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

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

Четврток, 14 јуни 2001 
Скопје 

Број 46 Год. LVII 

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

906. 
У К А З БР. 25 

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

Се поставува по мирновремена и воена формација 
за началник на генералштабот на Армијата на Репуб-
лика Македонија 

генерал потполковник Петровски Алаксо Панде 
ФЧ: генерал потполковник, по формација: гене-

рал, лична ВЕС: 31480, ЕМБГ: 2612943480012 
до сега: Заменик на началник на генералштабот на 

Армијата на Република Македонија. 

Овој указ да се изврши веднаш. 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Бр. 07-847 
12 јуни 2001 година 

Скопје 

907. 
У К А 3 БР. 26 

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

Се поставува по мирновремена и воена формација 
за советник за воени прашања на претседателот на Ре-
публика Македонија 

генерал потполковник Андревски Мине Јован 
ФЧ: генерал потполковник, по формација: гене-

рал, лична ВЕС: 31740, ЕМБГ: 1401942450042 
до сега: Началник на генералштабот на Армијата 

на Република Македонија. 

Овој указ да се изврши веднаш. 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

III 
Дополнителните избори ќе ги спроведе Изборната 

комисија на Изборната единица број 73 и Изборната 
комисија на Изборната единица број 74, под грижата 
на Државната изборна комисија. 

IV 
Изборните дејствија отпочнуваат со денот на обја-

вувањето на Решението во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

V 
Ова решение ќе се објави во "Службен весник на 

Република Македонија". 

Бр. 07-2199/1 
13 јуни 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

909. 
Врз основа на член 15, став 2 од Законот за Фон-

дот за осигурување на депозити ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 63/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 5 јуни 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ -

СКОПЈЕ 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Статутот на Фондот за осигурување на депо-
зити-Скопје бр. 02-162/2 од 24. 05. 2001 година, донесен 
од Управниот одбор на Фондот за осигурување на де-
позити, на седницата одржана на 24. 05. 2001 година. 

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

Бр. 07-848 
12 јуни 2001 година 

Скопје 

908. 
Врз основа на член 67 став 4 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 99 став 2, а во врска со член 
98 став 1 алинеја 3 од Законот за избор на пратеници 
во Собранието на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 24/98 и 50/99), 
претседателот на Собранието на Република Македо-
нија, на 13 јуни 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 

I 
Во изборните единици број 73 и број 74 општина 

Центар - се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на двајца пратеници во Собранието на Република 
Македонија. 

II 
Дополнителните избори ќе се одржат на 9 септем-

ври 2001 година. 

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

Бр. 23-3386/1 
5 јуни 2001 година 

Скопје 

910. 
Врз основа на член 25 од Законот за трговијата 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), министерот за еконо-
мија, донесе 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ЗА 
КОИ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДРУГИТЕ ПРАВНИ 
И ФИЗИЧКИ ЛИЦА ШТО ВРШАТ ДЕЈНОСТ СЕ 
ДОЛЖНИ ДА ДОСТАВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊА 

ЗА ЦЕНИТЕ 
Член 1 

Во Наредбата за определување на производи и ус-
луги за кои претпријатијата и другите правни и физич-
ки лица што вршат дејност се должни да доставуваат 
известувања за цените ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 58/95, 65/95 и 9/2000), во точка 1, 
по алинеја 7 се додава нова алинеја 8 која гласи: 
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" - други комунални услуги: погребни услуги, вклу-
чувајќи ги и трошоците за погребно место и закупот 
на тоа место". 

Член 2 
Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-4331 Министер, 
8 јуни 2001 година м-р Бесник Фетаи, с.р. 

