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552. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО 

 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за сметководството, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 22 мај 2002 година. 
 

     Бр. 07-2102/1                 Претседател 
22 мај 2002 година     на Република Македонија, 
          Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО 
 

Член 1 
Во Законот за сметководството (�Службен весник 

на Република Македонија� број 42/93, 48/93, 6/95, 
32/98, 39/99 и 70/2001), во членот 71 став 3 по зборови-
те: �конформната метода� се додаваат зборовите: �или 
пропорционалната метода�. 

 
Член 2 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за сметководството. 

 
Член 3 

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

___________ 
553. 

У К А З   БР. 47 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 42/2001) 

 
Се поставува по мирновремена и воена формација 
 
За заменик на началникот на Генералштабот за бор-

бена готовност и операции во Генералштабот на Арми-
јата на Република Македонија  

 
генерал мајорот Сокол Насте Митровски 
 
ФЧ: генерал мајор, по формација: генерал потпол-

ковник,  
лична ВЕС: 31439, ЕМБГ: 1603948450097 

До сега: Командант на командата за обука во Гене-
ралштабот на Aрмијата на Република Македонија. 

 
Овој указ да се изврши веднаш. 
 
Бр. 07-614                   Претседател 

27 мај 2002 година                  на Република Македонија, 
         Скопје           Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
554. 

У К А З БР. 48 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 42/2001) 

 
Се поставува по мирновремена и воена формација 
 
За командант на командата на КОВ во Генералшта-

бот на Армијата на Република Македонија 
 
генерал мајорот Ѓорѓи Лазар Каракутовски 
 
ФЧ: генерал мајор, по формација: генерал потпол-

ковник,  
л
 
ична ВЕС: 31240, ЕМБГ: 2104947440001 
До сега: Командант на 1. Армиски корпус во Гене-

ралштабот на Армијата на Република Македонија. 
 
Овој указ да се изврши веднаш. 
 
Бр. 07-615                   Претседател 

27 мај 2002 година                  на Република Македонија, 
         Скопје           Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
555. 

У К А З  БР. 49 
 

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 
за одбрана (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 42/2001) 

 
Се поставува по мирновремена и воена формација 
 
За заменик на командантот за КОВ во Генералшта-

бот на Армијата на Република Македонија 
 
Бригадниот генерал Атанас Чедомир Јовчевски 
 
ФЧ: бригаден генерал, по формација: генерал мајор,  
лична ВЕС: 31340, ЕМБГ: 0305952440026 
 
До сега: Командант на 1. гранична бригада во Гене-

ралштабот на Армијата на Република Македонија. 
 
Овој указ да се изврши веднаш. 
 
Бр. 07-616                   Претседател 

27 мај 2002 година                  на Република Македонија, 
         Скопје           Борис Трајковски, с.р. 
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556. 

У К А З  БР. 50 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 42/2001) 

 
Се поставува по мирновремена и воена формација 
 
За заменик на началникот на Генералштабот за ци-

вилно воени односи во Генералштабот на Армијата на 
Република Македонија 

 
генерал мајорот Зехедин Зини Туши 
 
ФЧ: генерал мајор, по формација: генерал потпол-

ковник,  
лична ВЕС: 31139, ЕМБГ: 2607943450055 
До сега: Директор во Генералштабот на Армијата 

на Република Македонија. 
 
Овој указ да се изврши веднаш. 
 
Бр. 07-617                   Претседател 

27 мај 2002 година                  на Република Македонија, 
         Скопје           Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
557. 

У К А З БР. 51 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 42/2001) 

 
Се поставува по мирновремена и воена формација 
 
За командант на 1. гранична бригада во Генерал-

штабот на Армијата на Република Македонија 
 
полковникот Бојаџијев Илија Ѓорѓи 
ФЧ: бригаден генерал, по формација: бригаден ге-

нерал,  
лична ВЕС: 31140, ЕМБГ: 3103950490009 
До сега: Началник на Управа за операции, готов-

ност и обука во Г-3 во Генералштабот на Армијата на 
Република Македонија. 

 
Овој указ да се изврши веднаш. 
 
Бр. 07-618                   Претседател 

27 мај 2002 година                  на Република Македонија, 
         Скопје           Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
558. 
Врз основа на член 25 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2002 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
106/2001) и член 36, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 21 мај 2002 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ТРАНСФЕР НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
ЗА МЕАП ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДИ, ФЕКАЛНА 
КАНАЛИЗАЦИЈА И ДРУГИ  ИНФРАСТРУКТУРНИ  
ПОТРЕБИ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА 

САМОУПРАВА 
 
1. Министерството за транспорт и врски се овласту-

ва да ги трансферира буџетските средства од Буџетот 
на Министерството за транспорт и врски за 2002 годи-
на, за МЕАП, од ставката 472, потставка 472112 - тран-

сфери до единици на локалната самоуправа за водос-
набдување и потставка 472112 - други трансфери за ин-
фраструктурни потреби на единиците на локалната са-
моуправа. 
Овие средства Министерството за транспорт и врски 

ќе ги трансферира до единиците на локалната самоупра-
ва врз основа на критериумите објавени во огласот за 
доставување проекти за изградба на водоводи, фекална 
канализација, МЕАП, како и други инфраструктурни 
потреби на единиците на локалната самоуправа. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино-
то објавување во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

 
Бр. 23-2758/1                       Претседател на Владата 

21 мај 2002 година                  на Република Македонија, 
     Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
559. 

  Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 59/2000) и точка 6 од Одлуката за прибирање, 
користење и управување на средствата од економската 
помош од странство на Република Македонија (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 19/94 и 42/95), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
21.05.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАМЕНИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОМОШ-
ТА ОД ЈАПОНИЈА  ДОДЕЛЕНА  НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПЛАТНИОТ 

БИЛАНС ЗА 2002 ГОДИНА 
 
1. Средствата што Владата на Јапонија ги додели ка-

ко неповратна помош за поддршка на Платниот биланс 
на Република Македонија во износ од 300 милиони јени, 
согласно Договорот меѓу владите на Република Македо-
нија и Јапонија постигнат со размена на ноти од 
05.03.2002 година, се наменети за набавка на суровини, 
репроматеријали, резервни делови и опрема и на крајни-
те корисници се распоредуваат со обврска за враќање. 

2. Средствата од точка 1. на оваа одлука ќе се ко-
ристат за набавка на увозни стоки утврдени во Листата 
на производи која е составен дел на потпишаните ноти 
помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на 
Јапонија и е приложена кон оваа одлука. Стоката може 
да се набави од која и да е земја во светот освен од Ре-
публика Македонија. Согласно нотите реализацијата 
на увозот ќе се оствари преку овластена странска фир-
ма - Crown Agents. 

3. Користењето на средствата од јапонската помош 
ќе се врши преку објавување на јавен повик во средс-
твата за јавно информирање. 

4. При одобрување на заемите на претпријатијата 
кои ќе аплицираат на јавниот повик, ќе се има во пред-
вид исполнувањето на следните критериуми: 

- позитивни финансиски резултати во последните 
две години,  

- висок степен на измирување на обврските по кре-
дити одобрени во изминатиот период, 

- позитивен нето девизен ефект во последните две 
години, 

- реални договори за реализација на производството 
и нето девизен ефект од нив, 

- ангажирање на вработени во технолошкиот процес, 
посебно на претпријатијата кои се на принуден одмор, 

- овозможување на поголема искористеност на ка-
пацитетите, 

- зголемување на вработеноста, 
- извозно ориентирани претпријатија, 
- цврста определеност за редовно сервисирање на 

обврските без дополнителни барања за репрограм. 
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Средствата кои ќе се одобруваат по поодделни ко-

рисници неможе да бидат помали од 6 мил. јени, ниту 
поголеми од 30 мил. јени. 

5. Крајните корисници на средствата од точка 1. на 
оваа одлука имаат обврска, согласно точка 1. од Одлука-
та за прибирање, користење и управување на средствата 
од економската помош од странство на Република Маке-
донија да ја уплатуваат денарската противвредност на 
посебната сметка во Министерството за финансии - 
Компензационен фонд од странска помош - Јапонија.  

6. Крајните корисници на средствата од точка 1. на 
оваа одлука се должни да уплатуваат во Компензацио-
ниот фонд од странска помош - Јапонија денарска про-
тиввредност на искористените јени еднаква на ФОБ це-
ната (франко место на утовар). 

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

- за суровини и репроматеријали 3 месеци (грејс 
период) по приемот на производите во три еднакви 
тримесечни рати, 

- за резервни делови 6 месеци (грејс период) по прие-
мот на производите во четири еднакви тримесечни рати, 

- за опрема 6 месеци (грејс период) по набавката и 
соодветен број на еднакви тримесечни рати до 5 март 
2005 година. 
На вредноста на увезените производи не се пресме-

тува камата. 
Задолжувањето на корисникот се врши во јени, а 

плаќањето на достасаните обврски се врши во денарска 
противвредност според средниот курс на јенот во март 
2002 година (100 јапонски јени=53,0802 денари). 
Во случај на задоцнување на плаќањето на обврски-

те во утврдените рокови, на стасаните, а неизмирени 
обврски се засметува и наплаќа казнена камата сметано 
од првиот ден на стасувањето до денот на наплатата во 
висина на казнената камата пропишана со Закон.  
Корисникот на кредитот е должен пред започнува-

њето со користење на средствата за набавените сурови-
ни, репроматеријали и резервни делови да обезбеди 
банкарска гаранција во висина на кредитот, а за набав-
ката на опрема да воспостави заложно право на недви-
жен имот во висина од 2:1 од кредитот.  

8. Увозот на суровини, репроматеријали, резервни 
делови и опрема се ослободува од плаќање на царина. 

9. Крајните корисници имаат обврска да го потвр-
дат приемот на стоката и ја гарантираат уплатата по 
доспеаните рати. Согласно условите утврдени во точка 
6, 7 и 8 од оваа одлука се потпишува Договор за корис-
тење на кредит со Министерството за финансии. 

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

 
     Бр. 23/2682/1        Претседател на Владата 
21 мај 2002 година                  на Република Македонија, 
         Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

 
 
ЛИСТА НА СООДВЕТНИ (ПРИФАТЛИВИ) 
ПРОИЗВОДИ ДОСТАВЕНА ОД ВЛАДАТА  

НА ЈАПОНИЈА 
 

Ред. 
бр. 

Код 
(ревизија 2) Опис 

1. 081 Сточна храна (не вклучува несомеле-
ни житарици) 

2. 232 Смола од природен каучук, природен 
каучук и слични природни гуми 

3. 233 Смеса за синтетички каучук, синте-
тички каучук и рециклиран каучук и 
парчиња од нестопен каучук 

4. 244 Плута, природна, необработена и су-
рова (вклучително природна плута во 
блокови и табли) 

5. 245 Огревно дрво (без шумски отпадоци) 
и дрвен јаглен 

6. 246 Дрвена плута (каша) вклучително 
струготини и шумски отпадок 

7. 247 Друго дрво во вид на необработено 
или необработени парчиња 

8. 248 Дрво, едноставно обработено и дрвени 
железнички прагови 

9. 251 Каша и отпадоци од хартија. Освен: 
отпадна хартија и картон од хартија, 
видови на хартија во парчиња или кар-
тон кои се употребливи во производс-
твото на хартија 

10. 263 Памук 
11. 264 Јута и други текстилни влакна од мако 

(со килими и јажиња) 
12. 265 Растителни текстилни влакна (различ-

ни од памукот и јутата) и 
отпадоци од такви влакна 

13. 266 Синтетички влакна погодни за предење 
14. 267 Други вештачки влакна погодни за 

предење и нивни отпадоци 
15. 268 Волна и други животински влакна (без 

волнен топс) 
16. 271 Ѓубриво, сирово 
17. 277 Природни абразиви (вклучително ин-

дустриски дијаманти) 
18. 278 Други сурови минерали 
19. 281 Железна руда и концентрати 
20. 287 Руди и концентрат на основни метали 

н.е.с. 
21. 288 Обоени основни метални отпадоци и 

парчиња н.е.с. 
22. 322 Јаглен, лигнит и камен јаглен 
23. 323 Брикети, кокс и полукокс од јаглен ре-

тортен јагленород, лигнит и тресет 
24. 333 Нафта, мазут и сурова нафта добиена 

од битуменски минерали 
25. 334 Нафтени деривати, рафинирани 
26. 335 Останати (отпадни) производи од наф-

та и соодветни минерали 
27. 511 Хидрокарбонати и нивни халогенати, 

сулфиди, нитрати или нитро деривати 
28. 512 Алкохоли, феноли, фенол алкохоли и 

нивни халогенати, сулфонати, нитрати 
и нитро деривати 

29. 513 Карболични киселини, нивни анхид-
риди, халиди, пероксиди, перациди и 
нивни халогености, сулфонати, нитра-
ти и нитро деривати 

30. 514 Азотни соединенија 
31. 515 Органски - неоргански и хетероцик-

лични соединенија 
32. 516 Други органско-хемиски соединенија 
33. 522 Неоргански хемиски елементи, оксиди 

