтд увоз-извоз Штип ул."Солидарност" 
бр. 11/19. 

Стар назив: Друштвото за угостителство и услуги 
АБРАКСАС Дејан Зафиров и др. јтд увоз-извоз 
Штип. 

Седиште: ул."Кирил Пејчинвиќ" бр. 68. 
Нов назив: Друштвото за угостителство и услуги 

АБРАКСАС Илија Ценовски и др. јтд увоз-извоз 
Штип. Седиште: ул."Солидарност" бр. 11/19. Истапува 
содружникот Дејан Зафиров од Штип ул."Кирил Пеј-
чиновиќ ' ^ . 68. Пристапува содружникот Зоран Тодо-
ров од Штип ул."Струмичка" бр. 15. Промена на упра-
вител: Се брише Дејан Зафиров. Се запишува Зоран 
Тодоров. Пречистен текст: Зоран Тодоров - управител 
без ограничувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
316/2001. (19819) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 371/2001од 15.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03005581?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар дополнувањето на дејноста на 
Друштвото за трговија и услуги СИН-КОМПАНИ 
ДООЕЛ увоз-извоз Струмица ул."Стив Наумов" бр. 
159, Струмица. 

Дејноста на друштвото се дополнува со: 55.30 -
угостителски објекти на исхрана, 55.30/1 - ресторани и 
гостилници ( без соби за сместување), 55.30/2 - услуги 
на други угостителски објекти, 55.40 - барови. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
371/2001. (19820) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 317/2001од 13.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03004256?-1-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар истап. и пристап. пром. на основач 
и промена на дејност на Друштвото за градежништво, 
услуги и трговија ДВ - Ројал, Силва Наумова и др. јтд 
Кочани, ул."Раде Кончар"бр. 62. 

Промена на основач, истапува Анче Атанасовски 
од Кочани, пристапува Драган Наумов од Кочани. Ос-
новачки влог од 300 ден. преостапен со договор за 
поклон. Новопристапениот основач за обврските на 
друштвото одговара лично, солидарно, неограничено, 
со целиот свој имот. 

Делокругот на работењето се проширува со след-
ните дејности: 14.11, 14.12, 14.13, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.51, 15.52, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 
15.84, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.95, 
15.98/2, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 
27.33, 27.35, 28.11, 28.12, 28.72, 27.83, 27.84, 28.75. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
317/2001. (19821) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под рег. бр. 17/2001 
се запишува здружението-Еснафско здружение на ро-
мите од Гостивар, кое го застапува неговиот претседа-
тел Шабани Курдали од Гостивар, ул. "Страхиња Си-
моноски" бр. 5. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на негување и одржување на заедништвото 
на ромското население во Гостивар и пошироко, пос-
редување при вработување, дејствување на полето на 
образование, култура, социјално хуманитарна помош 
и овозможување на интегрирање на ромската нацио-
налност во општината и Државата. 

Од Основниот суд во Гостивар, Зг.бр. 17/2001. 
(21600) 

Во судскиот регистар на здруженија на граѓани и 
фондации при Основниот суд во Прилеп под реден бр. 
44 за 2001 година се врши упис на основање на Здру-
жението на граѓани со име АРЕНА од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на здружението се: 
дејствување во областа на спортот, спортската рекре-
ација, заштита на животната околина, здрав живот и 
демократија на граѓанското општество, а преку пот-
тикнување на иницијативи и активности, соработка со 
сите здруженија на граѓани, владини и невладини ор-
ганизации во РМ и пошироко, доставување на предло-
зи и сугестии до надлежните органи, организации и 
институции во Прилеп и Републиката, организирање 
на активности од неформално образование, соработка 
со сродни невладини, меѓународни асоцијации и орга-
низации, вклучување на членовите во проекти, летни 
школи, семинари и друго. 

Седиштето на здружението е во Прилеп, кеј "9-ти 
Септември" бр. 1/7. 

Лице овластено за застапување и претставување 
на здружението е Петар Белистојаноски-претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег.Згф.бр. 44/2001. 
(21411) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции-скијачки клуб на Основниот суд во Кичево под 
Згф. бр. 9/2001 се запишува основање на Здружение 
на граѓани и фондации-скијачки клуб СЕНМАРК од 
Кичево, со седиште во Кичево. 

Лицето кое е овластено да го застапува здружение-
то е Банески Нешат од Кичево. 

Работата и активностите на здружението-клубот 
ќе се однесуваат за создавање на услови на спорт, со-
одветно спортско развивање и унапредување на фи-
зичките активности преку редовни зимски тренинзи, 
скијачки курсеви, учество на скијачки натпревари, со 
што ќе се настојува за обучување на кадри, усовршу-
вање на пионери и младинци за скијачката техника, 
развивање на меѓусебна соработка и спортски натпре-
вари и перманентно дејствување за развојот на спо-
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собни, хумани и активни спортисти, утврдување и 
спроведување на програма и план за развој на клубот 
и организирање на јавни спортски натпревари. 

Здружението се стекнува со својство на правно ли-
це и може да отпочне со работа, сметано од 14.08.2001 
година. 

Од Основниот суд во Кичево, Згф.бр. 9/2001. 
(21412) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции-фудбалска школа на Основниот суд во Кичево 
под Згф. бр. 10/2001 се запишува основање на Здруже-
ние на граѓани и фондации-фудбалска школа КИЧЕ-
ВО од Кичево, со седиште во Кичево. 

Лицето кое е овластено да го застапува здружение-
то е Шурбаноски Благоја од Кичево. 

Работата и активностите на здружението-фудбал-
ската школа се однесува за обезбедување соодветно 
спортско развивање и унапредување на физичките ак-
тивности и способности, преку редовни тренинзи на 
своите членови, пријателски натпревари, со други пи-
онерски и младински школи од општинската лига, ка-
ко и учество на натпревари, организирани од фудбал-
скиот Сојуз на Македонија, а преку своите тренери и 
кадри, обучување и усовршување на пионери и мла-
динци за фудбалска техника, перманентно дејствува-
ње на меѓусебна соработка, спроведување на програ-
ма и план за развој на школата, организирање на јав-
ни, спортски натпревари и преку разновидни облици 
на спортско масовно образовна воспитна дејност. 

Здружението се стекнува со својство на правно ли-
це и може да отпочне со работа, сметано од 14.08.2001 
година. 

Од Основниот суд во Кичево, Згф.бр. 10/2001. 
(21413) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Кавадарци под реден бр. 
Рег. бр. 16/2001 се запишува здружение под име: Жен-
скиот ракометарен клуб СРНА од с. Крњево, општи-
на Конопиште, а кое ќе се залага за: заштита и унап-
редување на средина и заштита при работа, постигну-
вање на разни хуманитарни цели, развивање на кул-
турно-забавен живот на младите и нивните едукации, 
едукација на жената и др. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Крњево, 
општина Конопиште. 

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег.бр. 16/2001. 
(21414) 

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг. бр. 
15/2001 од 20.07.2001 година, во судскиот регистар на 
здруженија на граѓани го запиша Здружението на од-
гледувачи на говеда МИЛКА од Гевгелија. 

Име на субјектот: Здружение на одгледувачи на 
говеда МИЛКА од Гевгелија. 

Седиште на субјектот: ул. "Индустриска" бб, Гев-
гелија. 

Цели и задачи на субјектот: негување, развивање и 
творечко поврзување на трудот и знаењето со научни-
те достигнувања во нашата земја и странство, промена 
на производната насока и расниот состав во склад со 
достигнатите научни сознанија со што ќе се постигне 
поголема рентабилност, олеснување и поевтинување 
на трудот на одгледувачите на говеда со воведување 
на нова техника и технологија, здружувањето на од-
гледувачи на говеда е можност за зголемување на ни-
вото на нивните технички знаења, организирање на 
предавања, семинари, курсеви и учествување на нат-
превари, саеми и други собири во земјата и странство, 
негување и развивање на чувството за взаемно меѓу-
себно помагање на одгледувачите на говеда, покрену-
вање на иницијативи и давање на предлози по одделна 
нормативна и друга регулатива од областа на гове-

дарството, обезбедување на потребни контакти и ан-
гажирање на стручни лица од областа на говедарство-
то, изнаоѓање на решение за пласман на производите, 
создавање на услови за основање на друштво со огра-
ничена одговорност или АД заради остварување на 
своите цели и интереси и за финансирање на своите 
функции утврдени со Статутот, обезбедување на сора-
ботка со сродни здруженија, организации и институти 
во земјата и странство, заради достигнување во гове-
дарството. 

Лице овластено за застапување: Жарко Карагонов 
од с. Прдејци. 

Од Основниот суд во Гевгелија, Зг.бр. 15/2001. 
(21663) 

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг. бр. 
16/2001 од 13.08.2001 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани го запиша Здружението на граѓани за 
поддршка на лица со посебни потреби ПОДДРШКА 
од Гевгелија. 

Име на субјектот: Здружение на граѓани за под-
дршка на лица со посебни потреби ПОДДРШКА од 
Гевгелија. 

Седиште на субјектот: ул. "Маршал Тито" бб, Гев-
гелија. 

Цели и задачи на субјектот: поддршка на лица со 
ментални заболувања, нивна деинституционализација 
и социјална интеграција во заедницата, поддршка на 
семејства и деца во ризик, поддршка на адолесценти 
во ризик, поддршка и заштита на стари лица, поддрш-
ка на лица со хендикеп и нивните семејства и друго. 

Лице овластено за застапување: Каркалашева Да-
ница од Гевгелија, бул. "Гевгелија"Л-6, стан 6. 

Од О сновниот суд во Гевгелија, Зг.бр. 16/2001. 
(21664) 

Основниот суд во Гевгелија со решение Ф. бр. 
1/2001 од 30.08.2001 година, во судскиот регистар на 
фондации ја запиша Фондацијата Центар за локален 
развој-Гевгелија од Гевгелија. 

Име на субјектот: Фондацијата Центар за локален 
развој-Гевгелија од Гевгелија. 

Седиште на субјектот: ул. "Маршал Тито" бр. 60, 
Гевгелија. 

Цели и задачи на субјектот: обезбедување на кнов-
хов и примена на иницијативи во инфраструктурните 
сектори за обезбедување на забрзан развој, имплемен-
тација на инвестиционите иницијативи во секторот за 
производство на стоки за широка потрошувачка, пре-
земање на медијаторна улога за да се обезбедат фи-
нансиски средства од меѓународни финансиски орга-
низации и др. 