Скопје 

911. 
Врз основа на член 48 од Законот за заштита од 

пожари ("Службен весник на СРМ" бр. 43/86, 37/87, 
51/88, 36/90 и "Службен весник на РМ" бр. 12/93), ми-
нистерот за внатрешни работи, донесе 

П Р A В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА УНИФОРМАТА, ОЗНА-
КИТЕ НА УНИФОРМАТА И ЗАШТИТНАТА ОПРЕМА 

НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ 
И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ 

ЕДИНИЦИ 

Член 1 
Во Правилниот за условите за униформата, озна-

ките на униформата и заштитната опрема на работни-
ците во територијалните и професионалните против-
пожарни единици ("Службен весник на РМ" бр. 44/94 
и 38/98), во член 3 став 1 зборовите: "длабоки чевли", 
се заменуваат со зборовите: "плитки чевли". 

Член 2 
Во членот 4, точката 9 се менува и гласи: 
"Плитките чевли се изработени од материјал го-

ведска напа, што не пропушта вода, во црна боја и се 
со подебел ѓон кој е гумиран од ПВЦ материјал, ан-
тистатичен (изолатор на електрична енергија), отпо-
рен на масло и други деривати, отпорен на абење и на 
лизгање и отпорен на висока и ниска температура. 
Чевлите се врзуваат со врвца која се протнува низ че-
тири шнира". 

Член 3 
Во член 5 став 1 по зборовите: "кошула со кратки 

ракави со нараменици" се додава зборот "маица", а 
зборовите: "плитки чевли" се заменуваат со зборови-
те: "теренски чевли". 

Член 4 
Во членот 6, по точката 4 се додава нова точка 5, 

која гласи: 
"5. Маицата е изработена од 100% памук, во сина 

боја и е со стандарден крој". 
Точката 5, која станува точка 6, се менува и гласи: 
"Теренските чевли се изработени од материјал го-

ведска напа, со дебелина од 1,4 до 1,6 мм., што не про-
пушта вода и се со црна боја. Имаат вообичаен крој, 
без украси и се со висина до потколениците. Ѓонот е 
гумиран од ПВЦ материјал, кој е антистатичен (изо-
латор на електрична енергија), отпорен на масло и 
други деривати, отпорен на абење и на лизгање и от-
порен на висока и ниска температура". 

Точката 6 станува точка 7. 

Член 5 
Во членот 7, по зборовите: "летната кошула" се 

додаваат зборовите: "како и во пределот на градите 
на левата страна на маицата". 

Член 6 
Во членот 18, по алинејата 2 се додаваат две нови 

алинеи, кои гласат: 
- "заштитни панталони; 
- капа со стреа"; 
Алинеите 3, 4, 5 и 6 стануваат алинеи 5, 6, 7 и 8. 

Член 7 
Во членот 20 по ставот се додаваат два нови става 

3 и 4, кои гласат: 
"Заштитните панталони се изработени од негорив 

или тешко горив материјал, отпорен на кинење, во цр-
на боја и се со вообичаен крој. 

Капата со стреа се изработува од ткаенина чиј сос-
тав е 55% волна и 45% полиестер и е со темно сина 
боја. Кројот на капата е "безбол", а на предната стра-
на на капата со стреа, во средина, се носи пожарни-
карска значка со исти обележја како и на шапката на 
пожарникарите на територијалните противпожарни 
единици". 

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 5 и 6. 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 161-17144/1 Министер 
31 мај 2001 година за внатрешни работи, 

Скопје Љубе Бошкоски, с.р. 

912. 
Врз основа на член 4 став 2 од Законот за превоз 

во патниот сообраќај ("Сл. весник на РМ" бр. 63/95 и 
29/98), министерот за транспорт и врски, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТА-
ЦИОНИ УСЛОВИ ЗА ВОЗИЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ОДДЕЛНИ ВИДОВИ НА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ 
СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Во Правилникот за посебните техничко експлоа-

тациони услови за возилата за вршење на одделни ви-
дови на превоз во патниот сообраќај ("Сл. весник на 
РМ" бр. 73/99) во членот 14 став 1 точка 6, на крајот 
точката се брише и се додаваат зборовите: "или ин-
сталиран алармен сигнал во радио станиците". 