и халогенски соли 
34. 523 Други неоргански хемикалии, орган-

ски и неоргански соединенија на ска-
поцени метали 

35. 531 Органски синтетички бои и т.н. при-
родно индиго и бои 

36. 532 Екстрати за боење и штавење и синте-
тички материи за штавење 

37. 533 Пигменти, бои, фирнајс и други соод-
ветни материјали 

38. 562 Обработено ѓубриво 
39. 582 Кондензација, поликондензација и 

производи со или без полимери, лине-
арни или нелинеарни (феномасти, 
аминопласти (алкиди) и други незаси-
тени полиестри и силикони) 

40. 583 Полимеризација и ко-полимеризација, 
производи како: полиетилени, поли-
тетрахалоетилени, ПВЦ хлориди, по-
ливинил ацетати, поливинил хлораце-
тати и други поливинил деривати, по-
лиакрилни полиметакрилни деривати 

41. 584 Регенерирање  целулоза, целулозни 
нитрати, целулозен ацетат и др. целу-
лозни естери, целулозни етери и други 
хемиски деривати на целулоза 

42. 585 Други вештачки смоли и пластични 
материи 
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43. 592 Глутен албуминат супстанца 
44. 598 Мешани хемиски производи 
45. 612 Производи од кожа или сарачна кожа, 

делови за обувки 
46. 621 Материјали од каучук 
47. 625 Каучукови гуми, внатрешни и надво-

решни гуми и гуми за сите видови во-
зила со исклучок на гуми, пнеуматски 
нови, каучукови за тркачки коли, гу-
ми, пнеуматски нови, сите видови кои 
користат мотори (вклучувајќи мотос-
кутери и други мотори) 

48. 628 Каучук 
49. 633 Плута обработена 
50. 634 Фурнири, плочи и други производи од 

дрво 
51. 635  
51. 641 Хартија и картон 
52. 651 Текстилни предива 
53. 653 Трико, вештачки влакна 
54. 657.51 Јажиња, каблови, уплетени или не 
55. 657.52.10 Мрежи за риби од памучни конци 
56. 657.52.11 Мрежи за риби од синтетички или 

други текстилни конци 
57. 657.52.12 Мрежи за риби од синтетички или 

други текстилни конци 
58. 657.52.13. Мрежи за риби од свила 
59. 658.1 Вреќи и торби од текстилен материјал кој 

се користат за пакување на производи 
60. 661 Вар, цемент и произведени материјали 

за градежништвото 
61. 662 Материјали за градежништвото од 

глина 
62. 664 Стакло 
64. 671 Сурово железо и феро легури 
65. 672 Инготи и други примарни форми од 

железо или челик 
66. 673 Шипкасто железо или челик 
67. 674 Универзални табли и плочи од железо 

(лим) 
68. 675 Ладно-валани или топло-валани обра-

чи или грани од железо или челик 
69. 676 Материјал за изградба на железнички 

пруги од железо или челик 
70. 677 Железни или челични жици (без шип-

ки премачкани но неизолирани) 
71. 678 Цевки и окови од железо или челик 
72. 679 Железни и челични одливци 
73. 682 Бакар 
74. 683 Никел 
75. 684 Алуминиум 
76. 685 Олово 
77. 686 Цинк 
78. 687 Калај 
79. 689 Метали за во металургија и др. 
80. 691 Конструкции и делови од конструкции 

од железо, челик и алуминиум 
81. 692 Метални контејнери за складирање и 

транспорт 
82. 693 Производи од жица (без изолација 

електрични жици) и жица за грил 
83. 694 Шајки, шрафови, шајбни и т.н. од же-

лезо, челик и бакар 
84. 695 Рачен и машински алат 
85. 711 Парни и на друг погон загреани котли 

на супер загреана вода и делови за нив 
87. 713 Клипови за мотори со внатрешно со-

горување и делови за нив освен: 
Мотори за авиони и делови за нив 

88. 716 Ротациони електромашини и делови за нив 
89. 718 Машини на друг погон освен: 

нуклеарни реактори  
90. 721 Земјоделски машини со исклучок на 

трактори и делови за нив 
91. 722 Трактори (други од оние кои се вклу-

чени во поглавје 744.11 и 783.2) 
92. 723 Опрема и погон за градежништвото и 

делови за нив 
93. 724 Машини за текстилна и кожарска ин-

дустрија 

94. 725 Машини за мешање и сечење на стара 
хартија за фабрики за производство на 
производи од хартија 

95. 726 Машини за печатници и делови за нив 
96. 727 Машини за производство на храна и 

делови (без домашно потекло) 
97. 728 Друга машинерија и опрема специја-

лизирана за делови од индустрија и 
делови за нив 

98. 736 Машини - алатки за обработка на ме-
тал и делови и додатоци 

99. 737 Машини за обработка на метал и дело-
ви за нив 

100. 741 Опрема за греење и делови за нив освен: 
фурни, електрични за одделување или 
рециклација не-нуклеарни горива или 
третман на радио-активни материи 
печки електрични, за одделување или 
рециклација на нуклеарни горива или 
за третман на радио-активни материи 
фурни, неелектрични, за одделување 
или рециклација на нуклеарни горива 
или за третман на радио-активни мате-
рии, печки, неелектрични, за одделу-
вање или рециклација на нуклеарни 
горива или за третман на радио-актив-
ни материи, клима уреди, разладни 
уреди, апарати за регулирање на те-
мпература и влажност, делови за нив 

101 742 Пумпи, вклучувајќи ги моторните и 
турбо пумпите 

102 743 Пумпи и компресори, центрифуги, фил-
терни апарати и делови за нив освен:  
центрифуги за издвојување на ураниу-
мови изотопи, 
центрифуги за одвојување или рецик-
лажа на нуклеарни горива или третман 
на радио-активни материјали 

103 744 Механичка рачна опрема и делови за нив 
104 745 Друга не-електрична машинерија и 

механички апарати и делови за нив 
освен: автомати за продавање (за мар-
кици, цигари, чоколади, храна) не се 
апарати за игри или делови за нив 

105 749 Не-електрични делови и додатоци за 
машинерија 

106 771 Машини на електричен погон и дело-
ви за нив 

107 772 Електрични апарати за прекинување 
на електрични кола, нивна заштита 
(прекинувачи, осигурувачи, држачи на 
светилки) освен: светла за театар 

108 773 Опрема за дистрибуција на електрична 
енергија 

109 778 Електрични машини и апаратури  ос-
вен: парцијални акцелератори и дело-
ви за нив 

110 782 Мотори за возила за транспорт на сто-
ки или материјали и мотори за возила 
за специјални цели, освен: амбулант-
ски, патни возила, камионче, комби-
ња, возила за специјални намени 

111 783 Патни моторни возила 
112 784 Делови и ацесори, моторни возила кои 

се полнат со загревање 722, 781, 782, 783 
113 786 Трајлери (комбе) и други возила не мо-

торизирани и специјално моделирани и 
опремени транспортни контејнери ос-
вен: трајлери (комбе) за библиотеки, 
оружје, тенкови, оклопни возила, трајле-
ри за егзибиции, трајлери за пренесува-
ње мебел, други возила без пропелери 

114 791.52 Вагони за стока и камиони 
115 791.99 Делови за железнички и трамвајски 

локомотиви 
116 812 Санитарија, водоинсталации, загрева-

ње и тнт. освен базени за миење, би-
деа, други санитетски работи од кера-
мички материјал 

117 873 Мера за вода и гас и мерачи 
118 874 Мерни инструменти, испитувачки ин-
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струменти и контролни инструменти 
освен: инструменти, апарати или мо-
дели за изведувачки цели (образова-
ние или егзибиции) неповолни за дру-
го користење 

119 899.19.7 Капсули за лесни горива - фармацевтски 
 
Забелешка: Вкупната ЦИФ цена или набавка, секоја 

поединечно не треба да изнесува повеќе од 25% од вкуп-
ната исплата на сметката. 

___________ 
560. 
Врз основа на член 19 став 1 точка 7 од Законот за 

одбрана (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 42/2001), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 21.05.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА СИЛИ НА ЦИВИЛНАТА 
ЗАШТИТА ШТО ГИ ФОРМИРА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА НА МЕЃУНАРОДНАТА МУЛТИ-
ЛАТЕРАЛНА ВЕЖБА ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

 
1. Со оваа одлука се одобрува испраќање сили на 

цивилната заштита што ги формира Република Маке-
донија за учество во меѓународната мултилатерална 
вежба - �Скротување на змејот - Далмација 2002� (во 
натамошниот текст: Вежба), која ќе се одржи во перио-
дот од 21-24 мај 2002 година во Башко Поле - Макар-
ска, Република Хрватска. 

2. Вежбата се изведува на тема �Гасење на шумски 
пожар и катастрофални последици�, во организација на 
Република Хрватска. 

3. Вежбата ќе ги опфати следните содржини: 
- гаснење на пожар на копно од земја и воздух; 
- спасување на луѓе зафатени од пожарот; 
- спасување на луѓе затечени на вода и побегнати 

од местото на пожарот и 
- санирање на теренот контаминиран од хлор, пре-

несуван-превезуван со цистерна. 
4. На вежбата ќе учествува 1 (едно) одделение за 

противпожарна заштита (ППЗ), со јачина од 15 припад-
ници на силите на цивилната заштита. 

5. Финансиските трошоци за учесниците на вежбата 
паѓаат на товар на Министерството за одбрана - Репуб-
лички штаб за цивилна заштита. 

6. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбата ќе го изврши Министерството за одбрана. 

7. По завршувањето на активностите на вежбата 
Министерството за одбрана поднесува извештај пред 
Владата на Република Македонија. 

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

 
Бр. 23-2554/1                       Претседател на Владата 

21 мај 2002 година                  на Република Македонија, 
     Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
561. 
Врз основа на член 124 став 1 алинеја 4 од Законот 

за хартии од вредност (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 63/2000, 103/2000, 34/2001 и 4/2002), 
Комисијата за хартии од вредност на својата седница 
одржана на 10.05.2002 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Се забранува на Брокерската куќа �Саксес Бро-
керс� АД Скопје да ги врши следниве работи: 

- примање и извршување на налози од инвеститорите 
што се однесуваат на купување и продажба на долгороч-
ни хартии од вредност, во име и за сметка на клиентот; 

- тргување со долгорочни хартии од вредност во 
свое име и за своја сметка; 

- раководење со финансиски имот за сметка на кли-
енти раководење со финансиски имот на клиентот; 

- организирање, подготвување и откуп на новоизда-
дени долгорочни хартии од вредност; 

- советување на клиентите при издавање и тргување 
со долгорочни хартии од вредност (инвестиционо сове-
тување), поради немање две овластени лица со поло-
жен стручен испит за вршење работи со хартии од 
вредност согласно Правилникот за документација за 
кадровска, техничка и организациона оспособеност 
потребна за основање и работа на брокерска куќа. 

2. Забраната за вршење на работите од точка 1 важи 
до 30.06.2002 година. 

3. Се задолжува извршниот директор на брокерска-
та куќа 15 дена пред истекот на горенаведениот рок да 
ја извести Комисијата за хартии од вредност за кадров-
ската оспособеност во брокерската куќа �Саксес Бро-
керс� АД Скопје. 

4. Жалбата не го одлага извршувањето на ова решение. 
5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
Бр. 08-733/3              Комисија за хартии од вредност 

10 мај 2002 година                         Претседател, 
           Скопје                               Никола Груевски, с.р. 

___________ 
562. 
Врз основа на член 166 од Законот за одбрана 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
42/2001), министерот за одбрана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИСКИ 
НАДЗОР ОД ОБЛАСТА НА ОДБРАНАТА  

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на вршење 

инспекциски надзор од областа на одбраната (во ната-
мошниот текст: инспекциски надзор) во органите на др-
жавната власт, Армијата на Република Македонија, тр-
говските друштва, јавните претпријатија, установи и 
служби од посебно значење за одбраната и единиците на 
локалната самоуправа (во натамошниот текст: субјекти). 

 
Член 2 

Инспекцискиот надзор се врши како редовен, вон-
реден и повратен. 
Инспекцискиот надзор од став 1 на овој член може да 

биде: најавен и ненајавен, а по обем целосен и делумен. 
 

Член 3 
Редовниот инспекциски надзор е најавен и целосен 

и се врши согласно годишниот план за вршење инспек-
циски надзор. 
Редовен инспекциски надзор се врши по претходно 

писмено известување доставено до субјектот, пред де-
нот определен за вршење на инспекцискиот надзор. 

 
Член 4 

Вонредниот инспекциски надзор се врши врз спро-
ведување на одделни прописи и по одредени прашања 
од областа на одбраната. 
Вонредниот инспекциски надзор е ненајавен и де-

лумен, а се врши по барање на министерот за одбрана. 
 

Член 5 
Повратниот инспекциски надзор се врши по исте-

кот на определениот рок за отстранување на неправил-
ностите и недостатоците утврдени при вршењето на ре-
довниот или вонредниот инспекциски надзор. 

 
Член 6 

Пред започнувањето на вршењето на инспекциски-
от надзор, инспекторот за одбрана се легитимира и го 
запознава одговорното лице на субјектот каде што се 
врши инспекцискиот надзор со планот, целта и методот 
на инспекцискиот надзор. 
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На предната страна на заштитната облога, со букви 
во боја на злато е отпечатен текстот: �РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА�, �МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА�, 
а под него е вграден грбот на Република Македонија 
изработен во метал во боја на злато, а под него со злат-
ни букви е отпечатен текстот: �ЛЕГИТИМАЦИЈА�, 
ИНСПЕКТОР ЗА ОДБРАНА�. 