Лице овластено за застапување: Горѓе Попов од 
Гевгелија, дипломиран инженер технолог, вработен 
во органите на општина Гевгелија. 

Од Основниот суд во Гевгелија, Ф.бр. 11/2001. 
(21665) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Радовиш под Згф. бр. 5/2001 
се запишува здружение на граѓани со име КУД Маке-
донски глас од с. Габревци, кое е основано заради 
унапредување и презентирање на македонското фол-
клорно богатство. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Радо-
виш, Подареш и Конче, а неговото седиште се наоѓа 
во с. Габревци. 

Од Основниот суд во Радовиш, Згф.бр. 5/2001. 
(21865) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под рег. бр. 
1087 се запишува здружението на граѓани Македонска 
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Младинска Асоцијација со скратено име ММА, со се-
диште во Скопје, ул. "Миле Поп Јорданов" бр. 16 б. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Дарко Златков од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на обезбедување на социјална сигурност на 
младите и развивање на свеста за меѓусебна солидар-
ност и промовирање на хуманоста и нејзините вред-
ности преку собирање на помош и насочување на ис-
тата кон оние цели кои имаат потреба од неа преку 
организирање на разни акции, организирање на семи-
нари, работилници и тркалезни маси, заштита и унап-
редување на човековата средина како и соработка со 
организации, институции и здруженија од хуманита-
рен, културен, научен, спортски и образовен карактер. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 24.08.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг.бр. 42/2001. 
(21866) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под рег. бр. 
1085 се запишува здружението на граѓани Кошаркар-
ски клуб МЗТ ЈУНИОР-Скопје, со скратено име КК 
МЗТ ЈУНИОР-Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Ки-
ро Крстевски Платник" бр. 22. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Љубо Трајковски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на грижа за организирано делување на него-
вите членови како и вклучување на нови членови, ќе 
го поттикнува и унапредува развојот на спортот, а 
особено кошарката кај младите, соработка со други 
спортски клубови во земјата и во странство како и ор-
ганизирање на натпревари и турнири. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 24.08.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг.бр.135/2001. 
(21867) 

Во регистарот на странски организации при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје под рег. бр. 104 се запи-
шува подружница во Република Македонија на стран-
ската организација МОВИМОНДО, со седиште во 
Рим, Република Италија. 

Седиштето на подружницата на странската орга-
низација Самаританска торба е во Скопје во ДТЦ 
Мавровка бр. 48. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружница-
та на странската организација МОВИМОНДО е г-дин 
Џорџо Грусу-италијански државјанин. 

Работата и активностите на на подружницата на 
странската организација МОВИМОНДО од Републи-
ка Италија, ќе се однесуваат на обезбедување храна, 
образование, здравје, вода и рехабилитација, особено 
преку имплементација на операции во реконструкции-
те, во градба на институции и капацитетни објекти, 
како и поддршка на малите и средните претпријатија 
и активностите кои генерираат приход. 

Подружницата на странската организација МО-
ВИМОНДО стекнува својство на правно лице и може 
да започне со работа од 21.08.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С.О.бр.9/2001. 
(21868) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под рег. бр. 
1084 се запишува здружението на граѓани Здружение 
на граѓани за екологија и заштита на животната сре-
дина ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА, со седиште во Скопје, ул. 
"223" бр. 4. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Виктор Кошевалиски. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на грижа за еколошката состојба во земјата 
преку: развивање на еколошката свест кај граѓаните, 
пошумување и засадување на дрвја како и облагороду-
вање на необработени површини, заштита на живот-
ната средина од загадувањето на големите фабрички 
објекти, организирање на семинари и состаноци и из-
давање на списание за екологија и заштита на живот-
ната средина. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 24.08.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг.бр.128/2001. 
(21869) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под рег. бр. 
1083 се запишува здружението на граѓани Младински 
Форум за Соработка, со седиште во Скопје, ул. "Пи-
ринска" бб, барака 8. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Марија Димовска. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на соработка на младите, без разлика на нив-
ната националност, вера и убедување, заштита на чо-
вековата средина и природните богатства, заштита на 
човековите права и слободи и правата на детето како 
и соработка со сродни и други организации и поедин-
ци, во и вон Р. Македонија, посебно со земјите на Бал-
канот и западноевропските земји. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 21.08.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг.бр.129/2001. 
(21870) 

Во регистар от на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под рег. бр. 
1027 се запишува здружението на граѓани Македонски 
Центар за интернет Бизнис, со скратено име МЦИБ, 
со седиште во Скопје, ул. "Московска" бр. 9/1-12. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Александар Карев од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на остварување на контакти помеѓу сопстве-
ниците на мали претпријатија, организирање на курсе-
ви за ученици за започнување на први чекори во Ин-
тернет бизнисот, организирање на презентации, из-
ложби, давање на правни совети за вид и начин на ре-
гистрација на мали претпријатија како различни соци-
јални активности, спортски натпревари, излети, пату-
вања и др. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 11.05.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 
1130/2000. (21871) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под рег. бр. 
1071 се запишува здружението на граѓани Хуманитар-
но здружение БАМИРСИА, со седиште во Скопје, ул. 
"Зеф Љуш Марку" бр. 19. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Амел Куртиши од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на помош во поглед на подобрување на жи-
вотната состојба во која живеат, преку задоволување 
на нивните примарни животни потреби, преку давање 
материјална и друга помош на загрозени семејства, 
организира семинари, симпозиуми, концерти и при-
редби како и соработка со слични здруженија, клубо-
ви, друштва и организации во земјата и странство. 
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Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 20.07.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг.бр.124/2001. 
(21872) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под рег. бр. 
1077 се запишува фондацијата Македонски институт 
за медиуми, со скратено име МИМ, со седиште во 
Скопје, ул. "Наум Наумовски Борче" бр. 88-а. 

Лице кое е овластено да ја застапува фондацијата е 
Сашо Чолаковски. 

Работата и активностите на фондацијата ќе се од-
несуваат на унапредување на професионалните веш-
тини на македонските новинари и професионалци кои 
работат во медиумите, развој на независни, слободни 
и плуралистички медиуми во Македонија, развивање 
на врски на меѓународните медиумски професионалци 
како и поддршка на развојот на новинарското образо-
вание во Македонија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 31.07.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Ф.бр.79/2001. 
(21873) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под рег. бр. 
1078 се запишува здружението на граѓани Форумот за 
поддршка на деца и млади од Скопје, со скратено име 
ФПДМ, со седиште во Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 
112/6. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Алексеј Алексиќ од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на подобрување на социјалниот живот на де-
цата и младите преку културата, социјализацијата, 
воспитанието и образованието со приоритет на едука-
тивната воспитно-образовна сфера, одржување на 
разни курсеви и семинари за запознавање со социјал-
ните појави како и спроведување планови и програми 
од страна на стручни лица и социјални работници. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 31.07.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг.бр.123/2001. 
(21898) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под рег. бр. 
1059 се запишува здружението на граѓани Здружение 
за социјална поддршка на жената-Везилка, со скрате-
но име Здружение Везилка, со седиште во Скопје, ул. 
"Трета Македонска ударна бригада" бр. 4. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Маја Ортакова од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на активно учество во јакнењето на плурал-
ната демократија и механизмите на граѓанското оп-
штество, подобрување на општествената грижа за со-
цијалната и економската положба на жената, ефикас-
но остварување на човековите права, поддржување, 
поттикнување и вклучување во хуманитарни, миров-
ни, еколошки и др. видови на граѓански иницијативи 
како и соработка со невладини женски и др. организа-
ции во Европа и светот. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 04.07.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг.бр.109/2001. 
(21900) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под рег. бр. 

1073 се запишува здружението на граѓани Здружение 
на граѓани од областа на спортот КИК БОКС КЛУБ 
ВОЛК Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Васил Гор-
г о в " б р. 2 3 . 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Дејан Митровски. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на поттикнување, омасовување, развој и 
унапредување на кик боксинг спортот, систем на нат-
превари, обезбедува учество и организација на регио-
нални, државни и меѓународни натпревари како и со-
работка со др. клубови од Република Македонија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 23.07.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг.бр.122/2001. 
(21908) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под рег. бр. 
1076 се запишува здружението на граѓани Друштво за 
класични студии ЖИВА АНТИКА, со седиште во 
Скопје, бул. "Крсте Мисирков" бб. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Витомир Митевски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на помош за развитокот на научната дејност 
од областа на класичните студии (старогрчкиот и ла-
тинскиот јазик и литература), како и сродните дисцип-
лини, археологијата, историјата на антиката и сл., унап-
редување на проучувањето на античкото наследство во 
нашата земја, да соработува со научните, стручните ин-
ституции и сродните здруженија во земјата и во стран-
ство како и да организира научни симпозиуми, трибини, 
собири и конгреси во земјата и во странство. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 27.07.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг.бр.126/2001. 
(21909) 

Се врши промена во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации под ред. бр. 3/1998 од 30.10.1998 
година на име од Сојуз на инвалиди на трудот на РМ-
Здружение на инвалиди на трудот Струмица, во Здру-
жение на инвалиди на трудот и корисници на инвалид-
ска пензија од Струмица . 

Во останатото решението Згф. бр. 3/1998 останува 
исто, а решението да се заведе под новото име. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф.бр.3/1998. 
(21910) 

Се брише од регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации Здружението на граѓани и фондации завд. 
под Згф. бр. 42/1998, а под името Здружение на граѓа-
ни технолошки вишок од 25-те загубари, со седиште 
во Струмица, ул. "Гоце Делчев" бр. 42 и истото здру-
жение престанува со работа. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф.бр.42/1998. 
(21911) 

Се врши промена во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации под ред. бр. 21/2000 од 06.12.2000 
година на име Регионално здружение на одгледувачи 
на овци и производители на месни и млечни производи 
од Источна Македонија-Ново Село- Струмица во: Ре-
гионално здружение на одгледувачи на овци и произ-
водители на месни и млечни производи од Источна 
Македонија ИЗГРЕВ -Ново Село . 