Член 7 
Во вршењето на инспекцискиот надзор, инспекто-

рот за одбрана постапува и ги применува потребните 
мерки за заштита на тајноста на податоците од значење 
за одбраната.  

Член 8 
По извршениот инспекциски надзор се составува за-

писник во кој се наведуваат податоците за називот на суб-
јектот каде е извршен инспекцискиот надзор, времето и 
местото на вршењето на инспекцискиот надзор, името и 
презимето на инспекторот за одбрана и другите лица при-
сутни при вршењето на инспекцискиот надзор, констати-
раната состојба и предложените мерки и рокови за отстра-
нув ње на утврдените неправилности и недостатоци. 

Втората внатрешна страна на заштитната облога е изра-
ботена во два дела, од кои предниот дел е изработен од 
проѕирна пластична фолија обрабена со кожа и претставува 
простор во кој се сместува образецот на легитимацијата. 
Образецот на легитимацијата од став 1 на овој член 

е составен дел на овој правилник (Прилог бр. 1).  
Член 3 а Легитимацијата има важност се додека лицето на 

кое му е издадена има службено својство на инспектор 
за одбрана. 

Член 9 
Доколку одговорното лице на субјектот каде е извр-

шен инспекцискиот надзор има забелешки на констати-
раната состојба во записникот и предложените мерки и 
рокови за отстранување на утврдените неправилности 
и недостатоци, истите се доставуваат до министерот за 
одбрана преку инспекторот кој го извршил надзорот. 

По престанокот на службеното својство на инспек-
тор  одбрана, инспекторот ја враќа легитимацијата.  за 

Член 4 
Во случај на губење на легитимацијата, инспекто-

рот за одбрана ја огласува за неважечка на сопствен 
трошок и за тоа го известува министерот за одбрана. 

За постапувањето по забелешките на записникот од 
став 1 на овој член, се известува субјектот каде е извр-
шен инспекцискиот надзор. Во случај од став 1 на овој член на инспекторот му 

се издава нова легитимација.  
 Член 10 

Член 5 Со денот на влегување во сила на овој правилник прес-
танува да важи Правилникот за инспекциски надзор во об-
ласта на одбраната, бр. 01-1611/1 од 29.07.1999 година. 

Легитимацијата се заменува со нова кога поради 
дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива 
или кога имателот на легитимацијата ќе ги измени лич-
нит  податоци. 

 
Член 11 е Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Член 6 
Легитимацијата што се враќа или се заменува, се 

поништува.   Бр. 01-3383/1                             Министер  Член 7 22 мај 2002 година                         за одбрана, Издадените легитимации се евидентираат во Ми-
нистерството за одбрана.      Скопје                 проф. д-р Владо Поповски, с.р. 

___________ Редниот број од евиденцијата под која е извршен 
упис на податоците се впишува во легитимацијата, ка-
ко регистарски број. 

563. 
Врз основа на член 163 став 3 од Законот за одбра-

на (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
42/2001), министерот за одбрана, донесе 

 
Член 8 

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

 
П Р А В И Л Н И К 

к ЗА ОБРАЗЕЦОТ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА 

ОДБРАНА 
     Бр. 01-3384/1                Министер  
22 мај 2002 година                     за одбрана,            Скопје           проф. д-р Владо Поповски, с.р. Член 1 
 Со овој правилник се пропишува образецот и начи-

нот на издавање на легитимација на инспектор за од-
бра а (во натамошниот текст: легитимација). 

 
 н  

Член 2  
Образецот на легитимацијата на инспектор за од-

брана се печати на бел картон со димензии 6 х 9 см., и 
е сместен во заштитна облога. 

 
 
 
 Предната страна на образецот на легитимацијата 

содржи: во горниот дел текстот �РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА�, �МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА�, �ЛЕ-
ГИТИМАЦИЈА�, �ИНСПЕКТОР ЗА ОДБРАНА�, во 
средината место за фотографија со димензии 2,5 х 3 см, 
а под неа место за впишување на податоци за името и 
презимето на инспекторот за одбрана, регистарски број 
на легитимацијата, место за потпис на министерот за 
одбрана и место за печат, а во долниот дел е отпечатен 
серискиот број на легитимацијата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Задната страна на образецот на легитимацијата со-

држи податоци за: единствениот матичен број на граѓа-
нинот, датум, месец и година на раѓање, адреса на жи-
веалиштето и регистарски број на личната карта на 
имателот на легитимацијата. 

 
 
 
 
 Образецот на легитимацијата е заштитен со проѕир-

на пластична фолија.  
 Заштитната облога на легитимацијата е изработена 

од кожа во темносина боја во два дела кои меѓусебно се 
поврзани и се преклопуваат, со димензии 6,5 х 9,5 см. 
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Член 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во членот 3 став 1 точката 1 се брише. 
 

Член 3 
Во членот 6 став 1 зборовите: �и туберкулоза� се 

бри ат. ш 
Член 4 

Во делот II, поднасловот на потточката �2. Имуниза-
ција против туберкулоза� и членовите 9 и 10 се бришат.  

Член 5 
Во членот 14 зборот �вакцинална� се заменува со 

зборот �поствакцинална�. 
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
     Бр. 01-3385/1                             Министер  
22 мај 2002 година                         за одбрана, 

    Скопје                   проф. д-р Владо Поповски, с.р. 
___________ 

565. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижности на катастарската општина Сачево-Општина 
Муртино. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижнос-

тите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастарот на земјиштето �Службен 
весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
 
 
 
   Бр. 09-2268/1                                    Директор,  28 мај 2002 година                      Мирче Ѓорговски, с.р.      Скопје   ___________    По извршената проверка со изворниот текст, утвр-

дено е дека во текстот на Одлуката за изменување на 
Одлуката за определување на висината на надоместо-
кот за исполнување на условите за безбедноста и уред-
носта на воздушниот сообраќај, објавена во �Службен 
весник на Република Македонија� бр. 31/2002, е напра-
вена техничка грешка, поради што се дава 

___________ 
564. 
Врз основа на член 51 став 2 точка 2 од Законот за 

заштита на населението од заразни болести што ја заг-
розуваат целата земја (�Сл. лист на СФРЈ� бр. 51/84 и 
63/90 и �Службен весник на РМ� бр. 15/95), кој соглас-
но член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уста-
вот на Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 52/91 и 4/92) е преземен како републички про-
пис, министерот за одбрана, донесе 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕС-
ТОКОТ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА БЕЗБЕД-
НОСТА И УРЕДНОСТА НА ВОЗДУШНИОТ  СООБРАЌАЈ 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛО-
ВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА 
ИМУНИЗАЦИЈА, СЕРОПРОФИЛАКСА И ХЕМИ-
ОПРОФИЛАКСА  ПРОТИВ  ЗАРАЗНИ  БОЛЕСТИ 
ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Составен дел на Одлуката за изменување на Одлу-

ката за определување на висината на надоместокот за 
исполнување на условите за безбедноста и уредноста 
на воздушниот сообраќај треба да биде Тарифникот, а 
кој гласи:  

 Член 1 
� Т А Р И Ф Н И К Во Правилникот за условите и начинот на вршење 

на задолжителна имунизација, серопрофилакса и хеми-
опрофилакса против заразни болести во Армијата на 
Република Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 
36/98), во членот 1 став 1 алинеја 3, членот 7 став 3 и 
членот 15 став 3 зборовите:  �војниците по договор�, се 
заменуваат со зборовите: �професионалните војници�, 
а зборовите: �граѓанските лица� се заменуваат со збо-
ровите:  �цивилните лица�. 

 
Р. бр. Видови  на услуги  Висина на надоместокот во ЕУР 
1. За оспособеност за  
вршење на воздушна пловидба 
(AIR OPERATION CERTIFICATE - AOС) 
- Издавање на АОС........................................1.022,58 
- Промена на АОС............................................255,65 
- Обновување на АОС......................................511,29 
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2. Одобрување за изнајмување на воздухоплов 
(CERTIFIKATE OF APPROVAL)...................255,65 
3. За исполнување на посебните 
услови во поглед на опремата на 
воздухопловот и воздухопловниот и друг 
стручен персонал на воздухопловите 
кои даваат услуги во земјоделството, 
шумарството и здравството: 
- уверение за работа во земјата.......................153,39 
- Agricultural - AOC за странство....................255,65 
4. Хомологација (TYPE CERTIFICATE  или 

SUPPLEMENTAL TYPE CERTIFICATE) 
на воздухопловите од: 
- сообраќајна категорија..................................511,29 
- општа категорија............................................255,65 
- посебна категорија.........................................409,03� 
 
 Бр. 23-2229/2                               Од Владата 

27 мај 2002 година                  на Република Македонија 
     Скопје 

__________________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И    О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува јавна 
продажба - лицитација 

 
На попишаните предмети и тоа: 
1. Пазарната вредност на Вилушкарот Катерчилар ТН 

488131 со носивост 2,5 т. изнесува 220.000,00 денари. 
2. Пазарната вредност на рачен утоварач на палети 

изнесува 20.000,00 денари. 
3. Пазарната вредност на керамичките плочки Лати-

на 30 б со димензии 30/30 изнесува 64.800,00 денари за 
108,0 м2. 

4. Паркет кој е увезен од Италија и истиот се состои 
од повеќе вида зависно од какво дрво е произведен и 
во колкави димензии се неговите елементи и тоа: 

- од бука со димензии 300/58 мм и 220/44 мм; 
- од багрем со димензии 250/47 мм; 
- од орев со димензии од 250/54 мм. 
сите заедно во вкупна количина од 1000 м2 и по ис-

та цена за 1м2 изнесува 800.000,00 денари. 
Усното јавно наддавање ќе се одржи на ден 

3.06.2002 година во 9,00 часот во Основниот суд Скоп-
је I - Скопје - барака на извршно одделение соба бр. 7. 
Продажбата може да се одржи и со непосредна по-

годба. 
Заинтересирани лица предметите можат да ги видат 

во просториите на ПИТП �КЕРАМИКС МС� на ул. 
�Никола Пушкаров� бр. 4 во н. Ѓорче Петров. 
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 попишаните предмети, а 
во благајната на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, И. бр. 649/00 

од 17.05.2002.          (14799) 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  II- СКОПЈЕ 
 
Пред овој суд  во тек е постапка  по тужбата на ту-

жителката Хазбије Шаќири од с. Арачиново-Скопје,  
против тужениот Мустафа Шаќири од Скопје, сега со 
непозната адреса на живеење, за развод на брак.  
Се повикува тужениот Мустафа Шаќири од Скопје, 

во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се 
јави  во судот и во истиот рок да ја достави сегашната 
точна адреса на живеење или пак да назначи свој пол-
номошник кој ќе ги застапува  неговите интереси во 
спорот. 

Доколку во определениот рок  тужениот не се јави во 
судот не ја достави сегашната адреса на живеење и не 
постави свој полномошник ќе му биде поставен привре-
мен старател кој ќе ги застапува неговите интереси до 
правосилното окончување на постапката пред овој суд. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје, XVII .П. бр. 

1088/02.             (14379) 
___________ 

 
Во судскиот оглас од Општинскиот суд во Кумано-

во, објавен во �Службен весник на РМ� бр. 33/2002 под 
бр. 14042 се дава исправка, наместо: 
Од Oпштинскиот суд Скопје I - Скопје, П. бр. 

29/2002, треба да гласи: Од Општинскиот суд во Кума-
ново, П. бр. 29/2002. 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  

РЕГИСТАР  
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 477/02 од 3.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 011775, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на конверзијата на главницата од ДЕМ во ЕВРА 
на Друштвото за производство на пластични производи, 
промет и услуги �К/С-РОЛОСПАС� заштитно друштво 
увоз-извоз - Прилеп, ул. �Кеј 1-ви Мај� бр. 13 - Прилеп. 
Основната главница на Друштвото за производство 

на пластични производи, промет и услуги �К/С-РО-
ЛОСПАС� заштитно друштво увоз-извоз - Прилеп, ул. 
�Кеј 1-ви Мај� бр. 13 - Прилеп, по конверзијата од ДЕМ 
во ЕВРА од 249.754 ДЕМ изнесува 128.078 ЕВРА (ЕУР). 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

477/02.                            (14579) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 602/2002 од 24.04.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 008909, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на основната главницата на Друштвото 
за трговија и услуги ПИЛОТ 4 Гоце ДООЕЛ увоз-извоз 
Кичево, ул. �Трпе Блажевски Трифко� бр. 11, Кичево. 
Зголемувањето на основната главницата на Друштво за 

трговија и услуги ПИЛОТ 4 Гоце ДООЕЛ увоз-извоз Киче-
во за 5.164,00 евра, како во прилогот образец број 2 и 14. 
Со поранешната главница од 533.841,00 ден. Вкупно 

главницата сега изнесува 848.841,00 ден. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

602/2002.                            (14580) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 649/2002 од 25.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 014028, го запиша во трговскиот регистар зго-
лемувањето на основната главницата на Транспортно, тр-
говско и услужно друштво ТИП-М ТРАНС увоз-извоз 
Битола ДОО Битола, ул. �Коста Абрашевиќ� бр. 33. 
Зголемување на основната главница за 23.880 ЕУР 

или 1.456.500,00 денари и тоа: странскиот содружник 
Спасевска Валентина го зголемува влогот за 16.500 ЕУР 
или 1.006.500,00 денари во предмети-употребувани мо-
торни возила, према извештај на вешто лице процени-
тел, домашниот содружник Пеце Петровски го зголему-
ва влогот за 7.380 ЕУР или 450.000,00 денари. 
По зголемувањето основната главница на друштвото 

изнесува 38.980 ЕУР или 2.377.600,00 денари, а уделот на 
основачите-содружници поединечно ќе биде по следното: 

1. Валентина Спасевска - 66,7% односно 26.000 
ЕУР или 1.586.000,00 денари. 

2. Пеце Петровски - 33,3% односно 12.980 ЕУР или 
791.600,00 денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

649/2002.                            (14581) 
___________  

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 642/2002 од 25.04.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 009519, го запиша во трговскиот регистар 
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зголемувањето на основачкиот удел на Трговското 
друштво за производство, промет и услуги Борис Прос-
коски БЏ-ДУКАТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп 
ул. �Орде Паноски� бр. 14. 
Се зголемува основачкиот удел за износ од 5.409 

евра во противвредност од 330.000,00 денари што ги 
влошува содружникот Борис Проскоски согласно доказ 
за уплатени парични средства со што сега вкупниот из-
нос на основачкиот удел изнесува 7.909 евра или во 
противвредност од 485.000,00 денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

642/2002.                            (14583) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 641/2002 од 26.04.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 014127, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на основачкиот удел на Друштвото за 
производство, промет, градежништво, инженеринг и ус-
луги БЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ увоз-извоз ДОО Прилеп, 
Прилеп, ул. �Нада Ламеска� бр. 44. 
Се зголемува основачкиот удел за износ од 1.967 

евра во противвредност од 120.000,00 денари што ги 
вложува содружникот Горан Базеркоски согласно до-
каз за уплатени парични средства со што сега вкупниот 
износ на основачкиот удел на содружникот Горан Ба-
зеркоски изнесува 3.217 евра во противвредност од 
197.500,00 денари, а на содружникот Дејан Базеркоски 
не се променува останува 1.250 евра во противвредност 
од 77.500,00 денари, а се променува вкупниот износ на 
друштвото и изнесува 4.467 евра во противвредност од 
275.000,00 денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

641/2002.                            (14584) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 607/2002 од 26.04.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 007703, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирма, управител и зголемување на глав-
ницата на Трговското друштво за производство, трговија 
и услуги АГО ДЕКОР ДООЕЛ увоз-извоз Охрид ул. 
�Аџи Мустафа� бр. 53, Охрид. 
Зголемување на основниот влог: Трговско друштво 

за производство, трговија и услуги АГО ДЕКОР ДООЕЛ 
увоз-извоз Охрид ул. �Аџи Мустафа� бр. 53, Охрид. 
Основач: Хајредин Аго. 
Управител: Хајредин Аго без ограничување. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка. За обврските сторени во прометот 
со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој 
имот. 
Зголемување на основниот влог уште со 844.510,00 

денари односно 13.844 евра во основни средства. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

607/2002.                            (14585) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 662/2002 од 26.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 01001557?-8-000, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на фирмата и зголемувањето на основ-
ната главница на Заштитното друштво за производство, 
трговија и услуги �ТУРБО ИМПЕКС� увоз-извоз Прилеп 
ДООЕЛ ул. �Орде Тодоровски-Шемко� бр. 26, Прилеп. 
Досегашната фирма се менува и гласи: Заштитно 

друштво за производство, трговија и услуги �ТУРБО 
ИМПЕКС� увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ ул. �Орде Тодо-
ровски-Шемко� бр. 26, Прилеп. 
Основната главница на друштвото се зголемува за 

4.500 ЕВРА во предмети, вкупно основната главница 
на друштвото изнесува 9.576,29 ЕВРА. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

662/2002.                            (14586) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 664/2002 од 29.04.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 011595, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на главницата на Трговското друштво за 
производство, трговија и услуги �ДИГИКОМ� Стерјов-
ски Горан Охрид ДООЕЛ ул. �Егејска� бр. 3/4. 
Се зголемува основачкиот удел за износ од 2.580 евра 

во противвредност од 157.380,00 денари што ги вложува 
содружникот Стерјовски Горан согласно извештајот за 
извршена проценка од овластен проценител со што сега 
вкупниот износ на основачкиот удел изнесува 5.130 евра 
или во противвредност од 312.930,00 денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

664/2002.                            (14587) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 650/2002 од 29.04.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 011819, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на Акционерското друштво печатница �Киро 
Д. Дандаро� - заштитно друштво Битола, ул. �Градски 
стадион� бб. 
Запишување на одлука за намалување на главница 

извршено намалување и конверзија на главницата од 
марки во евра на Акционерско друштво печатница �Ки-
ро Д. Дандаро� - заштитно друштво Битола. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

650/2002.                            (14593) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 582/2002 од 24.04.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 5807?-8-12, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на содружник и управител и конверзија 
на основниот влог на Друштвото за градежништво и за-
наетчиски работи, трговија на големо и мало �СВЕ-
МИЛ� Мундушев Тодор ДООЕЛ извоз-увоз Битола, ул. 
�Максим Горки� бр. 33/26. 
Содружник кој истапува: Мундушев Тодор од Битола, 

кој му го пренесува основачкиот влог во целост од 
312.900,00 ден. (со конверзија е 5.160 ЕУР), а со тоа му 
престанува содружничкиот однос и правата по него на ли-
цето содружник кој пристапува: Светлана Хаџиевска од 
Битола, ул. �Лавчанска Корија� бр. 44, преземајќи го ос-
новачкиот влог во целост, а исто така претставува и лице 
овластено за застапување како управител со неограниче-
ни овластувања во рамките на запишаните дејности. 
Му престанува овластувањето на застапување и се 

брише од судскиот регистар како досегашен управител 
Мундушев Тодор од Битола. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

582/2002.                            (14594) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 4/2002 од 25.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 1-182 01011086-4-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар Индустрија за метални производи �ВИОР-
РОСТФРЕИ� АД Охрид, ул. �7-ми Ноември� бр. 179. 
Се врши конверзија на вредноста на основната 

главница и акциите на друштвото изразени од ДЕМ во 
ЕВРА така да: 1.994.038 ЕВРА е основна главница, 
1.725.249 ЕВРА е платено, 51.13 ЕВРА е номинален из-
нос на една акција.  
Вкупно акции се 39.000 во вредност од 1.994.038 

ЕВРА. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

4/2002.                            (14595) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 623/2002 од 26.04.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 011168, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирма и конверзијата на Заштитното 
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друштво за производство, услуги и трговија Миливој 
Перески БИЗНИС ЦЕНТАР МИЛЕНА ДООЕЛ експорт-
импорт Прилеп. 
Промена на фирма на друштво со ограничена одго-

ворност Миливој Перески БИЗНИС ЦЕНТАР МИЛЕ-
НА ДООЕЛ експорт-импорт Прилеп и новата фирма 
гласи: Заштитно друштво со ограничена одговорност 
Миливој Перески БИЗНИС ЦЕНТАР МИЛЕНА ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Прилеп. 
Конверзија на основната главница од дем. во евра 

односно 2.540 ЕУР или 155.000,00 денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

623/2002.                            (14596) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 673/2002 од 25.04.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 006039, ја запиша во трговскиот регистар 
конверзијата на Друштвото за транспорт, шпедиција, 
производство, услуги и трговија на големо и мало �АС-
ПИТРАНС� Мирјана ДООЕЛ увоз-извоз ул. �Пецо Бо-
жиновски� бр. 46-1/8, Битола. 
Се врши конверзија на основната главница на друш-

твото во износ од 313.700 ден. или 10.100 ДЕМ која сега 
изнесува 313.700 ден. или 5.164,05 ЕУР. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

673/2002.                            (14597) 
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I 

Рег.зг.бр. 52/02 од 10.05.2002 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на Боксерски клуб �СКУПИ 2002� 
Скопје со седиште на ул. �Душко Поповиќ� бр. 2-а/8. 
Основни цели и задачи на клубот се: омасовување и 

развој на боксерскиот спорт и неговата афирмација во 
општината и пошироко, развивање, соработка со сред-
ни клубови и здруженија како во Општината така и по-
широко, учество во лига системот на натпревари кој го 
организира боксерскиот сојуз на Македонија, учество и 
организација на државни и меѓународни натпревари, 
постигнување на што подобри резултати на спортски 
план со перманентна и стручна работа на клубот и дру-
ги цели и задачи кои произлегуваат од овој статут. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здруже-

нија на граѓани и фондации Боксерски клуб �СКУПИ 
2002� Скопје се стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје I Рег.зг.бр. 52/02. 
                                                                            (14184) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение II 
Рег.зг.бр. 53/02 од 15.05.2002 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на Боксерски клуб �ДРАЧЕВО� 
Скопје, на ул. �Драчевска� бр. 97. 
Основни цели и задачи на клубот се: омасовување и 

развој на боксерскиот спорт, афирмација на боксерски-
от спорт во општината и пошироко, развивање на сора-
ботка со средни клубови и здруженија како во Општи-
ната така и пошироко, учество во лига системот на нат-
превари кој го организира боксерскиот сојуз на Маке-
донија, учество и организација на државни и меѓуна-
родни натпревари, постигнување на што подобри ре-
зултати на спортски план со перманентна и стручна ра-
бота во клубот и друго. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации Боксерски клуб �ДРА-
ЧЕВО� Скопје се стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје II Рег.зг.бр. 53/02. 
                                                                            (14186) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 32/2002 од 10.05.2002 година от-
ворена е стечајна постапка над должникот АД �Сили-
ка-Ремонт� Акционерско Друштво за производство, 
транспорт и услуги од Гостивар. 
За стечаен управник се определува лицето Драган 

Филипоски од Гостивар, ул. �Браќа Ѓиноски� бр. 67. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена по обја-

вување на огласот во �Службен весник на РМ� да ги при-
јават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и права на должникот ка-
ко и доверителите кои имаат разлачни права над нед-
вижностите на должникот, во рок од 15 дена да ги при-
јават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се закажува рочиште за собир на доверителите за 

испитување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собранието на доверителите на кое врз ос-
нова на извештајот на стечајниот управник доверите-
лите одлучуваат за понатамошниот тек на постапката, 
за ден 21.06.2002 год, во 12,00 часот, сала број II на 
овој суд. 
Од Основниот суд во Гостивар.                       (14408) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 33/2002 од 10.05.2002 година от-
ворена е стечајна постапка над должникот Акционер-
ско Друштво за производство на огноотпорни матери-
јали Силика-Доломит� од Гостивар. 
За стечаен управник се определува лицето Драган 

Филипоски од Гостивар, ул. �Браќа Ѓиноски� бр. 67. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена по обја-

вување на огласот во �Службен весник на РМ� да ги при-
јават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и права на должникот ка-
ко и доверителите кои имаат разлачни права над нед-
вижностите на должникот, во рок од 15 дена да ги при-
јават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се закажува рочиште за собир на доверителите за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања и ро-
чиште на собранието на доверителите на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите одлу-
чуваат за понатамошниот тек на постапката, за ден 
21.06.2002 год, во 10,30 часот, сала број II на овој суд. 
Овој оглас е истакнат на огласна табла во судот на 

ден 10.05.2002 година. 
Од Основниот суд во Гостивар.                       (14412) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 26/2002 од 10.05.2002 година от-
ворена е стечајна постапка над Земјоделски Комбинат 
�Прогрес� ЦО од Дебар. 
За стечаен управник се определува лицето Драган 

Филипоски од Гостивар, ул. �Браќа Ѓиноски� бр. 67. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена по об-

јавување на огласот во �Службен весник на РМ� да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни права 

над должникот на подвижни предмети и права на дол-
жникот како и доверителите кои имаат разлачни права 
над недвижностите на должникот, во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се закажува рочиште за собир на доверителите за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собранието на доверителите на кое врз осно-
ва на извештајот на стечајниот управник доверителите 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката, за ден 
25.06.2002 год, во 10,30 часот, сала број II на овој суд. 
Од Основниот суд во Гостивар.                       (14416) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 181/2002 г. од 13.05.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот  Друштво за 
производ., занает., услуг., транс. внатр. и надв. промет 
на големо и мало �ЈАТОН�  Љубе ДООЕЛ увоз-извоз - 
Скопје, со седиште на ул. �Димо Хаџи Димов� бр. 193,  
и жиро сметка бр. 2000000017200226, и истата не се 
спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

ДПЗУТВНПГМ �Јатон� Љубе ДООЕЛ увоз-извоз-
Скопје со седиште на ул. �Димо Хаџи Димов� бр. 193 и 
жиро сметка 2000000017200226 се заклучува. 
Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на 

огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (14394) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 197/2002 г. од 13.05.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот  Друштво за 
трговија и производство �УРДИН� Васил ДООЕЛ - 
Скопје, со седиште во Г.Т. Центар, и жиро сметка бр. 
40100-601-34735, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот ДТП 