Во останатото решението Згф. бр. 21/2000 остану-
ва исто, а решението од 06.12.2000 година се поништу-
ва по службена должност. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф.бр.21/2000. 
(21926) 
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Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под Згф. бр. 1/2001 Здружение на гра-
ѓани со име Шаховски клуб КАРИЗМА-Струмица, 
кое е основано заради развој и унапредување на ша-
ховскиот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на оп-
штина Струмица, РМ и странство, а неговото седиште 
се наоѓа на бул. "Маршал Тито" бр. 5-6/9, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф.бр.1/2001. 
(21928) 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под Згф. бр. 2/2001 Здружение на граѓа-
ни со име Здружение на граѓани-тутунопроизводители 
ИЛИНДЕН-2001 с. Радичево, кое е основано заради 
развој и унапредување на производството на тутун. 

Здружението ќе дејствува на територијата на оп-
штина Василево, Струмица и др., а неговото седиште 
се наоѓа во с. Радичево. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф.бр.2/2001. 
(21930) 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под Згф. бр. 3/2001 Здружение на гра-
ѓани со име Здружение на индустриски производители 
ЗОНА СЕВЕР Струмица, кое е основано заради раз-
вој и унапредување на индустриските производи. 

Здружението ќе дејствува на територијата на оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. "Ката Поцкова" бр. 94/92, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф.бр.3/2001. 
(21932) 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под Згф. бр. 4/2001 Здружение на гра-
ѓани со име Еколошко друштво ОСМУНДА Мурти-
но, кое е основано заради заштита на животната сре-
дина. 

Здружението ќе дејствува на територијата на оп-
штина Муртино, а неговото седиште се наоѓа во Мур-
тино бб. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф.бр.4/2001. 
(21946) 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под Згф. бр. 5/2001 Здружение на гра-
ѓани со име Здружение на водокорисници за систем 
наводнување БЕЛАСИЧКИ СЛИВ-систем Мокриево, 
кое е основано заради подобрување на ефикасноста за 
наводнување. 

Здружението ќе дејствува на територијата на с. 
Мокриево-општина Ново Село, а неговото седиште се 
наоѓа во с. Мокриево. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф.бр.5/2001. 
(21948) 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под Згф. бр. 6/2001 Здружение на гра-
ѓани со име Шах клуб БЕЛАСИЦА-Струмица, кое е 
основано заради развивање на шаховскиот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
Културен дом "Благој Јанков Мучето" Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф.бр.6/2001. 
(21949) 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под Згф. бр. 7/2001 Здружение на гра-
ѓани со име Ловечко друштво СКОРУШ с. Куклиш, 
кое е основано заради развој и унапредување на ло-
вечкиот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на оп-
штина Струмица, РМ и странство, а неговото седиште 
се наоѓа во с. Куклиш. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф.бр.7/2001. 
(21950) 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под Згф. бр . 8/2001 Здружение на гра-
ѓани со име Мото клуб ИСАДОРА-Струмица, кое е 
основано заради развој и унапредување на мото спор-
тот. 

Здружението ќе дејствува на територијата на оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. "Методија Митевски" бр. 3, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф.бр.8/2001. 
(21951) 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под Згф . бр . 9/2001 Здружение на гра-
ѓани со име Здружение за заштита на човековите пра-
ва Струмица, кое е основано заради заштита на чове-
ковите права. 

Здружението ќе дејствува на територијата на оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. "Гоце Делчев" бб, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф.бр.9/2001. 
(21952) 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под З гф . бр. 10/2001 Здружение на гра-
ѓани со име Здружение на граѓани ВИЗИЈА Струми-
ца, кое е основано заради хуманитарни, социјални и 
културни дејности, а и други дејности. 

Здружението ќе дејствува на територијата на оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. "Ристо Ќурчиев" бр. 16/15, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф.бр.10/2001. 
(21962) 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под Згф . бр. 12/2001 Здружение на гра-
ѓани со име КУД КАРДЕШЛИК Струмица, кое е ос-
новано заради развивање и унапредување на фолкот. 

Здружението ќе дејствува на територијата на оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. "Бетовенова" бр. 73. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф.бр.12/2001. 
(21964) 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под Згф. бр. 11/2001 Здружение на гра-
ѓани со име Здружение на општински центар за кар-
песта уметност СОФРА Ново Село, кое е основано 
заради убикација на карпести цртежи. 

Здружението ќе дејствува на територијата на оп-
штина Ново Село и пограничен реон со Република Гр-
ција, а неговото седиште се наоѓа во зградата на Сове-
тот на општина Ново Село. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф.бр.11/2001. 
(21965) 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под З гф . бр. 13/2001 Здружение на гра-
ѓани со име Здружение на водокорисници од с. Смола-
ри, општина Ново Село, кое е основано заради пора-
ционално користење на водите за наводнување и заш-
тита на водата. 

Здружението ќе дејствува на територијата на с. 
Смолари. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф.бр.13/2001. 
(21967) 
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Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под Згф. бр. 14/2001 Здружение на гра-
ѓани со име Спортско риболовно друштво БИСТРО-
Струмица, кое е основано заради развој и унапредува-
ње на риболовниот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
плоштад "Маршал Тито" бб, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф.бр.14/2001. 
(21970) 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под Згф. бр. 15/2001 Здружение на гра-
ѓани со име Кошаркарски клуб ПОЛО-ТРЕЈД-Стру-
мица, кое е основано заради развој на кошаркарскиот 
спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во спорт-
ската сала "Младост" бб, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф.бр.15/2001. 
(21972) 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под Згф. бр. 16/2001 Здружение на гра-
ѓани со име Центар за развој Струмица, кое е основа-
но заради секаков вид на развој на локалните заедни-
ци во РМ. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. 
"Братство Единство" бр. 28-а, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф.бр.16/2001. 
(21973) 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под Згф. бр. 17/2001 Здружение на гра-
ѓани со име Фудбалски клуб ВАСИЛЕВО с. Василево, 
кое е основано заради развој и унапредување на фуд-
балскиот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Ва-
силево и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с. Васи-
лево. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф.бр.17/2001. 
(21974) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 121/99 
од 11.9.2001 година се свикува собрание на доверите-
лите на стечајниот должник АД Стококомерц од Би-
тола - во стечај. 

На Собранието доверителите на стечајниот дол-
жник ќе се изјаснуваат за преиспитување на одлуката 
на Собранието за продолжување со работа на дол-
жникот, донесена од Собранието на 6.6.2001 година. 

На Собранието доверителите ќе се изјаснуваат 
лично или преку овластен полномошник со заверено 
полномошно и овластување за гласање. 

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат до 
одржувањето на Собранието на доверителите, а кое 
можат да го достават директно до стечајниот управ-
ник, стечајниот должник или до судот. 

Доверителите на стечајниот должник можат да ги 
разгледуваат списите кон предметот секој работен ден 
во работно време во архивата на Основниот суд Бито-
ла. 

Собранието ќе се одржи на 28.09.2001 год. во 13 ча-
сот судница 31 при Основниот суд во Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (22363) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст.бр. 113/01 од 06.09.2001 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие 

за трговија на големо и мало увоз-извоз "ХАРОЛД" 
Ц.О. Скопје, со седиште на ул. "Вашингтонска" бр. 3-
б со жиро сметка 40100-601-192786 и регистарска 
влошка 1-32499-0-0-0 при регистарот на Основен суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие "ХАРОЛД" од Скопје се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (11954) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III Ст. бр. 182/00 од 25.06.2001 година е отво-
рена стечајна постапка со решение на овој суд се зак-
лучува. 

Отворената стечајна постапка со решение на овој 
суд се заклучува. 

Должникот ТП ЕКРЕМ ЗЕНУХ НУХИ "РИНА", 
со седиште во Безистан - ТЦ Чаирчанка бр. 16, лок. 
23-Скопје со жиро сметка 40100-601-386395 и број на 
регистарска влошка 1-68267-0-0-0 да се брише од тр-
говскиот регистар кој го води Основен суд Скопје I -
Скопје. 

По заклучување на постапката за сите побарувања 
одговара лично лицето Екрем Нухи од село Арачино-
во-Скопје, ул. "7" бр. 9. 

Против ова решение посебна жалба не е дозволе-
на. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (11850) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 4/01 од 05.06.2001 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија "ДВА БРАТА - СА" ДОО Скопје, со седиш-
те на ул. "Иљо Војвода" бр. 23-а, со жиро сметка 
40100-601-354307, како и број на регистарска влошка 
1-63638-0-0-0, при регистарот на Основен суд Скопје I -
Скопје, и истата не се спроведува, па 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за трговија "ДВА БРАТА - СА" ДОО 
се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (11842) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 227/00 
од 6.9.2001 година, е отворена стечајна постапка со ре-
шение Ст. бр. 227/00 од 17.10.2000 година над стечајни-
от должник ТП "КНИЖАР-ПРОМЕТ" АД Битола ја 
заклучува. 

Должникот, ТП "Книжар-Промет" АД Битола се 
стекнува со правото непречено да располага со имо-
тот што влегува во стечајната маса. 

Се задолжува стечајниот управник на должникот 
да врши надзор врз спроведувањето на планот за ре-
организација. 

Од Основниот суд во Битола. (22177) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 18/2001 од 23.5.2001 година се отвора сте-
чајна постапка над Јавно трговско друштво за произ-
водство, трговија и услуги ТИМУР-Илчо Создановски 
и др. увоз-извоз од Тетово, ул. "Гоце Делчев" бр. 27 со 
жиро сметка 41500-601-47436 и регистарска влошка 
02031284-01-000 и истата не се спроведува, па 

Отворената стечајна постапка над должникот Јав-
но трговско друштво за производство, трговија и услу-
ги ТИМУР Илчо Создановски и др. увоз-извоз Тето-
во, ул. "Гоце Делчев" бр. 27 со жиро сметка 41500-601- 
47436 и регистарска влошка 02031284-1-01-000, се зак-
лучува. 
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По правосилност на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар што се води кај над-
лежниот суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (22178) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 197/01 
од 10.9.2001 година, над ТП "ВЕСНА УНИВЕРЗАЛ" 
Битола, ул. "11-ти Март" бр. 17, дејност трговија со 
жиро сметка 0300-601-100676 при ЗПП - филијала Би-
тола, е отворена стечајна постапка, но не ја спроведе 
и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (22181) 

Основниот суд во Струмица со решение Ст. бр. 
186/99 од 10.9.2001 година, е отворена стечајна постап-
ка над должникот Друштво за трговија и услуги "ЈУ-
ГОПРОМЕТ" - Заеднички служби ДООЕЛ од Стру-
мица, со седиште на ул. "Климент Охридски" бр. 55 во 
Струмица, со жиро сметка под бр. 41300-601-37235 
што се води при ЗПП филијала Струмица, со Трег. бр. 
2167/99 со број на регистарска влошка 03006068?-8-01-
000, регистриран во Основниот суд во Штип. 

За стечаен управник се определува Драган Шеќер-
џиев дипл. правник од Струмица, со адреса на ул. "Јан-
ко Цветинов" бр. 30. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управ-
ник. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и права на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижности на должникот што не се запишани во јавни-
те книги (катастар) во рок од 30 дена да ги пријават 
своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на Собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на Собрание на доверители на кое врз ос-
нова на извештајот на стечајниот управник доверите-
лите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постап-
ката кое ќе се одржи на ден 30.10.2001 година во 11 ча-
сот во соба бр. 25. 

Од Основниот суд во Струмица. (22182) 

ката кое ќе се одржи на ден 30.10.2001 година во 10,30 
часот во соба бр. 25. 

Од Основниот суд во Струмица. (22184) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 196/01 
од 10.9.2001 година, над ДООЕЛ "ГОШИЈАК" Бито-
ла, нас. "Кланица" бр. 11/30, дејност слаткарство со 
жиро сметка 40300-601-37443 при ЗПП - филијала Би-
тола, е отворена стечајна постапка, но не ја спроведе 
и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (22291) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 13/97 од 05.09.2001 година е заклучена 
стечајна постапка над стечајниот должник АД "МЕ-
ТАЛПРОМЕТ-ЛИМОВИ" Кавадарци, ул. "Маршал 
Тито" бб. (22303) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 52/2001 од 10.09.2001 година, е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за 
производство, угостителство, трговија на големо и ма-
ло "БИЛ МАК" Трајко ДООЕЛ увоз-извоз Кавадар-
ци, ул. "Трибор" бр. 7, но истата не се спроведува по-
ради немање имот на должникот. (22304) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 54/2001 од 10.09.2001 година, е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник Претприја-
тие за трговија на големо и мало увоз-извоз "ПЕБО" 
ДОО Кавадарци, ул. "Методија Џунов Џико" бр. 30, 
но истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот. (22305) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 46/2001 од 10.09.2001 година, е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник Претприја-
тие за внатрешен и надворешен промет "СИРКО 
ПРОМ" ЦО с. Сирково-Кавадарци, но истата не се 
спроведува поради немање имот на должникот. 

(22306) 

Основниот суд во Струмица со решение Ст. бр. 
189/99 од 10.9.2001 година, е отворена стечајна постап-
ка над должникот Друштво за трговија и услуги "ЈУ-
ГОПРОМЕТ-ТЕКСТИЛ" ДООЕЛ од Струмица, со 
седиште на ул. "Климент Охридски" бр. 55 во Струми-
ца, со жиро сметка под бр. 41300-601-37209 што се во-
ди при ЗПП филијала Струмица, со Трег. бр. 
2169/2000 со број на регистарска влошка 03006070?-8-
01-000, регистриран во Основниот суд во Штип. 

За стечаен управник се определува Драган Шеќер-
џиев дипл. правник од Струмица, со адреса на ул. "Јан-
ко Цветинов" бр. 30. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управ-
ник. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и права на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижности на должникот што не се запишани во јавни-
те книги (катастар) во рок од 30 дена да ги пријават 
своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на Собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на Собрание на доверители на кое врз ос-
нова на извештајот на стечајниот управник доверите-
лите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постап-

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 53/2001 од 10.09.2001 година, е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник Услужно 
трговско претпријатие "ДАКРИ" увоз-извоз ЦО Ка-
вадарци, ул. "Мито Хаџи-Василев Јасмин" бр. 36, но 
истата не се спроведува поради немање на должникот. 

(22307) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 45/2001 од 10.09.2001 година е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник Трговско 
радио дифузно друштво "СКАЈ ПЛУС" Манчев Сте-
фани ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Ленинова" бр. 2, но ис-
тата не се спроведува поради немање на должникот. 

(22308) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шени Ст. бр. 51/2001 од 10.09.2001 година е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник Младинска 
задруга "ЈАСМИН" ЦО Кавадарци, ул. "7-ми Септем-
ври" бр. 93, но истата не се спроведува поради немање 
имот на должникот. (22310) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
108/2001 од 6.09.2001 година, е отворена стечајна пос-
тапка према должникот Трговско друштво за произ-
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водство, услуги и трговија на големо и мало Благоја 
Кебакоски "ФИТКО" увоз-извоз ДООЕЛ - Прилеп, 
со седиште во Прилеп на ул. "Пиринска" 29 запишан 
во регистарска влошка бр. 10006076?8-03-000, на Осно-
вен суд Битола со жиро сметка 41100-601-25141 при 
Заводот за платен промет Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува бидејќи должникот должи само 
на единствениот основач. 

Од Основниот суд во Прилеп. (22313) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
79/2001 од 4.09.2001 година, е отворена стечајна пос-
тапка према должникот Друштво за производство и 
трговија "ТАФ" Татјана Царулеска експорт-импорт 
Прилеп ДООЕЛ со седиште на ул. "К. Јосифоски Пи-
ту" стан 26 во Прилеп запишан во регистарска влошка 
01005426?8-03-000 на Основен суд Битола со дејност 
трговија на мало со метална стока, градежен матери-
јал бои и стакло со жиро сметка 41100-601-40435 во 
ЗПП-Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува бидејќи должникот должи само 
на основачот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (22319) 

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

Од Основниот суд во Струмица. (22334) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
95/2001 од 6.09.2001 година е отворена стечајна пос-
тапка према должникот Задруга за производство, про-
мет и услуги "МСМ - ЗА" увоз-извоз Прилеп со П.О. 
со седиште во Прилеп на ул. "Егејска" 108/18 запишан 
во регистарска влошка 2-451 на Основен суд Битола 
со жиро сметка бр. 41100-601-38232 во ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува, поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (22340) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 21/2001 од 15.06.2001 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ТП "АПЕТИТ" Себае-
дин Зија Вејсели од Гостивар, но истата не се спрове-
дува, па отворената стечајна постапка над должникот 
ТП "Апетит" Себаедин Зија Вејсели од Гостивар, се 
заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (22345) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 185/01 
од 12.09.2001 година, над Трговско друштво за произ-
водство, трговија и услуги Марковска Елица "Луци-
фер-Турист" увоз-извоз од Битола ДООЕЛ, ул. "Вла-
димир Бакариќ" бр. 37, Трег. бр. 334/00 и жиро сметка 
40300-601-102116 при ЗПП-Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (22322) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 193/01 
од Битола од 31.8.2001 година, над Трговско друштво 
за производство, услуги и трговија Шамбе Компани 
Сашо и Томе увоз-извоз од Битола ДО Девеани бр. 16, 
Трег. бр. 01007751?3-03-000 и жиро сметка 40300-601- 
88030 при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не 
ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (22325) 

Основниот суд во Струмица со решение Ст. бр. 
104/01 од 11.09.2001 година е отворена стечајна пос-
тапка над должникот ДПТУ "Геотермика" Струмица, 
со жиро сметка бр. 41300-601-58879 што се води при 
ЗПП Филијала Струмица, но поради немање имот на 
должникот е одлучно истата да не се спроведува, туку 
да се заклучи. 

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

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (22328) 

Основниот суд во Струмица со решение Ст. бр. 
119/01 од 11.09.2001 година е отворена стечајна пос-
тапка над должникот ДТПУ "ЈЛДРМ" - комерц ДОО-
ЕЛ увоз-извоз од с. Банско, со жиро сметка бр. 41300- 
601-22316 што се води при ЗПП Филијала Струмица, 
но е одлучено истата да не се спроведува поради нема-
ње имот на должникот заради што и се заклучи. 

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

Основниот суд во Струмица со решение Ст. бр. 
116/01 од 11.09.2001 година е отворена стечајна пос-
тапка над должникот ПТП за трговија на големо и ма-
ло "МЕРКАНТ" с. Градашорци, општина Василево, 
со жиро сметка бр. 41300-601-3819 што се води при 
ЗПП Филијала Струмица, но поради немање имот на 
должникот е одлучено истата да не се спроведува, ту-
ку да се заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (22350) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
97/2001 од 6.09.2001 година е отворена стечајна постап-
ка према должникот Друштво за трговија, производ-
ство, транспорт и услуги "ВАЛ-ГО" Прилеп увоз-извоз 
ДОО со седиште во Прилеп на ул. "Орде Чопела" бр. 
32 запишан во регистарска влошка 01012252?-3-01-000 
на Основен суд Прилеп со жиро сметка 41100-601-52417 
во Заводот за платен промет Филијала Прилеп. 

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

Стечајната постапка се отвора поради престојна 
неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (22364) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 199/01 
година, над ТП "СЕВ" Битола, ул. "7-ма Бригада" бр. 
25, дејност такси служба со жиро сметка 40300-623-42- 
301-61-0000-339 при ЗПП - филијала Битола, е отворе-
на стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (22368) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 203/01 
од 11.9.2001 година, над ДОО "КАРЕ" од Битола, ул. 
"Прилепска" бр. 31/3/6 со дејност трговија и жиро 
сметка 40300-601-82731 при ЗПП-Битола, е отворена 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (22370) 
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Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 163/01 
од Битола, над Претпријатие за производство, промет, 
трговија, услуги, сообраќај и туризам "ИОС" експорт-
импорт Битола, ул. "Браќа Мингови" бр. 12, Трег. бр. 
1-18760 и жиро сметка 40300-601-80555 при ЗПП-Бито-
ла, е отворена стечајна постапка, не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (22372) 

ЛИКВИДАЦИИ I 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л.бр. 89/2001 од 13.03.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ЈОШЕ" 
ЦО експорт-импорт Богданци, ул."Бранд Петрушев" 
бр. 5, Богданци, со жиро сметка 41610-601-27471. 

За ликвидатор се определува лицето Арминовски 
Мито од Скопје со стан на ул."Петар Манџуков" бр. 
23б. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22262) 

а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21766) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение II Л.бр. 808/99 донесена од овој суд на 
27.07.2001 година, е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатие за промет со стоки и услуги "ЛИНЕА-2000" 
увоз-извоз ДОО Скопје со седиште на ул."Илинден-
ска" бр. 65. и жиро сметка 40100-601-372697 и истото 
се брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21765) 

Со решение П.Трег. бр. 392/2001 од 01.07.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над Друштво за 
производство, услуги и трговија Силвија ЈТД Светла-
на Радева и др. увоз-извоз Штип, но истата не се спро-
ведува бидејќи должникот не располага со имот за 
покривање на трошоците во постапката. 