�УРДИН� Васил ДООЕЛ - Скопје, со седиште во г.Т. 
Центар и жиро сметка 40100-601-34735 се заклучува. 
Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на 

огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (14397) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 167/2002 г. од 13.05.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот  Градежна 
услужна задруга �ЈУГОЕЛЕКТРО� ЦО - Скопје, со 
седиште на ул. �Градски ѕид� бр. 13 и жиро сметка бр. 
40100-601-18813, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Градежна услужна задруга ЈУГОЕЛЕКТРО� ЦО - 
Скопје, со седиште на ул. �Градски ѕид� бр. 13 и жиро 
сметка 40100-601-18813 се заклучува. 
Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на 

огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (14400) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 91/2002 од 17.05.2002 г. е отворена стечајна 
постапка над Претпријатие за трговија на големо и ма-
ло �М и Н� ЦО извоз-увоз од Куманово, ул. �11 Октом-
ври� бр. 17/4-1 со број на жиро сметка 40900-601-39539 
при Агенцијата за блокирани сметки на РМ и број на 
регистарска влошка 1-35061-0-0-0 и С. рег. бр. 4116/93 
од 23.03.1993 г. на поранешниот Окружен стопански 
суд Скопје. 
Со истото решение е заклучена отворената стечајна 

постапка над горе наведениот стечаен должник соглас-
но чл. 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението стечајниот дол-

жник да се брише од регистарот на претпријатијата при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (14451) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 90/02 од 13.05.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија и услуги �ФИНИНВЕСТ� ДОО 

со седиште на ул. �Дичо Петров� бр. 2,  со  жиро смет-
ка бр. 40100-601-319017, како и број на регистарска 
влошка 1-60240-0-0-0, при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за производство, трговија и услуги се заклу-
чува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (14107) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 94/02 од 13.05.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за трго-
вија, производство и услуги �ВИНС КОМЕРЦ� Игор 
ДООЕЛ со седиште на ул. �Видое Смилевски Бато� бр. 
37/3-3, со  жиро сметка бр. 300000000606771, како и 
број на регистарска влошка 020012751?-8-01-000, при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и иста-
та не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за трговија, производство и услуги �ВИНС-
КОМЕРЦ� Игор ДООЕЛ се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (14108) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 23/02 од 30.04.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско произ-
водно, услужно претпријатие за промет на големо и ма-
ло и производство увоз-извоз �ВИДЕАЛ� Ц.О. - Скопје 
со седиште на бул. �АСНОМ� бр. 56/2-12,  со  жиро 
сметка бр. 40100-601-173105 и регистарска влошка 1-
26669-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I 
- Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тр-

говско производно услужно претпријатие за промет на 
големо и мало и производство �ВИДЕАЛ� Ц.О. од 
Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (14109) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 11/2002 г. од 23.01.2002 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
угостителство, туризам, производство, трговија и услу-
ги �ХИЛТОН� увоз-извоз Хисмет ДООЕЛ - Скопје, со 
седиште на ул. �Орце Николов� бр. 97 и   жиро сметка 
бр. 41500-601-14237, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за угостителство, туризам, производство, тр-
говија и услуги �ХИЛТОН� увоз извоз Хисмет ДООЕЛ 
- Скопје, со седиште на ул. �Орце Николов� бр. 97 и 
жиро сметка 41500-601-14237 се заклучува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (14433) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 82/02 од 13.05.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
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трговија, угостителство и услуги �БЕБИ СТОН� увоз-
извоз со седиште на ул. �Бојмија� бр. 6,  со  жиро смет-
ка бр. 40100-601-298640, како и број на регистарска 
влошка 1-52708-0-0-0, при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за трговија, угостителство и услуги �БЕБИ 
СТОН� увоз-извоз се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (14474) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 408/01 од 23.04.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот ТП �САВЧЕ� Ма-
лопродажба Сава Димитрија Спасова ТЦ Маџари 
Скопје,  со седиште на ул. �Финска� бр. 34 општина 
Гази Баба,  со  жиро сметка бр. 40110-601-409754, како 
и број на регистарска влошка 02003248?-6-01-000, при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и иста-
та не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот ТП 

�САВЧЕ� Малопродажба Сава Димитрија Спасова ТЦ 
Маџари од Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Жалбата поднесена против ова решение не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (14485) 

___________ 
 
Со решение на Основниот суд во Велес Ст. бр. 

15/2001 од 15.05.2002 година, предлогот поднесен од 
должникот Претпријатието за надворешен и внатрешен 
промет на големо и мало �ВИ-ЛИ-КОМ� извоз-увоз 
Ц.О. ул. �Благој Ѓорев� бр. 69 3/19, Велес, поднесен 
преку основачот-директорот на должникот Глушков 
Виктор се усвојува. 
Се отвора стечајна постапка над Претпријатието за 

надворешен и внатрешен промет на големо и мало 
�ВИ-ЛИ-КОМ� извоз-увоз Ц.О. ул. �Благој Ѓорев� бр. 
69 3/19, Велес, жиро сметка бр. 41600-601-40846 ЗПП 
филијала Велес. 
За стечаен управник над стечајниот должник се 

именува Јордан Ставревски - дипломиран економист 
од Велес, ул. �Љубен Весов� бр. 128, телефонски бр. 
223-557. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања кај стечајниот управник најдоцна до 
17.06.2002 година. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и правата на должникот 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги да ги пријават своите побарувања кај сте-
чајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнат кај стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања на 
доверителите на 28.06.2002 година во 11 часот во суд-
ница бр. 4 во Основниот суд во Велес. 
Се закажува рочиште на Собрание на доверители на 

кое врз основа на извештајот на стечајниот управник 
доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на 
постапката на 28.06.2002 година во 12,00 часот во суд-
ница бр. 4 во Основниот суд во Велес. 
Примерокот од решението да се достави до Одделот 

за регистрација при Основниот суд Скопје I- Скопје и 
решението да се објави на огласна табла на овој суд и 
во �Службен весник на Република Македонија�. 

За стечаен судија се определува Андреева Надица, 
судија во Основниот суд во Велес. 
Жалбата поднесена против решението не го задржу-

ва извршувањето на решението. 
Од Основниот суд во Велес.                            (14502) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I- Скопје објавува дека со ре-

шение II Ст. бр. 198/02 донесено на 15.05.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија на големо и мало МЕДИА КОМЕРЦ МС Ва-
лентина ДООЕЛ  Скопје со седиште на ул. �Митропо-
лит Теодосие Гологанов� бр. 59, Скопје со жиро сметка 
40100-601-370944 Агенција за блокирани сметки. 
За стечаен судија е определена Зорица Илиовска су-

дија во овој суд. 
За стечаен управник е определен Душко Тодевски 

од Скопје, ул. �Владимир Комаров� бр. 40/8. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

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

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги прија-
ват 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 основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (из-
вештајно рочиште) на 03.07.2002 година во 830 часот во 
соба 44 во Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (14478) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение IV. Ст.бр.68/02 од 27.03.2002 година се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за производство, 
трговија и услуги �МОН-МАР� ДООЕЛ с. Миладиновци, 
со жиро сметка бр. 40110-601-296389, како и број на ре-
гистарска влошка 1-50642-0-0-0, при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот  

Друштво за производство, трговија и услуги �МОН-
МАР� ДООЕЛ се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I -  Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II -  Скопје.            (14495) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 111/02 

од 16.05.2002 година, над ТП за трговија на мало Шум-
ковски Ацо Игор �Шумак� од Битола, ул. �Партизан-
ска� бр. 20/12, Трег.бр. 01001963?-06-01-000 со дејност 
трговија, и жиро сметка 500-0000000-995-49, при Сто-
панска банка АД Битола, отвори стечајна постапка,  не 
ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (14556) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 126/02 
од 21.05.2002 година, над ДООЕЛ �Коже� Битола, ул. 
�Цар Самоил� бр. 76, дејност трговија со жиро сметка 
500000000263770, при ЗПП - филијала Битола, отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (14557) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 312/01 
од 17.05.2002 година, над ТП �Зоран Шентевски� од 
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Ресен, Трег бр. 1165/98, со дејност такси превоз, и жи-
ро сметка 40300-601-92217, при ЗПП- Битола, отвори 
стечајна постапка,  не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (14558) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 121/02 
од 16.05.2002 година, над Друштвото за трговија, про-
изводство  и услуги �Десановски� Жерар и Теодор Де-
сановски од Битола, ул. �Никола Тесла� бр. 53, со деј-
ност трговија, и жиро сметка 500-000000001451-09, 
при Стопанска банка Битола, отвори стечајна постапка,  
не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (14560) 

___________ 
 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека  со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 37/2002 од 17.05.2002 година, 
отворена е стечајна постапка  над должникот Трговец 
поединец со мешовита стока �ТАН� Демирали Раим 
Капроли ТП од Гостивар, но истата не се спроведува 
поради немање на имот, па отворената стечајна постап-
ка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                       (14562) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека  со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 64/2001 од 12.04.2002 година, 
отворена е стечајна постапка  над должникот Трговец 
Поединец, трговија на мало �Лејла комерц� ТП Сулов-
ска Али Емина од с. Јанче - гостиварско, но истата не 
се спроведува поради немање на имот, па отворената 
стечајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                       (14563) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека  со решение 

на овој суд Ст. бр. 40/2002 од 17.05.2002 година, отворена 
е стечајна постапка  над должникот Друштво за забавни 
игри, промет и услуги ВАЛТЕЛИНА КОМПАНИ Муза-
фер ДООЕЛ од Гостивар, со седиште во с. Балиндол, но 
истата не се спроведува поради немање на имот, па отво-
рената стечајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                       (14565) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 224/1995 од 07.05.2002 година, се 
дава согласност на ДОО �Карномак� од Битола во сте-
чај за отпочнување на постапка за трансформација во 
акционерско друштво. 
Стечајната постапка над ДОО �Карномак� од Бито-

ла се запира. 
Од Основниот суд во Битола.                       (13090) 

_______________________________________________ 
 

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

шението на овој суд I. Л. бр. 123/2002 од 29.04.2002 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над Претпријатие-
то за производство, промет и услуги �МАН САР ТРЕЈД� 
ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Славка Димо-
ва� бр. 2-б и жиро сметка 40100-601-349443. 
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 

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

нé покуси од 15 дена, ниту подолги од 30 дена, објаву-
ва дека претпријатието е во ликвидација и со објавите 
ги повикува доверителите да ги пријават своите поба-
рувања во рок кој не може да биде подолг од три месе-
ци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.       (14598)   
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I. Л. бр. 91/2002 од 02.04.2002 
година, е отворена ликвидациона постапка над дол-

жникот Услужно трговско претпријатие �КЕРИМОГ-
ЛУ� ДОО експорт-импорт Скопје, бул. �Јане Сандан-
ски� бр. 27/39 и жиро сметка 40100-601-51649. 
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 

од Скопје бул. �Јане Сандански� бр. 27/39. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ� до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.       (14604)   
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 120/2002 од 17.04.2002 
година, е отворена ликвидациона постапка над дол-
жникот Претпријатие за производство, внатрешна и 
надворешна трговија на големо и мало �ЈАША-ПРОМ� 
ц.о. од Скопје, со жиро сметка 40120-601-178416. 
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 

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

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ� до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.       (14605)   
___________ 

 
Ликвидаторот Владимир Божинов од Валандово, ул. 

�Гоце Делчев� бр. 27 запишан во Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решението I. Л. бр. 261/2001 од 05.10.2001 
година, објавува дека Претпријатието за трговија и тран-
спорт �ДАНЕ� п.о. увоз-извоз Валандово, ул. �Орце Ни-
колов� бр. 44, со жиро сметка 41301-601-61278 при ЗПП 
Филијала во Струмица е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (14803)   
___________ 

 
Ликвидаторот Душан Ѓорѓиевски од Скопје, ул. �То-

ме Арсовски� запишан во Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решението I. Л. бр. 65/2002 од 28.03.2002 го-
дина, објавува дека Претпријатието за промет на големо 
и мало и услуги �ИРКО КОМЕРЦ� увоз-извоз ЦО-Скоп-
је, ул. �Коце Металец� бр. 8/2-2, со жиро сметка 40100-
601-314965 при ЗПП Филијала во Скопје, а сега во Аген-
цијата за работа со блокирани сметки е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ� до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (14804)   
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 368/2001 од 15.11.2001 
година, е отворена ликвидациона постапка над дол-
жникот Трговско претпријатие во мешовита сопстве-
ност �ТУЛ� експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. �Ко-
чанска� бр. 3-а, со жиро сметка 40100-601-373080. 
За ликвидатор се определува лицето Тулевска Еле-

на од Скопје ул. �Кочанска� бр. 3-а. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ� до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.       (14830)    
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М А Л И  О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1115151/98 издаден од СВР-Кичево на име 
Џелили Рамиз, с. Трапчин Дол, Кичево.              (14561) 
Пасош бр. 1544257/01 издаден од СВР-Кичево на име 
Шерифи Шемадин, с. Зајас, Кичево.       (14564) 
Пасош бр.1040386/97 издаден од УВР-Скопје на име 
Иљази Хиријете, с. Г. Нерези, Скопје.                  (14757) 
Пасош бр. 1395770/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Лазева Виолета, ул. "А. Димовски" бр. 8/3-11, Скопје.
                                                                    (14771) 
Пасош бр. 1377203/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Рамадани Нуртен, ул. "Кримска" бр. 85, Скопје.(14800) 
Пасош бр. 1035129 на име Ѓултен Изетовска, ул. 

"Козјак" бр. 110, Битола.                                        (14470) 
Пасош бр. 78297 на име Самедин Дервишовски, ул. 

"ЈНА" бр. 57, Струга.                                              (11148) 
Во огласот објавен во Службен Весник бр. 34/24. 

05.2002 година под реден број 14681 наместо Трајков 
Душко треба да стои Трајанов Душко, ул. "Крушевска 
Република" бр. 215, Струмица. 
Пасош бр. 1442723 издаден од УВР-Скопје на име 
Ферат Даиловски, с. Црн Врв, Скопје.       (14807) 
Пасош бр. 1664549 издаден од УВР-Скопје на име 
Етемовска Ѓулбас, ул. "П. Лумумба" бр. 10/1, Скопје.
                                                                    (14810) 
Пасош бр. 457620 издаден од СВР-Тетово на име Сеј-
ди Енвер, с. Копачин Дол, Тетово.                      (14825) 
Огласот објавен во Службен Весник на РМ бр. 33/00 
за пасош бр. 0786394 на име Крстевски Тони, ул. 
"Црногорска" бр. 3- а, Скопје,се сторнира.             14829 
Пасош бр. 1177938/99 издаден од СВР-Куманово на 
име Абази Бенијамин, с. Слупчане, Куманово.   (14835) 
Пасош бр. 1337332 на име Пејоски Драган, ул. "П. 
Одреди" бб, Кичево.                                     (14843) 
Пасош бр. 1355304/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Ѓошевски Горан, ул. "Првомајска" бр. 21, Скопје. 

                                                                    (14847) 
Пасош бр. 1403581 на име Васе Апостоловски, Гев-
гелија.                                                                    (14849) 
Пасош бр. 1521228 на име Садикоски Јусуф, с. Мо-
горче, Дебар.                                                     (14858) 
Пасош бр. 012314/94 издаден од УВР-Скопје на име 
Марија Митева, бул. "Југославија" бр.129, Скопје. 

                                                                    (14872) 
Пасош бр. 1668654 издаден од УВР-Тетово на име 
Весели Таџедин, с. Порој, Тетово.                      (14876) 
Пасош бр. 1652763 издаден од УВР-Куманово на име 
Стевковски Лаза, нас. Ајдучка Чешма бр. 210, Ку-
маново.                                                                   (14877) 
Пасош бр. 952270 издаденод УВР-Скопје на име 
Илијева Милица, ул. "Јоаким Крчовски" бр. 18, Скопје.
                                                                    (14878) 
Пасош бр. 1230651/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Митева Лидија, ул. "К. Либкхнехт" бр. 22-а, Скопје.  

                                                                   (14903) 
Пасош бр. 1344040/00 издаден од СВР-Куманово на 
име Додевски Бобан, ул. "Т. Думба" бр. 80/8, Кума-
ново.                                                                   (14905) 
Пасош бр. 1515494/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Рушит Имеровски, с. Црн Врв, Скопје.                (14906) 
Пасош бр. 1182193 издаден од СВР-Гостивар на име 
Незири Шади, с. Трново, Гостивар.                       (14908) 

Пасош бр. 1317627/00 на име Данијела Богдановиќ 
Гроздановска, ул. "Прилепска" бр. 60-а/35, Битола. 

                                                                    (14928) 
Пасош бр. 1447721 издаден од УВР-Скопје на име 
Сашо Стојановски, ул. "Н. Чакарев" бр.49/2-2, Скопје.
                                                                   (14929) 
Пасош бр. 1016459 на име Прањиќ Томислав, Струга.

                                                                    (14930) 
Пасош бр. 86632 на име Идриз Исмани, Тетово. 
                                                                    (14932) 
Пасош бр. 0012093 издаден од УВР-Скопје на име 
Касоска Александра, ул. "Браќа Реџепагиќ" бр. 24, Ско-
пје.                                                                    (14933) 
Пасош бр. 269065 на име Костовски Ѓорѓи, ул. "1- ви 
Мај" бр. 4, Охрид.                                     (14934) 
Пасош бр. 1087764 на име Имеровски Бурим, с. Ба-
ланци, Дебар.                                                    (14936) 
Пасош бр. 1412296 на име Лендита Папранику, с. Ба-
ланци, Дебар.                                                    (14937) 
Пасош бр. 1087767 на име Имеровски Шерие, с. Ба-
ланци, Дебар.                                                     (14938) 
Пасош бр. 1032473 издаден од УВР-Скопје на име 
Драги Цветковски, ул. "М. Тито" бр. 75, с. Д. Лисиче, 
Скопје.                                                                    (14943) 
Пасош бр. 334915 на име Елези Бујар, с. Чајле, Гос-
тивар.                                                                        (14955) 
Пасош бр. 0225280 издаден од ОВР-Пробиштип на 
име Митевски Мите, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 9, Про-
биштип.                                                                    (14091) 
Пасош бр. 12571/93 издаден од УВР-Скопје на име 
Сејдовиќ Назим, ул. "Радишанска" бр. 55, Скопје. 

                                                                    (14951) 
Пасош бр. 1098814/98 издаден од УВР-Скопје на име 
Соколески Миле, бул. "АСНОМ" бр. 14/1-10, Скопје.
                                                                    (14954) 
Пасош бр. 1682201/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Сејфула Усеин, ул. "Вашинтонска" бр. 117, Скопје. 

                                                                    (14960) 
Пасош бр. 1306527 издаден од СВР-Св. Николе на 
име Катерина Герасова, ул. "Г.Делчев" бр. 23, Св. Ни-
коле.                                                                    (14962) 
Пасош бр. 1464762 на име Зенки Незир, ул. "Леска 1" 
бр. 10, Гостивар.                                                    (14982) 
Пасош бр. 1172731 издаден од УВР-Скопје на име 
Крстевски Јован, ул. "Ратко Митровиќ" бр. 133-а, Ско-
пје.                                                                    (15006) 
Пасош бр. 1462099 издаден од УВР-Тетово на име 
Ајрули Фатмир, с. Раковец, Тетово.       (15007) 
Во огласот објавен во Службен Весник бр. 28/26. 

04.2002 година под реден број. 11643 на име Мазнев-
ски Сашо, Тетово наместо пасош бр. 515803 треба да 
стои: пасош бр. 1636617. 
Чекови од тековна сметка бр. 4531978 од бр. 4757024 
до бр. 4757030 и бр. 2246727 издадени од Комер-ци-
јална банка АД Скопје на име Ристевска Јорданова 
Малинка, Скопје.                                                     (14626) 
Чекови од тековна сметка бр. 14112956 од бр. 00180-

00241465 до бр.0018000241475 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Ќемал Фериде, Скоп-
је.                                                                    (14801) 
Чекови од тековна сметка бр. 12774739 од бр. 0018-

000241453 до бр. 0018000241464 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Ќамил Ќемал, Скопје.
                                                                    (14802) 
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Чековна картичка бр. 7544/43 и чековите од бр. 800-

1168324 до бр. 8001168330 издадени од Стопанска бан-
ка-Филијала Штип на име Зафиров Ацо, ул. "7- ми 
Конгрес" бр. 10, Штип.                                      (14746) 
Чекови од тековна сметка бр. 07937982 од бр. 0016-

000252595 до бр. 0016000252603 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Милекиќ Даница, 
Скопје.                                                                    (14886) 
Чековна картичка бр. 129221/28 и чек бр. 00170005-

66372 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Стојановска Кристина, Скопје.                       (14885) 
Чекови од тековна сметка бр. 2880597 со бр. 2459660, 

1276442, 3772259, 3772260, 3772261, 4039871, 4039872, 
5227342, 5227343, 5594270, 5863661, 6073681 и 
бр.5526553 издадени од Комерцијална банка АД Ско-
пје на име Зора Алексиевска, Скопје.                   (14891) 
Чекови од тековна сметка бр. 14462486 од бр. 919206 
до бр. 919214 и од бр. 937186 до бр. 937192 издадени 
од Комерцијална банка АД Скопје на име Хајрула  
Басри, Скопје.                                                     (14893) 
Чекови од тековна сметка на име Аврамоски Чеде, 
Гостивар.                                                    (14942) 
Чековна картичка бр. 000462/07 издадена од Тутун-
ска банка АД Скопје на име Давчевска Билјана, Скопје.
                                                                    (14875) 
Чекови од тековна сметка бр. 09626741 од бр. 00180-

00237186 до бр. 0018000237192 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Ангелоски Драган, 
Скопје.                                                                    (15008) 
Чек од тековна сметка бр. 13898893 со бр. 0190000-

030202 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Благоја Трампевски, Скопје.                       (15012) 
Огласот објавен во Службен Весник во бр. 97/11. 

12.2001 година, за чековна картичка бр.1097/97 и чеко-
вите од бр. 0000193001 до бр. 0000193005 и бр. 
0000092152 издадени од Македонска банка на име 
Камбуровски Стојче, с. Подмочани, Ресен се сторнира.  

                                                                       (14887)  
Работна книшка на име Трифун Даутовски, Скопје.

                                                                   (14589) 
Работна книшка на име Доновски Ѓоко, Скопје. 
                                                                    (14592) 
Работна книшка на име Ремзи Авди,Скопје.       14670 
Работна книшка на име Божиновска Вера, Скопје.    

                                                                (14671) 
Работна книшка на име Исовски Сами, Битола. 
                                                                    (14687) 
Работна книшка на име Поповска Снежана, Битола.

                                                                    (14691) 
Работна книшка на име Ефтимоска Валентина, Ох-
рид.                                                                    (14692) 
Работна книшка на име Талевска Елица, с. Доленци, 
Битола.                                                                    (14693) 
Работна книшка на име Цветкоски Горан, Прилеп.     

                                                                  (14715) 
Работна книшка на име Саткија Зибероски, с. Плас-
ница, Мак. Брод.                                                     (14721) 
Работна книшка на име Илјази Јусуф,Тетово.14723 
Работна книшка на име Блажовски Владо, с. Добри 
Дол, Скопје.                                                    (14748) 
Работна книшка на име Бузалковска Марина, Скопје.

                                                                   (14811) 
Работна книшка на име Авази Рефат, Кичево. 
                                                                    (14813) 

Работна книшка на име Томиќ Даниела, Куманово.    
                                                                 (14818) 

Работна книшка на име Трповска Светлана, Кума--
ново.                                                                    (14819) 
Работна книшка на име Ивановски Горан, Делчево.     

                                                               (14820) 
Работна книшка на име Давитков Борче, Штип. 
                                                                   (14822) 
Работна книшка на име Живко Лекоски, Гостивар.     

                                                               (14824) 
Работна книшка на име Рајко Николовски, Скопје.   

                                                                 (14826) 
Работна книшка на име Талеска Васе, Прилеп. 
                                                                   (14832) 
Работна книшка на име Каба Калош,Струга.     14836 
Работна книшка на име Јорданоска Катерина,  Гос-
тивар.                                                                    (14868) 
Работна книшка на име Јорданоски Борис, Гостивар.

                                                                    (14869) 
Работна книшка на име Дрда Селим Нуредин, Гос-
тивар.                                                                    (14870) 
Работна книшка на име Гавриловски Владо, ул. "Н. 
Парапунов" бр. 9/2, Гостивар.                       (14873) 
Работна книшка на име Бајмак Реџеп,Скопје.     14881 
Работна книшка на име Мицевска Ратка, Скопје. 
                                                                    (14809) 
Работна книшка на име Богданчо Костовски, Скопје.

                                                                    (14879) 
Работна книшка на име Љиљана Петровска, Скопје.

                                                                    (14888) 
Работна книшка на име Здравко Митиќ, Скопје. 
                                                                    (14913) 
Работна книшка на име Благоја Лазарески, с. Арби-
ново, Охрид.                                                    (14916) 
Работна книшка на име Наскоски Миле, с. Браилово, 
Прилеп.                                                                    (14920) 
Работна книшка на име Адамоски Атип, Кичево. 
                                                                    (14924) 
Работна книшка на име Манева Лилјана, Радовиш.    

                                                                (14927) 
Работна книшка на име Јагода Георгиева, Скопје. 
                                                                    (14935) 
Работна книшка на име Лирим Лутфиу, Гостивар. 
                                                                   (14940) 
Работна книшка на име Димитриески Тони, Гости-
вар.                                                                   (14941) 
Работна книшка на име Фуат Муамеди, с. Шишево, 
Скопје.                                                                   (14944) 
Работна книшка на име Атанасов Горан, Скопје. 
                                                                    (14946) 
Работна книшка на име Трајановски Зоран, Скопје.   

                                                                 (14953) 
Работна книшка на име Муртезани Фикрија, Скопје.

                                                                    (14959) 
Работна книшка на име Драган Алексовски, Кума-
ново.                                                                   (14967) 
Работна книшка на име Здравков Трајче, Радовиш. 
                                                                   (14971) 
Работна книшка на име Илиев Блажо, Радовиш.   

                                                                 (14972) 
Работна книшка на име Тасев Благој, Виница. 
                                                                   (14974) 
Работна книшка на име Лампев Гоце, Радовиш. 
                                                                   (14976) 
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Работна книшка на име Крстев Љупчо, с. Ореше, Ве-
лес.                                                                   (14978) 
Работна книшка на име Мемедоски Амѕо, Кичево.  