Ликвидационата постапка над Друштво за произ-
водство, услуги и трговија Силвија ЈТД Светлана Ра-
дева и др. увоз-извоз Штип, се запира. 

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

Од Основниот суд во Штип. (21823) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд од 14.08.2001 година, под I Л.бр. 
269/2001 година, е отворена ликвидациона постапка 
над Штедилницата "ЗЕГИН" Викторија и други ДОО 
Скопје со седиште на ул."Народен Фронт" бр. 5/3-1 и 
жиро сметка 40-625-1279. 

За ликвидатор се определува лицето Симон Михај-
ловски од Скопје ул."Белишка " бр.18-а. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22218) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л.бр. 59/2001 од 05.07.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Градежно занаетчиска задруга "СТАН СТАНДАРД" 
ЦО Скопје, ул."Босна и Херцеговина" бб, Скопје со 
жиро сметка 40100-601-364688. 

За ликвидатор се определува лицето Стратиев Јон-
че од Скопје, со стан на ул."Никола Вапцаров" бр. 9. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22049) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л.бр. 273/2001 од 16.08.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштвото за градежништво, трговија и услуги 
" МИЛ-ИНЖЕНЕРИНГ" Миле ДООЕЛ - Скопје село 
марино, ул. "Илинденска" бр. 42, од село Марино, со 
жиро сметка 40110-601-460170. 

За ликвидатор се определува лицето Сабит Алиев-
ски од Скопје со стан на ул."Пандил Шишков" бр. 7/3. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 

Пред Основниот суд во Куманово со решение IX. 
Р.бр. 111/01 од 04.09.2001 година. Во тек е постапка на 
предлагачот Драган Трипчевски од Куманово ул. "Ок-
томвриска Револуција" бр. 28/15 против ФЗЦ "11 - ти 
Октомври" АД Куманово, за поништување на интер-
ни акции. 

Интерните акции издадени од ФЗЦ "11-ти Октом-
ври" Куманово кои гласат на име Драган Трипчевски 
од Куманово и се евидентирани од број 095162 до број 
095205 или вкупно 44 секој со вредност од 20.000 то-
гашни динари, се огласуваат за исчезнати и се пониш-
туваат. 

Во прилог Ви доставуваме уплатница на Ваша жи-
ро сметка во износ од 619 денари уплата извршена на 
28.06.2001 година во пошта Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово. (21827) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л.бр. 221/2001 од 13.06.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
ТУП Трговско , услужно, транспортно претпријатие 
"БИБИ_ГО" ДОО експорт-импорт Скопје, ул."Антон 
Панов" бр. 72/1, Скопје, со жиро сметка 40110-601- 
248265. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
ревски од Скопје со стан на ул."АВНОЈ" бр. 68/4. Се 
повикуваат доверителите на должникот да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна 
во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11958) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 230/01 од 15.06.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие "АС ПАСИНГ" експорт-им-
порт ДОО Скопје, ул."Црниче" бр. 30-а, со жиро смет-
ка 40100-601-281711. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
рески од Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 68/4. Се повикува-
ат доверителите на должникот да ги пријават своите 
побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на ог-
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ласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11957) 

Со решение П.трег. бр. 425/2001 од 05.09.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над Трговец по-
единец Ефремов Никола Ристо од Штип, но истата не 
се спроведува бидејќи должникот не располага со 
имот за покривање на трошоците во постапката. 

Ликвидационата постапка над Трговец поединец 
Ефремов Никола Ристо од Штип, се запира. 

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

Од Основниот суд во Штип. (22312) 

Со решение Л. бр. 101/2001 од 05.09.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над трговското 
претпријатие "ДМ" п.о. Струмица, но истата не се 
спроведува бидејќи должникот не располага со имот 
за покривање на трошоците во постапката. 

Ликвидационата постапка над Трговското прет-
пријатие "ДМ" п.о. Струмица, се запира. 

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

Од Основниот суд во Штип. (22320) 

ЛИКВИДАЦИИ - II 

Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, ул."Пе-
тар Манџуков" бр. 23б, запишан во Судскиот регистар 
при Основен суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. 
бр. 1128/2001 година, објавува дека Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги "Ангограѓа 3" Трајче ДО-
ОЕЛ увоз-извоз бул."Јане Сандански" бр. 70/2, Скопје. 
со број на жиро - сметка 40100-601-375108 отворена при 
ЗПП Филијала 40100 е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 30 од последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22268) 

Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, 
ул. "Петар Манџуков" бр. 23б, запишан во Судскиот 
регистар при Основен суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П.Трег. бр. 1129/2001 година, објавува дека Друш-
твото за трговија на големо и мало, услуги и посреду-
вање "ИНЕКС" Васил ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
ул. "Франклин Рузвелт" бр. 6/33, и со број на жиро -
сметка 40100-601-222020 отворена при ЗПП Филијала 
40100 е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 30 од последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22263) 

Ликвидаторот Даниела Јакимовска од Куманово 
ул."Ратко Митровиќ" бр. 18, Куманово, запишан во 
Судскиот регистар при Основен суд Скопје I - Скопје, 
со решение П.Трег. бр. 1080/2001 година, објавува де-
ка Друштвото за производство, трговија и услуги КО-
ТОН Јаготка увоз-извоз ДООЕЛ со број на жиро -
сметка 40900-601-61096 отворена при ЗПП Филијала 
Куманово е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 

ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11733) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се огласува продажба на недвижност "Центар" 1 

Скопје И.Л.3717 К.П. 488, 489, 490, 494, 495 вкупна по-
вршина лист Б 539 м2 и лист В 164 м2 во И.Д. 2/24 на 
име Ангелина Пејдановска - Скопје по што во рок од 
30 дена се повикуваат сопствениците да се јават и ку-
пат, во спротивно го губат предимственото право. 

Купопродажна цена 480.000,00 ден. Заитересирани-
те да се јават кај адвокат Васил Ивановски - Скопје 
"Атинска" 7б. (22047) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
К.П. 435 на место викано "Петринска Река" кл. 4 во 
површина од 7416 мкв, заведена во имотен лист бр. 
379 за К.О. Евла, сопственост на продавачот Адемов-
ски Мислим Реџеп од Ресен, за цена од 180.000,00 ден. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките, 
сопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. 

(22014) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Прждево. Парцела бр. 404 во место викано 
"Слатина". Нива со површина од 4622 м2 во Катастар-
ска општина Прждево. Сопственост на Петрова Тра-
јанка од Неготино ул. "Гоко Мишев" бр. 9. Цена на 
продажба 65.300,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Ти-
то" бр. 138. (22015) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП. бр. 
435/2 на м.в. "Д. Село" нива 5 класа во вкупна површи-
на од 707 м2 опишано по П.Л. бр. 48 на КО Синичане, 
за вкупна купопродажна цена од 90.000,00 денари со-
сопственост на Хамити Мустафа Јусуф и Хамити Мус-
тафа Неџат двајцата од с. Синичане-Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствени-
ците и соседите чии земјишта граничат со земјиштето 
кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во " Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понуда-
та, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41 во Тетово. 

(22174) 

Се продава земјоделско земјиште катастарска кул-
тура ливада класа 2 во м.в. "Горни Огради" на К.П. 
бр. 530 во вкупна површина од 32947 м2, заведена во 
Поседовен лист бр. 147 за КО Поешево за цена од де-
нарска противвредност на 10 германски марки за еден 
метар квадратен, сосопственост по една идеална поло-
вина на Христовски Јован од Прилеп, со стан на ул. 
"Цар Самоил" бр. 46 и Христовски Љупчо од Прилеп, 
ул. "Цар Самоил" бр. 46. 



Стр. 4656 - Бр. 76 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 21 септември 2001 

Се повикуваат заедничките сопственици, сопстве-
ниците и соседите кои граничат со погоренаведената 
парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. (22715) 

Се продава земјоделско земјиште, катастарска 
култура нива класа 2 во м.в. "Тополка" на К.П. бр. 
2241 во вкупна површина од 8551 м2, заведена во Имо-
тен лист бр. 1526 за КО Варош, за цена од 32.000,00 де-
нари, сопственост на Хаџиспиркоски Орде од Прилеп, 
со стан на ул. "Моша Пијаде" бр. 3/5. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сопстве-
ниците и соседите кои граничат со погоренаведената 
парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. (22716) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/3 од сво-
ите 3/4 (три идеални четвртини) од овоштарник на КП 
бр. 93 дел 2, на м.в. "Лесковник" класа 2, во површина 
од 894 м2, заведен во ПЛ бр. 410 за КО Сливница, соп-
ственост на продавачот Ѓорѓиевски Јосиф Димче од 
Битола, за цена од 50.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопст-
веници и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (22567) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП 
бр. 1074 на м.в. "Широки Разорје" класа 4, во површина 
од 2452 м2, и нива на КП бр. 1075 на м.в." Широки 
Разорје" класа 4, со површина од 2432 м2, двете за-
ведени во ПЛ бр. 347 за КО Долна Бела Црква, сопст-
веност на продавачот Мијовски Пере Спасе од с.Долна 
Бела Црква - Ресен, за цена од 160.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопст-
веници и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (22641) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 на лице 
место 438 м2, од КП бр. 259/1 на м.в. "Калник", гра-
дина во површина од 600 м2, и нива во површина од 
276 м2, или во вкупна површина од 876 м2, по ПЛ бр. 
1188 на КО Голема Речица и половина од 1/7 од КП 
бр. 259/2 на м.в."Калник" пат во површина од 547 м2, 
по ПЛ бр. 145 на КО Голема Речица, за вкупна ку-
попродажна цена од 150.000,00 денари, сопственост на 
Кадрија Исман Хакик од с. М.Речица, Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-

ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. 

(22568) 

Се продава земјоделско земјиште: 
2/28 идеален дел од КО Глишиќ КП бр. 462 дел 2, 

план 005, скица 003, м.в."Краиште" катастарска култу-
ра - лозје, класа 3, со вкупна површина од 4.642 м2, и 
3/48 идеален дел од КО Глишиќ КП бр. 466, дел 2, пл-
ан 005, скица 003, м.в."Краиште" катастарска култура 
- лозје, класа 2, со вкупна површина од 5.962 м2, и 3/48 
идеален дел од КО Глишиќ, КП бр. 466, дел 2, план 
005, скица 003, м.в."Краиште" култура нива, класа 3, 
со вкупна површина од 3.038 м2, сосопственост на 
Мара Трипунова од с.Ресава, Кавадарци, видно од ИЛ 
бр. 1559 и 751, издадени од Државен завод за геодет-
ски работи одделение за премер и катастар Кавадар-
ци, за цена од 150.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (22582) 

Се продава земјоделско земјиште: 
КО Рибарци КП бр. 169, план 001, скица 001, м.в. 

"Колиба" катастарска култура - лозје, класа 2, со вку-
пна површина од 6.617 м2, и КО Рибарци КП бр. 170, 
план 001, скица 001, м.в."Колиба" катастарска култура 
- лозје, класа 2, со вкупна површина од 5.518 м2, сопст-
веност на Лазар Атанасов од Скопје, ул. "Виктор 
Иго" бр. 6, видно од ИЛ бр. 298, издадени од Државен 
завод за геодетски работи одделение за премер и 
катастар Кавадарци, за цена од 153.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (22375) 

Се продава земјоделско земјиште: 
1/3 идеален дел од КО Росоман КП бр. 1552, дел 2, 

план 046, скица 000, м.в."Провалија" катастарска кул-
тура - овоштарник, класа 1, со вкупна површина од 
3183 м2, 1/3 идеален дел од КО Росоман КП бр. 1552, 
дел 3, план 046, скица 766, м.в."Провалија" ката-
старска култура - овоштарник, класа 1, со вкупна по-
вршина од 2417 м2, сосопственост на Петре Танчев 
Печевски од с. Росоман, Кавадарци, ул. "Никола Ка-
рев" бр. 19, видно од ИЛ бр. 995, издадени од Државен 
завод за геодетски работи одделение за премер и 
катастар Кавадарци, за цена од 50.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (22642) 
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Се продава 1/10 идеален дел од земјоделско земји-
ште - нива построена на КП бр. 1039/1-18-40, на м.в. 
"Село", нива од 5 класа, со површина од 890 м2, и КП 
бр. 1039/2-18-40, на м.в. "Село", со површина од 140 м2, 
кој што имот е заведен во ПЛ бр. 402 за КО -
Маврово, сосопственост на Шаревски Спасоје Јер-
емија од Скопје, за цена од 3.000,00 денари. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Кеј Братство 
Единство", Гостивар. (22378) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 21/2-30, на м.в. "Долно Ложане", нива од 5 
класа, со површина од 750 м2, кој што имот е заведен 
во ПЛ бр. 829 за КО - Галате, сосопственост на 
Среткоски Игне Лазо од с.Галате - гостиварско, за 
цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Кеј Братство 
Единство", Гостивар. (22379) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Велес, 
сопственост на Теов Никола од Велес, ул."Енгелсова" 
бр. 4/16, култура 14100 - интензивно лозје, четврта 
бонитетна класа, со површина од 3873 м2, на КП бр. 
14320, план 069, скица 056, м.в."Саријар", заведено во 
ИЛ бр. 2947 КО Велес, за купопродажна цена од 1.100 
ДЕМ во денарска противвредност. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето во 
"Службен весник на РМ" на огласот до нотарот Елена 
Мартинова од Велес, со седиште на ул. "Маршал 
Тито" бр. 44. Во спротивно, ќе се смета дека не се 
заинтересирани за купување. (22376) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино 
вон, КП бр. 3425/2, во м.в. "Молатенов Лак", инте-
нзивно лозје со површина од 4253 м2, во КО Неготино 
вон, сопственост на Самаданов Алексо од Неготино, 
ул."Маршал Тито" бр. 123/10, цена на продажба 
120.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објав-
увањето на огласот во " Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 138. (22377) 

Се продаваат 215/500 од 8/23 од земјоделско земјиште 
катастарска култура овоштарник, класа 2, во м.в. 
"Тражица", на КП бр. 19845, во вкупна површина од 6687 
м2, заведена во ИЛ бр. 33014, за КО Прилеп, за цена од 
32.000,00 денари сопственост на Лашкоска Тодор 
Василка од Прилеп, ул."Браќа Бешироски" бр. 24. 

Бр. 76 - Стр. 4657 

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопст-
вениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. (22380) 

Се продава идеален дел од 42/120 од земјоделско 
земјиште построено на КП бр. 601/1, план 5, на м.в. 
"Воденичиште", нива 3 класа, со вкупна површина од 
3650 м2, во КО Орман, сопственост на Жарко и Тони 
Кајевски од Скопје, според ПЛ бр. 277 за КО Орман, 
за цена од 310,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавуавње на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул."Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (22571) 

Се продава овошна градина, катастарска класа 4, 
на м.в."Лас", КП бр. 345, ПЛ бр. 278 на КО Туденце 
Тетовско, во површина од 186 м2, сопственост на Ми-
лошеска Василева Лепосава, родена Симовска од с.Ту-
денце, по цен аод 80,00 денари по м2. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земј-
иште, право на првенство за купување имаат заед-
ничките сопственици и соседите кои граничат со зем-
јиштето што се продава. 

Заинтересираните, можат да достават понуда за 
купување на наведената парцела, најкасно 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на РМ". 

Понудите да се достават на адреса Милошеска 
Лепосава, родена Симосвска од с.Туденце пошта Јегу-
новце, Тетовско. 

Објавениот оглас важи 30 дена од денот на објаву-
вањето во " Службен весник на РМ". 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 1037511/97 издаден од УВР-Скопје на име 
Дафчевска Виолета, ул. "X. Бајрам" бр. 4, Скопје. 

(22554) 
Пасош бр. 1144301/98 издаден од УВР-Тетово на име 

Адеми Мустафа, Тетово. (22561) 
Пасош бр. 561627/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Зоран Неделковски, ул. "Н.Тесла" бр. 12/1-18, Скопје. 
(22562) 

Пасош бр. 742303/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Гордана Јосифова - Неделковска, ул. "Н.Тесла" бр.12/ 
1-18, Скопје. (22563) 

Пасош бр. 1502872/01 издаден од УВР - Куманово на 
име Зумбери Цеват, с. Опае, Куманово. (22570) 

Пасош бр. 1163939/98 издаден од УВР-Скопје на име 
Шабан Беќировски, с. Патишка Река, Скопје. 
(22581) 

Пасош бр.0546414 на име Дачо Гуштеров, ул. "Ј.Сан-
дански" бр. 3, Радовиш. (22590) 

Пасош бр. 0546958 на име Трајкова Олгица, ул. "А. 
Поцкова" бр. 76, Радовиш. (22591) 

Пасош бр.1488518 на име Цамбази Линдита, ул. "Д. 
Богески" бр. 50, Кичево. (22595) 

Пасош бр.1034657 на име Бекири Али, Тетово. 22598 
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Пасош бр. 1325368/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Зенула Авди, с. Блаце, Скопје. (22609) 

Пасош бр. 1143542 издаден од УВР - Гостивар на име 
Џеваир Азизи, с. Добридол, Гостивар. (22611) 

Пасош бр. 429500 на име Катица Бочварова, бул. 
"АСНОМ" бр. 14/1/6, Скопје. (22621) 

Пасош бр. 575464 на име Петар Бочваров, бул."АС-
НОМ" бр. 14/1/6, Скопје. (22622) 

Пасош бр. 707272/95 на име Азир Аџами, ул. "Горѓи 
Поп Христов" бр. 3/3-7, Скопје. (22623) 

Пасош бр.0366641 на име Демировска Ќетко, ул."8-
ми Март" бб, Дебар. (21775) 

Пасош бр. 1179387 на име Демир Мевлуда, ул."8-ми 
Март" бб, Дебар. (21776) 

Пасош бр. 0863613 на име Демир Реџеп, ул."8-ми 
Март" бб, Дебар. (21777) 

Пасош бр. 1220350 на име Демир Елвир, ул."8-ми 
Март" бб, Дебар. (21778) 

Пасош бр. 0366640 на име Демировски Мафис, ул."8-
ми Март" бб, Дебар. (21779) 

Пасош бр. 700804/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Сабедин Хаџере, ул. "А.Авдовиќ" бр. 2/3-6, Скопје. 

(22628) 
Пасош бр. 1415207/00 издаден од УВР-Скопје на име 

Ерхан Љатиф, ул. "Македонско Кос. бриг."бр. 8/2, 
Скопје. (22637) 

Пасош бр. 1515759/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Алмир Сејфовиќ, ул. "14" бр. 20 с. Петровец, Скопје. 

(22638) 
Пасош бр. 1260886/99 издаден од УВР-Скопје на име 

Рамадан Селмани, ул. "Гвадалахара" бр. 20, Скопје. 
(22643) 

Пасош бр. 1373101/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Гичарев Жарко, бул. "АВНОЈ" бр. 112-9, Скопје.22648 

Пасош бр. 161909 издаден од УВР - Скопје на име 
Иљазов Рамадан, с. Синѓелиќ, ул.12 бр. 6, Скопје.22652 

Пасош бр. 1078452/98 издаден од УВР-Скопје на име 
Мерсели Ајет, с. Бојане, Скопје. (22655) 

Пасош бр. 0469735/94 издаден од УВР - Велес на име 
Љубенчо Паунов, ул. "Б. Горев" бр. 63/1-13, Велес. 

(22656) 
Пасош бр.212379/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Вукотиќ Милан, ул. "Д.Груев" бр. 1-4/9, Скопје.(22659) 
Пасош бр.1151178 на име Емрушева Фазлие, с.Гоп-

чели, Гевгелија. (22660) 
Пасош бр.073305 на име Емрушев Смаил, с.Гопчели, 

Гевгелија. (22661) 
Пасош бр.1151196 на име Емрушева Џејљан, с.Гоп-

чели, Гевгелија. (22662) 
Пасош бр.1337136 на име Села Агим, с.Делогожда, 

Струга. (22674) 
Пасош бр.1436155 на име Донева Славица, ул."Ку-

куш" бр. 14, Штип. (22680) 
Пасош бр.1149793 на име Ѓорѓевски Трајче, ул. "Бал-

канска" бр.41, Штип. (22681) 
Пасош бр. 1038905/87 издаден од УВР-Скопје на име 

Џазаири Мифтари, ул. "П.Тошев" бр. 32, Скопје.22690 
Пасош бр. 1517208/01 издаден од УВР-Скопје на име 

Тренчевски Владимир, ул. "К. Мисирков" бр. 67/25, 
Скопје. (22692) 

Пасош бр.965387 на име Зекир Мерита, ул."Метохи-
ска" бр. 22 б, Скопје. (22718) 

Пасош бр.1217649 на име Исмаил Себастијан, ул. 
"364" бр.19, Скопје. (22719) 

Пасош бр.194029 на име Асани Мемет, с.Топлица, 
Гостивар. (22722) 
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Пасош бр.820909 на име Реџа Џелал, ул."Рокомија" 
бр.2-а, Скопје. (22727) 

Пасош бр.1273432 на име Гоко Игњатовски, ул."Ма-
ршал Тито" бр. 45/5, Скопје. (22730) 

Пасош бр.1386121 на име Мартин Мартиновски, 
с.Ивањевци, Битола. 