                                                                  (14980) 
Воена книшка на име Горан Вукановиќ, ул. "Осо-
гово" бр. 19, Куманово.                                     (14817) 
Воена книшка на име Димовски Ванчо, ул. "14-ти 
Мај" бр. 23, Кавадарци.                                     (14919) 
Воена книшка на име Љотевски Душан, Скопје. 
                                                                    (14947) 
Воена книшка на име Зоран Ѓорѓевиќ, Скопје. 
                                                                   (14958) 
Воена книшка на име Салајдин Шерифи, Скопје. 
                                                                   (14963) 
Свидетелства за 1 и 2-ра година издадени од ДСУ 

"Цар Самоил"-Ресен и свидетелства за 3 и 4година 
издадени од ДСУ "Мирче Ацев"-Прилеп на име Ива-
новска Весна, Ресен.                                       (14700) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Пршкарски 
Ванчо, с. Ратево, Берово.                                     (14707) 
Свидетелство на име Милошевски Златко, Кочани.  

                                                                           (14709) 
Свидетелство на име Зибероски Саткија, с. Пласница, 
Мак. Брод.                                                     (14719) 
Свидетелство за 4-та година на име Стоилова Ната-
ша, Делчево.                                                     (14730) 
Свидетелство за завршено средно образование из-
дадено од гимназијата "Никола Карев"-Скопје на име 
Алексова Жаклина, Скопје.                      (14740) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "П. П. 
Његош" с. Идризово-Скопје на име Суљов Елвер, 
Скопје.                                                                    (14753) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Смилевски 
Љупчо, Битола.                                                     (14812) 
Свидетелство на име Мустафа Сервет, Тетово. 
                                                                    (14814) 
Свидетелство на име Асанов Ербахан,Велес.14815 
Свидетелство за 5 и 7 одделение на име Ганимете Де-
хари, с. Слупчане, Куманово.                      (14816) 
Свидетелство за 4-то одделение на име Рамиз Јусеи-
нов, с. Почивало, Штип.                                      (14821) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Зибероски 
Форшје, Прилеп.                                                     (14831) 
Свидетелство на име Ристевска Александра, Битола.

                                                                    (14833) 
Свидетелство за 2 година гимназија издадено од ДСУ 

"Цар Самоил"-Ресен на име Николче Тасевски, Ресен.
                                                                   (14837) 
Свидетелство за 4-та година на име Петачка Благица, 
с. Ораовица, Радовиш.                                     (14864) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата "Р. 
Ј. Корчагин"-Скопје на име Спироска Искра, Скопје.    

                                                                 (14871) 
Свидетелство за 7-мо одделение издадено од ОУ "Ве-
ра Циривири Трена"-Скопје на име Стаменков Алек-
сандар, Скопје.                                                     (14884) 
Свидетелство за 7-мо одделение издадено од ОУ "Ки-
рил и Методиј" на име Изаири Идриз, Куманово. 

                                                                    (14917) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Аломерович 
Аида, с. Десово, Прилеп.                                      (14921) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Неџми Ем-
сале, Тетово.                                                     (14925) 

Свидетелство на име Башким Исмаили, Тетово. 
                                                                    (14926) 
Свидетелство за завршено средно образование из-
дадено од ЕУ "Борис Кидрич" Скопје на име Костоска 
Елизабета, Скопје.                                      (14939) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадена 
од  на име Ратко Радевски, Тетово.                      (14950) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од Трговско 
училиште-Скопје на име Дурмиши Ниметула, с. Љу-
ботен, Скопје.                                                     (14945) 
Свидетелство за 8 одделение на име Гацов Кирчо, 
Злетово, Пробиштип.                                     (14965) 
Свидетелства за 4-то одделение издадено од "Диту-
рија"-Липково на име Османи Зирафет, Куманово.   

                                                                  (14968) 
Свидетелство за 3-та година на име Беџети Шабан, с. 
Опае, Куманово.                                                     (14969) 
Свидетелство на име Соколовска Елена, Берово. 
                                                                    (14970) 
Свидетелство на име Чочевска Марија, Берово. 
                                                                    (14973) 
Свидетелство на име Симоновска Јулијана, Штип. 
                                                                   (14975) 
Свидетелство за 7-мо одделение на име Тодорова 
Деспина, с. Ораовица, Радовиш.                      (15005) 
Индекс бр. 112 издаден од ДИФ-Скопје на име Ѓо-
шевски Горан, Скопје.                                     (14848) 
Индекс бр. 277/99 издаден од Електротехнички Фа-
култет-Скопје на име Александра Стојановска, Скопје.
                                                                    (14851) 
Индекс бр. 4688 издаден од Стомотолошки факултет-
Скопје на име Камчев Никола,Скопје.                    14882 
Диплома на име Петачка Благица, с. Ораовица, Ра-
довиш.                                                                    (14863) 
Диплома за завршено средно училиште издадена од 
МУЦ "Никола Тесла"-Скопје на име Гигиевски Бруно, 
Скопје.                                                                    (14883) 
Диплома на име Спасов Марјан, с. Градец, Виница.

                                                                    (14918) 
Здравствена книшка на име Трајкова Вера, ул. "Борис 
Кидрич" бр. 4, Радовиш.                                     (14704) 
Здравствена книшка на име Василкова Билјана, Ве-
лес.                                                                    (14714) 
Здравствена книшка на име Акимовски Ристо, Би-
тола.                                                                    (14716) 
Здравствена книшка на име Новевски Ивица, Скопје.   

                                                                    (2117) 
Здравствена книшка на име Виктор Буов, Велес. 
                                                                    (14827) 
Здравствена книшка на име Соколовски Киро, Би-
тола.                                                                    (14834) 
Здравствена книшка на име Муртезанова Севдије, 
Велес.                                                                    (14865) 
Здравствена книшка на име Милан Белјановски, ул. 

"М.Тито" бр. 80, Битола.                                     (14922) 
Здравствена книшка на име Сервет Османова, Би-
тола.                                                                    (14923) 
Здравствена книшка на име Павлов Михаил, Велес.

                                                                   (14977) 
Здравствена книшка на име Атанасоска Оливера, 
Крушево.                                                    (14979) 
Штедна книшка бр. 9002692 издадена од Тутунска 
банка АД-Скопје на име Филиповски Стојан, Скопје.
                                                                    (14805) 
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Штедна книшка бр. 1409954420042 издадена од Сто-
панска банка АД Скопје на име Јовановсјки Раде, 
Куманово.                                                     (14866) 
Службена легитимација издадена од УВР-Скопје на 
име Созданоски Рубинче, Скопје.                           (1885) 
Дипломатска лична карта издадена од Минис-терство 
за надворешни работи-Скопје на име Рудигер Лотз, 
Скопје.                                                                    (14880) 
Даночна картичка бр. 4030993157156 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Пројарико, Скопје.     

                                                                (14624) 
Даночна картичка бр. 4030998340463 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Ернст и Јанг Ернст и 
Јанг и други, Скопје.                                      (14653) 
Даночна картичка бр. 4030994235878 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име "Фантом" ДОО, Ско-
пје.                                                                    (14656) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи на 
име "АНТАРЕС" ДООЕЛ, Кочани.                       (14729) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи на 
име Кри Илков Костадин, Гевгелија.       (14850) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи на 
име ТП Милка Опарова, Гевгелија.                       (14853) 
Даночна картичка бр. 4030900302844 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Маккос компани, 
Скопје.                                                                    (14957) 
Даночна картичка бр. 5030998193570 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Авто-такси-Нено-
макси гранд, Скопје.                                     (14964) 
Престанува со вршење самостојна занаетчиска деј-
ност за изработка на шноли, токи, копчиња и ситни 
украсни предмети на име Сади Дурмиш, Скопје.   (908) 
_______________________________________________ 
 

Ј А В Н И    П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 15, став 1, алинеја 1 член 16, 

членовите 17 до 34 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Министерство-
то за одбрана на Република Македонија, објавува 

 
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 05/2002 - ЧФД 

 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е Министерството за одбрана на Ре-

публика Македонија ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е адаптација и реконс-

трукција на зградата на Командата во касарната �Ч.Ф. 
Даме� во Кичево. 

1.3. Видот на работата и елементите кои се набаву-
ваат се дадени до тендерската документација - предме-
рот. 

1.4. Рок за изведување на сите предвидени работи е 
максимум 90 дена од денот на воведувањето во работата.  

1.5. Единечните цени понудувачите ќе ги искажат 
во денари по единица мерка. 

1.6. Право на учество на повикот имаат сите правни 
и физички лица кои се регистрирани за оваа дејност. 

1.7. Понудата не е делива. 
 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подигне 

во просториите на Министерството за одбрана, бул. 
�Климент Охридски� бр. 15 секој работен ден од 08,00 
до 10,00 часот, соба бр. 4 во време на траењето на јав-
ниот повик, по претходна уплата во износ од 1.000,00 
денари на благајна во ВП 1722 - Скопје. 

2.2. Доставените понуди ќе бидат разгледувани на 
оние понудувачи на кои понудата ќе им биде во соглас-
ност со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни на-
бавки, сите останати ќе бидат отфрлени. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот. 
3.2. Цена за секоја позиција од спецификацијата и 

вкупна цена на понудата во денари. 
3.3. Начин и услови на плаќање. 
3.4. Рок за целосно извршување на работите. 
3.5. Изјава за евентуално ангажирање на подизведу-

вачи. 
3.6. Гаранција за квалитетот. 
3.7. Рок на важноста на понудата. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Понудувачот треба да приложи документација, 

согласно член 45, односно член 46 од Законот за јавни 
набавки и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од Централниот регистар, 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај, или 

ликвидација, 
- доказ од надлежен орган дека во пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејноста, и 

- потврда од Управата  за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

4.2. Основен критериум за избор на најповолен по-
нудувач согласно со член 27 од Законот за јавни набав-
ки е цената. 

 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56, и 

57 од Законот за јавни набавки во еден оригинален 
примерок што треба да биде потпишан од страна на од-
говорното лице на понудувачот. 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 
Понудата во затворен плик се доставува преку ар-

хива, или преку пошта на адреса  Министерство за од-
брана на Република Македонија, Скопје, ул. �Орце Ни-
колов� бб, со назнака во горниот лев агол понуда не от-
ворај, јавна набавка бр. 05/2002-ЧФД, соба бр. 512. 
Пликот не смее да биде со ништо обележен со што ќе 
се констатира понудувачот. 
Во овој плик се ставаат други две плика и тоа:  пр-

вото со назнака �документација�, кое во себе ја содржи 
документацијата согласно член 45 и 46 од Законот за 
јавни набавки и второто со назнака �понуда� кое во се-
бе ја содржи тендерската документација со други пра-
течки елементи. 

 
6. РОКОВИ 
6.1. Прибирањето на понудите трае 15 (петнаесет) 

дена  од денот на објавувањето во јавните гласила. 
6.2. Отворениот повик ќе се објави во �Службен 

весник на РМ� и дневните весници �Утрински весник�, 
�Македонија денес� и �Вест�. Рокот за прибирање на 
понудите тече од последната објава во средството за 
јавно информирање. 

6.3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши прв 
работен ден по истекот на 20 дена од денот на објаву-
вањето во �Службен весник на РМ�, со почеток во 
10,00 часот во просториите на МО Скопје, ул. �Орце 
Николов�бб, во присуство на претставниците на пону-
дувачите. 

6.4. Заинтересираните ќе можат да добијат инфор-
мации, лично на адреса на Министерството за одбрана 
или телефон 28 21 01 или 28 25 97. 

Комисија за јавни набавки  
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Врз основа на член 11 и 35 од Законот за јавни на-

бавки-пречистен текст (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 21/2002), министерот за транспорт и 
врски, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. Т/02/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ - ПРЕТ-
КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧ  

(БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач:  
Министерство за транспорт и врски, плоштад �Цр-

вена Скопска општина� бр. 4, 1000 Скопје. 
1.2. Предмет на набавка: 
Прибирање на документација за претходно утврду-

вање на подобност - претквалификација на понудувачи 
како можни носители на: 
Реконструкција на Р-407, Желино - Јегуновце. 
1.3. Спецификацијата ќе биде дадена во тендерска-

та документација која ќе биде доставена на понудува-
чите кои ќе бидат избрани во постапката за претквали-
фикација. 

1.4. Претквалификацијата на понудувачите ќе се вр-
ши врз основа на: 

- Економско-финансиски бонитет; 
- Техничко-технолошки бонитет; 
- Расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализирање на предметната набавка; 
- Менаџерска способност; 
- Искуство и стручен кадар; 
- Гаранција за квалитет и стандард. 
1.5. Задолжителна придружна документација 
- Извод од регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар (оригинал или заверена копија од нотар); 
- Доказ дека кон понудувачот не е отворена постап-

ка за стечај или ликвидација; 
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е из-

речена мерка на безбедност забрана за вршење дејност; 
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци, а се доставува во оригинален приме-
рок или копија заверена од нотар. 

1.6. Краен рок за прием на понудите е 11.06.2002 
година до 14 часот. 

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен. Право на 
учество имаат сите правни и физички лица од Републи-
ка Македонија. 