Чекови од тековна сметка бр. 3653506 со бр. 3695525, 
3695526,3695527, 3722847, 3722848, 3722849, 3722850 из-
дадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ѓу-
ровска Лидија, Скопје. (22573) 

Чекови од тековна сметка бр. 453178 со бр. 5031093 и 
5031094 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Стоилкова Љубица, Скопје. (22575) 

Чек од тековна сметка бр.3657546 со бр. 0010005339 
895 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Саров Ташко, Скопје. (22579) 

Чекови од тековна сметка бр. 11038096 од бр.4840478 
до 4840487 издадени од Комерцијална банка АД Скоп-
је на име Тодорова Мира, Скопје. (22620) 

Чекови од тековна сметка бр.2350342 од бр. 5418529 
до 5418536 издадени од Комерцијална банка АД Скоп-
је на име Солева Билјана, Скопје. (22646) 

Работна книшка на име Михило Леши, Скопје.22546 
Работна книшка на име Магероска Дунавка, Скопје. 

(22574) 
Работна книшка на име Буши Назим, Скопје.(22577) 
Работна книшка на име Лесковица Насер, с. Арачи-

ново, Скопје. (22578) 
Работна книшка на име Петрушев Никола, Велес. 

(22585) 
Работна книшка на име Митев Ванчо, Кочани. 22586 
Работна книшка на име Христоска Даниела,Прилеп. 

(22596) 
Работна книшка на име Кадиме Реџепи, Тетово. 

(22599) 
Работна книшка на име Ремзи Даши, Скопје. (22612) 
Работна книшка на име Мисовска Анета, Скопје. 

(22640) 
Работна книшка на име Димитровска Нада, Скопје. 

(22654) 
Работна книшка на име Ефтимова Далиборка, Ко-

чани. (22664) 
Работна книшка на име Синани Садик, Куманово. 

(22670) 
Работна книшка на име Абедин Демири, Куманово. 

(22671) 
Работна книшка на име Илјази Мијат, Струга. 22675 
Работна книшка на име Роцоски Алим, Струга.22676 
Работна книшка на име Садилов Џемал, Радовиш. 

(22679) 
Работна книшка на име Мурџев Тодор, Гевгелија. 

(22682) 
Работна книшка на име Булевска Ана, Битола.22685 
Работна книшка на име Алији Ридван, Скопје. 22688 
Работна книшка на име Ирена Децковска, Скопје. 

(22691) 
Работна книшка на име Лабан Снежана, Скопје. 

(22723) 
Работна книшка на име Лабан Марко, Скопје. 22724 
Работна книшка на име Теута Хода, Скопје. (22726) 
Воена книшка на име Стојановски Сашо, Скопје. 

(22553) 
Воена книшка на име Иваноски Сашо, Скопје. 22558 
Воена книшка на име Мерџановски Аце, Скопје. 

(22572) 
Воена книшка на име Шутев Трајче, Велес. (22593) 
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Воена книшка на име Асанов Орхан, Велес. (22594) 
Воена книшка на име Ацо Јовановски, Скопје. 22608 
Воена книшка на име Хасан Сами, Скопје. (22632) 
Воена книшка на име Мерсими Рушит, Скопје.22647 
Воена книшка на име Додески Синиша, Куманово. 

(22667) 
Воена книшка на име Тони Стојковски, Куманово. 

(22668) 
Воена книшка на име Џумша Максут, Скопје.(22717) 
Воена книшка на име Иво Стојковски, Скопје. 22720 
Воена книшка на име Муса Дочи, Скопје. (22721) 
Свидетелство на име Имери Бурсан, с.Опае, Кума-

ново. (22583) 
Свидетелство на име Стојановски Оливер, Крива 

Паланка. (22587) 
Свидетелство за 8 одделение на име Максутоски 

Минур, с.Лабуништа, Струга. (22588) 
Свидетелство за 2 година на име Дамбов Петар, Ра-

довиш. (22589) 
Свидетелство на име Алили Гулнер, Гостивар. 22600 
Свидетелство на име Алими Садри, Гостивар.(22601) 
Свидетелство на име Антонија Кариманоски, Гости-

вар. (22602) 
Свидетелство за 5 одделение на име Јакупов Наиази 

Себедин, Кавадарци. (22603) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од ОУ 

"Димитар Влахов" на име Каровска Гордана, Скопје. 
(22624) 

Свидетелство за 8 одделение на име Горгиевска Бла-
шка, Делчево. (22665) 

Свидетелство на име Шакировска Назмија, Кумано-
во. (22666) 

Свидетелства за 1, 2, 3, 4 одделение на име Мемиши 
Разменд, Куманово. (22669) 

Свидетелство за 6 одделение на име Зафировска 
Лилјана, Куманово. (22672) 

Свидетелство на име Махмеди Нијаз, Струга.(22677) 
Свидетелство на име Неделкоски Горѓи, Струга. 

(22678) 
Свидетелство на име Стојановски Пецо, Велес.22687 
Свидетелство за 2 година издадено од ДУЦ "Лазар 

Танев" - Скопје на име Павловски Гоце, Скопје. 22689 
Свидетелства и диплома на име Бериша Аднан, Ско-

пје. (22729) 
Диплома на име Мемедовски Исмаил, Ресен. (22663) 
Диплома на име Феџри Мифтари, Тетово. (22686) 
Здравствена книшка на име Рамиза Каришиќ, с. Г. 

Оризари, Велес. (22584) 
Даночна картичка бр. 4030992183617 издадена од Уп-

рава за приходи - Скопје на име Кристон промет, Ско-
пје. (22576) 

Даночна картичка на име Вахит Камбери, Гостивар. 
(22592) 

Даночна картичка бр. 4030991169572 издадена од Уп-
рава за приходи - Скопје на име Рио Зоран ДООЕЛ, 
Скопје. (22644) 

Даночна картичка бр. 4030999410007 издадена од Уп-
рава за приходи - Скопје на име АРСИНГ Иван 
ДООЕЛ, Скопје. (22653) 

Даночна картичка бр.4030979358807 на име Младин-
ски карате клуб "Младинец", Скопје. (22714) 

Избирачка легитимација на име Лиза Матевска -
Ујевиќ, Скопје. (22716) 

ЈАВНА ПРОДАЖБА-ЛИЦИТАЦИЈА 
На попишаните подвижни предмети: 

- Товарно возило марка "ФАП" со рег. бр. СК-076-
ЕК сопственост на должникот произведено 1989 годи-
на со почетна цена од 16.918 дем. 

- Товарно возило марка "ФАП" со рег. бр. СК-359-
ХЕ произведено 1989 година со почетна цена од 16.508 
дем. 

- Товарно возило марка "ФАП" со рег. бр. СК-075-
ЕК произведено 1989 година со почетна цена од 18.561 
дем. 

- Товарно возило влекач марка "РАБА" со рег. бр. 
СК-580-ЈИ произведено 1989 година со почетна цена 
од 25.466 дем. 

- Товарна полуприколка "ГОША" со рег. бр. СК-
700-АК произведена 1989 година со почетна цена од 
12.911 дем. 

- Товарна полуприколка "ГОША" со рег. бр. СК-
215-ЈР произведена 1989 година со почетна цена од 
12.911 дем. 

- Патничко возило "ФОРД МОНДЕО" со рег. бр. 
СК-640-ИА произведено 1998 година со почетна цена 
од 25.010 дем. 

- Патничко возило "ГОЛФ" со рег. бр. СК-399-КВ 
произведено 1992 година со почетна цена од 8.110 дем. 

- Градежна машина "СКИП" произведена 1989 го-
дин со почетна цена од 7.261 дем. 

- Товарно возило влекач "РАБА" со рег. бр. СК-
828-ЈЗ произведено 1989 година со почетна цена од 
25.466 дем. 

- Товарно возило марка "ФАП" со рег. бр. СК-363-
ЈЗ произведено 1989 година со почетна цена од 16.097 
дем. 

Продажбата ќе се одржи со усно јавно наддавање 
на ден 26.09.2001 година, во 9,30 часот во Основниот 
суд Скопје I - Скопје, барака на извршно одделение, 
соба бр. 6. 

Сите заинтересирани физички и правни лица се 
должни до денот на продажбата на име гаранција за 
учество во лицитацијата да депонираат износ од 1/10 
од утврдената почетна цена на недвижноста, а во бла-
гајната на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22171) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на членовите 10, 14 и 16 од Законот за 
јавни набавки ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Ми-
нистерството за животна средина и просторно плани-
рање, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
Министерство за животна средина и просторно 

планирање на Република Македонија, со седиште на 
ул."Дрезденска" бр. 52, Скопје. 

1.2. Предмет на набавка. 
Изградба на прва фаза на анекс на индустриски 

комплекс за отстранување, рециклажа и уништување 
на опасен отпад. 

1.3. Понудувачи. 
Право на учество на отворениот повик има секое 

заинтересирано домашно и странско правно и физич-
ко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста ко-
ја е предмет на набавката. 
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2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација се однесува на из-

градба на прва фаза на анекс на индустриски ком-
плекс за отстранување, рециклажа и уништување на 
опасен отпад, за кој постои главен проект и предмер-
пресметка. 

2.2. Тендерската документација, понудувачите ќе 
можат да ја подигнат во просториите на Министерс-
твото за животна средина и просторно планирање, 
ул."Дрезденска" бр. 52, Скопје, соба бр. 69, секој рабо-
тен ден од 7.30 до 15.30 часот. 

2.3. За тендерската документација се плаќа надо-
мест од 1000,00 денари на жиро сметка број 40100-787- 
1856, даночен број 4030998358508 и матичен број 
5262887, депонент на Народна банка на Република Ма-
кедонија, за корисникот Министерство за животна 
средина и просторно планирање, со назнака за кој по-
вик е уплатата. 

При подигање на тендерската документација, пону-
дувачот треба да приложи доказ за извршена уплата. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да содржи: 
- цена на чинење на работите искажана во денари, 

согласно содржината и позициите во тендерската до-
кументација, 

- рок на изведување, односно целосно извршување 
на работите, 

- начин и услови на плаќање, 
- рок на важност на понудата. 
3.2. Кон понудата, понудувачот задолжително тре-

ба да ја приложи следната придружна документација: 
- претставување на понудувачот ( име, адреса, се-

диште, овластени лице, телефон и факс); 
- извод од судска регистрација за вршење на деј-

носта; 
- документ за економско- финансиски бонитет од 

носителот на платниот промет, согласно член 22 од 
законот за јавни набавки; 

- доказ за техничка способност, согласно член 23 
од Законот за јавни набавки; 

- доказ дека не е во стечај или процес на ликвида-
ција, согласно член 24 став 1 точка "а" од Законот за 
јавни набавки, и 

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност - забрана за вршење на деј-
ност, согласно член 24 став 1 точка "б" од Законот за 
јавни набавки. 

3.3. Кон понудата, понудувачот задолжително тре-
ба да ја приложи следната дополнителна документа-
ција: 

- Референтна листа за досега реализирани работи 
од ист вид за последните 3 (три) години со назначување 
на вкупната вредност на работите и инвеститорите; 

- Список со опис на вклучени технички лица ( име, 
презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за 
нивната стручност ( дипломи, сертификати и сл.); 

- Список со опис на техничка опременост. 
3.4. Рекламен, проспект и друг вид на презентаци-

ски материјал, доколку располага. 
3.5. Бараната документација да се достави во ори-

гинален примерок или како копија заверена од нотар. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

Критериумите за избор на најповолен понудувач, 
согласно член 25, алинеја 2 од Законот за јавни набав-
ки, се следните: 

- Цена 30 бода, 
- Рок на извршување на работите 30 бода, 
- Начин и услови на плаќање 15 бода, 

- Референтна листа за досега реализирани работи 
10 бода, 

- Кадровска и техничка опременост на понудува-
чот 10 бода, 

- Гаранција 5 бода. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Понудата се доставува согласно членовите 52, 
53, и 54 од Законот за јавни набавки во еден оригина-
лен примерок што треба да биде заверен и потпишан 
од страна на овластено лице на понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се 
доставува во затворен коверт. На предната страна на 
ковертот, во горниот лев агол треба да стои ознаката 
"не отворај" и бројот на јавниот повик. Во средината 
на ковертот да биде назначена точната адреса на на-
бавувачот. На ковертот не смее да стои никаква друга 
ознака врз основа на која би можел да се идентифику-
ва испраќачот - понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два зат-
ворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен ко-
верт ја содржи понудата со финансиската документа-
ција и носи ознака "понуда". Другиот внатрешен ко-
верт ја содржи техничката документација и носи озна-
ка "документација". На двата внатрешни коверти тре-
ба да стои назив и адреса на испраќачот - понудувачот. 

Комплетната понуда треба да биде без прецртани, 
подвлечени или избришани зборови, а во краен случај, 
одредени корекции треба да бидат парафирани од ов-
ластено лице. 

5.3. Рокот за доставување на понудите е најдоцна 
до утврдениот ден и час на јавното отворање на пону-
дите. 

5.4. Понудите, согласно член 52 од Законот за јав-
ни набавки можат да се достават преку пошта на адре-
са: Министерство за животна средина и просторно 
планирање, ул."Дрезденска" бр. 52, Скопје, или да се 
предадат во архивата на Министерство за животна 
средина и просторно планирање ( најдоцна до 15.30 ча-
сот секој работен ден), не подоцна од утврдениот рок 
за доставување на понудите. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Јавно отворање на понудите ќе се одржи во 

просториите на Министерство за животна средина и 
просторно планирање на 09.10.2001 година во 12:00 
часот. Претставниците на понудувачите во согласност 
со член 29 став 2 од Законот за јавни набавки треба на 
Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено 
овластување од понудувачот за нивно учество на јав-
ното отворање. 

6.2. Понудите што нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок, како и оние кои што нема да бидат израбо-
тени според пропозициите на овој отворен повик и тен-
дерска документација нема да бидат разгледувани. 

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

6.4. Заинтересираните во врска со отворениот по-
вик ќе можат да добијат дополнителни информации 
во Министерство за животна средина и просторно 
планирање соба бр. 69, на адреса ул."Дрезденска" бр. 
52, Скопје или на телефон 02 366 930 локал 126. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), и Одлуката од 
директорот, бр. 02-5326/1 од 18.09.2001 година, Коми-
сијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на РМ-
ПЕ Куманово, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 8/2001 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот е: ЈП за стопанисување 

со станбен и деловен простор на РМ-ПЕ Куманово, 
ул."Моша Пијаде" бр. 14, 1300, Куманово. 

1.2. Предмет на набавката е: Изработка на паркинг 
простор за леки коли на локалитет "Чаробенско Ќо-
ше" во Куманово. Градежен дел - Изработка на горен 
дел строј со бехатон плочи на паркингот и тротоарите 
и изработка на електрика. 

1.3. Повикот е отворен - видот на работата е даден 
во тендер документација спрема "Главен проект". 

1.4. Право на учество во повикот имаат сите до-
машни и странски правни лица, регистрирани за соод-
ветна дејност. 

1.5. Отворање на понудите ќе се изврши со прису-
ство на понудувачите. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација се однесува на из-

градба на времен паркинг простор за 80 леки коли 
спрема предмер и пресметка од Главен проект. 

2.2. Тендерската документација, понудувачите мо-
жат да ја подигнат во просториите на ЈП ССДП на 
РМ-ПЕ Куманово, а за истата треба да се уплати из-
нос од 1.000,00 денари на жиро сметка 40900-833-175, 
Даночен број 4030994214404, Депонент Македонска 
банка АД Скопје, со назнака за кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да приложи доказ за извршена 
уплата при подигање на тендерската документација. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи: името, адресата 

и седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да биде комплетна според сите 

ставки од тендерската документација за градежни ра-
боти, во согласност со важечките градежни норми и 
технички прописи. 

3.3. Квалитет и стандард. 
3.4. Технички карактеристики на материјалот за 

вградување. 
3.5. Цените се единечни (со ДДВ) за секоја позици-

ја од тендерот изразени поединечно и вкупната цена 
на набавката. 

3.6. Рок на изведување односно целосно извршува-
ње на работите. 

3.7. Рок на важност на понудата. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска способност на понудувачот, согласно члено-
вите 22, 23 и 24 од Законот за јавни набавки. 

4.2. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цена (со ДДВ) 80 бода, 
- референц листа и кадровска и техничка опреме-

ност 10 бода, 
- услови на плаќање 10 бода. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно членовите 52, 

53 и 54 од Законот за јавни набавки во еден оригина-
лен примерок што треба да биде потпишан од страна 
на одговорно лице на понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се дос-
тавуваат во затворен плик. На предната страна од 
пликот, во горниот лев агол треба да се назначи "не 
отворај" како и бројот на јавниот повик. Во средина 

на пликот да стои име ЈП за стопанисување со станбен 
и деловен простор на РМ-ПЕ Куманово (Комисија за 
јавни набавки) ул."Моша Пијаде" бр. 14, 1300 Кумано-
во, во пликот има уште два затворени плика, во кој ед-
ниот ја содржи понудата "понуда", а другиот технич-
ката документација и носи ознака "документација", со 
точната адреса на понудувачот. 

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

6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае 15 дена од објавување 

во последното гласило - "Службен весник на РМ". 
6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 

1.10.2001 година во 10 часот во просториите на 
ЈПССДП на РМ-ПЕ Куманово, со присуство на овлас-
тени претставници на понудувачите. 

6.3. Понудите што нема да бидат доставени во ут-
врдениот рок и оние кои не се изработени според тен-
дерската документација како и оние кои немаат доказ 
за финансиски бонитет и техничка способност, нема 
да се разгледуваат. 

6.4. Заинтересираните во врска со отворениот по-
вик може да добијат информации лично и на телефон 
031 27-266. 

Комисија за јавни набавки 
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бник по албански јазик за VI одделение.... 4634 

1400. Решение за одобрување употреба на уче-
бник по историја за V одделение 4635 

1401. Решение за одобрување употреба на уче-
бник по историја за V одделение 4635 

1402. Решение за одобрување употреба на уче-
бник по историја за VI одделение 4635 

1403. Решение за одобрување употреба на уче-
бник по историја за VI одделение 4635 

1404. Решение за одобрување употреба на уче-
бник по биологија за VI одделение 4635 

1405. Решение за одобрување употреба на уче-
бник по биологија за V одделение 4635 

1406. Решение за одобрување употреба на уче-
бник по биологија за VI одделение 4636 

1407. Решение за одобрување употреба на уче-
бник по биологија за V одделение 4636 

1408. Решение за одобрување употреба на уче-
бник по техничко образование за VI од-
деление 4636 

1409. Решение за одобрување употреба на уче-
бник по техничко образование за V одде-
ление 4636 

1410. Решение за одобрување употреба на уче-
бник по техничко образование за VI од-
деление 4636 

1411. Решение за одобрување употреба на уче-
бник по техничко образование за V одде-
ление 4636 

1412. Правилник за условите со кои се утврду-
ва здравствената способност на членови-
те на екипажот на пловните објекти и ус-
ловите и начинот на вршење на здравс-
твениот надзор 4637 

Фонд на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија 

29. Одлука за утврдување на работните мес-
та на кои стажот на осигурување се сме-
та со зголемено траење во градскиот и 
јавниот патен сообраќај 4640 

30. Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување на работните места на кои 
стажот на осигурување се смета со зголе-
мено траење во гумарската индустрија 4641 

31. Одлука за утврдување на работните мес-
та на кои стажот на осигурување се сме-
та со зголемено траење во поцинкувал-
ниците 4641 

32. Одлука за утврдување на работните мес-
та на кои стажот на осигурување се сме-
та со зголемено траење на одржување 
далноводи од 110 KW и повеќе 4641 

33. Одлука за основиците на осигурување за 
пресметување и плаќање на придонесот 
за пензиското и инвалидското осигурува-
ње на индивидуалните земјоделци за пе-
риодот јули-септември 2001 година 4642 
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