 
2. НАЧИН И РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
2.1. Понудувачите треба да ги приложат докумен-

тите кои се приложуваат кон пријавата од точките 1.4 и 
1.5 на овој повик. 

2.2. Понудите да се достават преку пошта на адре-
са: Министерство за транспорт и врски на Република 
Македонија, плоштад �Црвена Скопска општина� бр. 4 
- Скопје, или да се предадат во архива на Министерс-
твото за транспорт и врски, (најдоцна до 15 часот секој 
работен ден), не подоцна од предвидениот рок за пре-
давање на понудите. 

2.3. Понудата и придружната документација се дос-
тавуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол 
стои ознака �не отворај� и број на ова јавно барање. 

2.4. Пликот не смее да содржи никаква ознака со 
која би можело да се идентификува понудувачот. 

 
3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
3.1. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе прис-

тигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат раз-
гледувани. 

3.2. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
и документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да се 
разгледуваат. 
Дополнителни информации можат да се добијат на 

телефоните: 02/145-503 и 02/145-462. 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11, 18 и 19 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Коми-
сијата за јавни набавки при Органот на локалната само-
управа-Општина Делчево, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002  

1. Набавувач: 
Општина Делчево-локална самоуправа. 
2. Предмет на набавка: 
Изградба на дел од улици: �Брегалничка�, �Разло-

вечка�, �Голачка�, �Илинденска�, �Д-2�  и  �К. Ј. Питу� 
- Стар Расадник во Делчево. 

3. Тендерска документација: 
Тендерската документација со која располага наба-

вувачот се наоѓа во Општина Делчево. 
Истата може да се види и подигне со претходна уп-

лата од 3.000,00 денари на жиро сметка 2401600000-
57639 и ЕДБ 60090330000005 Депонент: Балканска 
банка АД - Скопје, филијала Делчево. 

4. Содржина на понудата: 
- назив, адреса и седиште на понудувачот, 
- предмет на набавка, 
- набавката може да се подели на делови, 
- рок на извршување на работите, 
- начин на плаќање, 
- гаранција за квалитетот на материјалите, 
- рок и важност на понудата. 
5. Придружна документација: 
Согласно член 24, 25, 26 и 31 од Законот за јавни 

набавки. 
6. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- квалитет, 
- цена и начин на плаќање, 
- рок на извршување на работите. 
7. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
- Понудите се доставуваат согласно член 56 и 57 од 

Законот за јавни набавки на адреса: Општина Делчево, 
ул. �М. М. Брицо� бр. 40. 

- Рокот за доставување на понудите е 15 дена од де-
нот на објавувањето во последното средство за јавно 
информирање. 
Понудите ќе се отвораат од страна на Комисијата 

во присуство на овластени претставници на понудува-
чите во рок од пет дена по завршувањето на отворени-
от повик во 11,00 часот во соба број 22-зграда на Оп-
штина Делчево. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 033/411-101,  033/411-550 и 033/410-916. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Ј.П. за поштенски сообраќај �Македонска Пошта� 

ц.о. Скопје, ја објавува следната 
 

И С П Р А В К А 
НА ОТВОРЕНИОТ ПОВИК БРОЈ 22/2002  ЗА НАБАВКА  
НА   BRAND   NAME    РАБОТНИ   СТАНИЦИ  И   UPS  
УРЕДИ
 

 1000 VA ОБЈАВЕН НА 15.05.2002 ГОДИНА 
Точката 1.8. од Отворениот повик број 22/2002 за 

набавка на Brand name работни станици и UPS  уреди 
1000 VA  треба да гласи: 

1.8. Рок за поднесување на понудите: до 11.06.2002 
година (вторник), до 08:00 часот, кога е и јавното отво-
рање на понудите. 

Комисија за јавни набавки 
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Ј.П. за поштенски сообраќај �Македонска Пошта� 
ц.о. Скопје, ја објавува следната 

Ј.П. за поштенски сообраќај �Македонска Пошта� 
ц.о. Скопје, ја објавува следната 

  
И С П Р А В К А И С П Р А В К А 

НА ОТВОРЕНИОТ ПОВИК БРОЈ 24/2002  ЗА НАБАВКА  НА  
BRAND  NAME  PC  И  PC   РАБОТНИ СТАНИЦИ, ЛАСЕР-
СКИ ПЕЧАТАРИ, РАЗВОЈНИ ПАКЕТИ, КОМПОНЕНТИ И 
АЛАТКИ,  FIREWALL   И  АНТИВИРУС  ОБЈАВЕН НА 

21.05.2002 ГОДИНА 

НА ОТВОРЕНИОТ ПОВИК БРОЈ 23/2002  ЗА НАБАВКА  
НА  НАДГРАДБА НА  ALPHA SERVER 1200, МАТРИЧНИ 
ПЕЧАТАРИ  EPSON  LQ  680  И  RUTERI CISCO 1700  

ОБЈАВЕН НА 15.05.2002 ГОДИНА 
  Точката 1.8. од Отворениот повик број 23/2002 за 

набавка на надградба на Alpha server 1200, матрични 
печатари  Epson  LQ  680  и Ruteri  Cisco 1700   треба да 
гласи: 

Точката 1.8. од Отворениот повик број 24/2002 за 
набавка на Brand name РС и РС работни станици, ла-
серски печатари, развојни пакети, компоненти и алат-
ки, Firewall и антивирус треба да гласи: 

1.8. Рок за поднесување на понудите: до 11.06.2002 
година (вторник), до 11:00 часот, кога е и јавното отво-
рање на понудите. 

1.8. Рок за поднесување на понудите: до 11.06.2002 
година (вторник), до 14:00 часот, кога е и јавното отво-
рање на понудите. 

Комисија за јавни набавки Комисија за јавни набавки 
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ЗА ПРОДАЖБА  

Р.бр. Акционе

1 Еурометинг
2 Јаворшпед 
3 Македонија
4 Виор-Ростф
5 Бродчанка 
6 7 Ноември 
7 Оранжерии
8 Гоце Делче
9 Трико 

10 Агроплод 
11 11 Октомвр
12 Металец 
13 Арт 
14 Месна инду

ца 
15 Македонија

за санитарн
16  Паластурис
17 Сигурност 
18 Страшо Пи
19 Макпетрол 
20 Југ-Турист 
21 Агро-Извор
22 ЖАС 
23 Интерпрогр
24 Пелагонија
25 Троска 
26 РЖ Економ
27 Пелагонија
28 Краиште-Ти
29 Машински 
30 РЖ Технич
31 Бетон 
32 Палтекс 
33 Велеспром 
34 Метал пром
 
Акциите ќе бидат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 
 

О Д Л У К И 
НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА ЌЕ ГИ ПОНУДИ ЗА ПРОДАЖБА

НА БЕРЗА 
 

рско друштво Место 
Вредност на 
друштвото 

(ЕУР) 

Капитал за 
продажба 

(ЕУР) 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото 

Максимален 
дисконт 

 Прилеп 51.129 3.966 7,76% 90,00% 
Битола 97.740 22.074 22,58% 80,00% 

 Проект Скопје 664.679 131.133 19,73% 90,00% 
реи Охрид 1.994.038 76.694 3,85% 90,00% 

М. Брод 247.236 56.242 22,75% 80,00% 
Гевгелија 511.292 136.892 26,77% 80,00% 

 Кочани 571.113 293.772 51,44% 70,00% 
в Облешево 50.618 26.037 51,44% 70,00% 

Виница 920.325 528.009 57,37% 90,00% 
Ресен 10.750.142 1.064.455 9,90% 90,00% 

и-Еурофоод Прилеп 92.033 48.199 52,37% 90,00% 
Прилеп 1.329.209 61.048 4,59% 90,00% 
Скопје 248.702 13.246 5,33% 90,00% 

стрија и клани- Св. Николе 1.738.385 230.859 13,28% 80,00% 

 - ф-ка за п-во 
а керамика 

Струмица 2.735.190 70.507 2,58% 30,00% 

т Скопје 562.421 79.191 14,08% 80,00% 
Скопје 95.190 40.089 42,11% 70,00% 

нџур Кавадарци 375.493 110.975 29,55% 30,00% 
Теас Скопје 36.971 5.663 15,32% 80,00% 

Куманово 944.152 28.121 2,98% 90,00% 
ски Богданци 6.674.845 1.546.658 23,17% 80,00% 

Битола 493.621 273.169 55,34% 70,00% 
ес Скопје 281.211 40.362 14.35 0,00% 

 транс Прилеп 165.953 404 0,24% 0,00% 
Скопје 341.549 98.884 28,95% 0,00% 

ика Скопје 2.736.666 550.201 20,10% 0,00% 
 Кавадарци 393.419 141.859 36,06% 0,00% 
квеш Кавадарци 2.045.168 668.106 32,67% 0,00% 
сервис Кавадарци 178.952 85.089 47,55% 0,00% 
ка контрола Скопје 1.075.856 167.852 15,60% 0,00% 

Скопје 11.167.631 3.714.716 33,26% 0,00% 
Делчево 463.707 30.984 6,68% 0,00% 
Велес 2.198.556 403.765 18,37% 0,00% 

ет Прилеп 515.530 198.636 38,53% 90,00% 

понудени на берзата најмалку 7 дена по нивното објавување. 
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 ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦ
ЗА ПР

Р.бр. Акционерско друштво Место 

1 Алумина Скопје 
2 Караорман Скопје 
3 МЗТ Опрема Скопје 
4 ГД-Тиквеш Кавадарци 
5 Медицинска пластика Тетово 
6 Макпромет Штип 
7 Винојуг-Богородица Гевгелија 
8 Чик Куманово 
9 Фиорд Кавадарци 

10 Преработка на дрво Македонски Брод 
Акциите ќе бидат понудени на берзата најмалку 7 де
 
Управителот на друштвото за трговија со тутунск

производи Бритиш Американ Тобако (Македониј
ДООЕЛ, експорт-импорт Скопје, на 27.05.2002 годин
ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕН
НА  ЦИГАРИТЕ  ОД  АСОРТИМАНОТ  НА   BRITIS
AMERICAN TOBACCO КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Малопродажната цена за пакување од 20 цигари 
утврдува како што следи: 
ЛАКИ СТРАЈК КСБ                   60.00 денари 
Л
 
АКИ СТРАЈК КСБ Лајтс         60.00 денари 

Член 2 
Цената наведена во член 1 е со вкалкулиран ДДВ

акциза. 
Член 3 

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесув
њето, а ќе се применува сметано од 17.06.2002 година 

   Бр. 43/9                                          Управител, 
27 мај 2002 година                     Тони Стоилковски, с.

    Скопје 
______________________________________________

 
О Б Ј А В А 

 
Врз основа на член 4 став 8 од Законот за сметк

водство (�Службен весник на РМ� бр. 42/93, 48/9
6/95, 32/98, 39/99 и 70/01), Централниот регистар на Р
пуб ика Македонија ја утврдува и објавува л

 
ПРОСЕЧНАТА МЕСЕЧНА БРУТО ПЛАТА ПО РА
БОТНИК   ВО  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 200
ГОДИНА ЗА  СУБЈЕКТИТЕ КОИ СМЕТКОВОДСТВО
ТО  ГО ВОДАТ  СОГЛАСНО  СО  ЗАКОНОТ ЗА ТР
ГОВСКИТЕ  ДРУШТВА,  ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКО
ВОДСТВОТО  И  МЕЃУНАРОДНИТЕ  СМЕТКО

ВОДСТВЕНИ СТАНДАРДИ  
Просечната месечна бруто плата по работник во Р

публика Македонија за 2001 година, за субјектите ко
сметководството го водат согласно со Законот за трго
ските друштва, Законот за сметководство и Меѓународн
те сметководствени стандарди, изнесува 14.326,00 денар

                                                  Централен регистар  
                                             на Република Македони

 
 
 

 
 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕ

Директор и одговор
Телефони  129-036,  117-460

Жиро-сметка 300000000188798.  Бр. за ДДВ МК - 403
Печат: НИП "Нова

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О Д Л У К И
ИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА ЌЕ ГИ ПОНУДИ  
ОДАЖБА НА БЕРЗА  

Вредност на 
друштвото 

(ЕУР) 

Капитал за 
продажба 

(ЕУР) 

Учество на ка-
питалот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото 

Максимален 
дисконт 

7.967.208 3.934.633 49,39% 0,00% 
8.888.725 1.237.838 13,93% 95,00% 
8.222.921 4.999.737 60,80% 95,00% 
3.476.786 115.399 3,32% 0,00% 
3.272.269 1.011.923 30,92% 0,00% 
3.067.415 713.070 23,25% 0,00% 

154.298 126.839 82,20% 0,00% 
20.169.948 2.543.677 12,61% 0,00% 

679.272 458.941 67,56% 80,00% 
 221.941 67.649 30,48% 0,00% 
на по нивното објавување. 
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работи ............................................................... 7

 Исправка на Одлуката за изменување на 
Одлуката за определување на висината на 
надоместокот за исполнување на условите 
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сообраќај ........................................................... 7

 Објава за просечната месечна бруто плата по 
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ен уредник - Крум Коцарев. 
.  Телефакс 112-267.  Пошт.  фах 51. 
0987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. 
 Македонија" - АД - Скопје. 
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