Член 2 
Во главата VI зборовите: "Завршна одредба" се за-

менуваат со зборовите: "Преодни и завршни одредби" 
и се додава нов член 21-а кој гласи: 

"Член 21-а 
Одредбите од членовите 15 и 16 од овој правилник 

ќе се применуваат од 01.01.2003 година". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 02-5646 Министер, 
5 јуни 2001 година Љупчо Балковски, с.р. 

Скопје 

913. 
Врз основа на член 42 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање ("Сл. весник на РМ" бр. 
4/96, 8/96, 28/97 и 18/99), министерот за транспорт и вр-
ски, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА УРБАНИСТИЧКИОТ 

ИНСПЕКТОР 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува образецот и на-
чинот на издавање на легитимација на урбанистички-
от инспектор. 

Член 2 
Легитимацијата на урбанистичкиот инспектор се 

издава на образец бр. 1 кој е составен дел на овој пра-
вилник. 
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Член 3 
Легитимацијата се печати на два картони кои ме-

ѓусебно се поврзани и се преклопуваат, со димензии 
формат 60х90мм. 

Првиот картон е кожен браон боја и на него е ис-
печатено: прво Република Македонија, под него грбот 
на Република Македонија (метален), потоа легитима-
ција на урбанистичкиот инспектор и е втиснат бројот 
на легитимацијата. Вториот картон е пластифициран 
и на него е испечатено: наслов на органот кој ја издава 
легитимацијата, под него Државен инспекторат за 
градежништво и урбанизам, место за фотографија на 
инспекторот, име и презиме на инспекторот, број на 
легитимацијата и датум на издавање на легитимација-
та, место за потпис на министерот за транспорт и вр-
ски и место за печат. 

Член 4 
Легитимацијата се издава на лице избрано во орга-

нот на државната управа надлежен за работите на ур-
банизмот и градежништвото за вршење на градежно-
урбанистичката инспекција предвидени со Законот за 
просторно и урбанистичко планирање. 

Член 5 
Легитимацијата има важност се додека лицето на 

кое му е издадена има службено својство на инспек-
тор. 

Инспекторот ја враќа легитимацијата по престано-
кот на службеното својство на инспектор. 

Член 6 
Во случај на губење на легитимацијата, инспекто-

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

Министерот за транспорт и врски во случај од став 
1 на овој член издава нова легитимација. 

Член 7 
Легитимацијата се заменува со нова кога поради 

дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива и 
кога инспекторот ќе ги промени личните податоци. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила со денот на него-

вото објавување во "Службен весник на Република 
Македонија". 
Бр. 02-4556 

Скопје 
Министер, 

Љупчо Балкоски, с.р. 

914. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 70/92) по јавната расправа одржана на 10 мај 
и седницата од 30 мај 2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
1. Се поништува Одлуката за донесување Урбанис-

тичка документација за село Враништа - населено 
место на општина Струга во делот на зонирањето на 
атарот на село Враништа од левата страна на регио-
налниот пат П-418 за објекти од мало стопанство: мо-
тел со придружни објекти, млин и пекара со придруж-
ни објекти и објекти на дрвна индустрија, донесена од 
Советот на општината Струга на 14 јули 1999 година. 

2. Се става вон сила решението за запирање од из-
вршување на поединечните акти или дејствија донесе-
ни, односно преземени врз основа на одлуката означе-
на во точката 1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука произведува правно дејство од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

4. Уставниот суд на Република Македонија, по под-
несена иницијатива од Слободан Димитров - адвокат, 
како застапник на 210 граѓани од село Враништа, по-
веде постапка за оценување уставноста и законитоста 
на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука, за-
тоа што основано се постави прашањето за нејзината 
согласност со член 115 од Уставот на Република Ма-
кедонија и член 12 став 2 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање. 

5. Судот на јавната расправа и на седницата утврди 
дека членот 1 од Одлуката предвидува донесување на 
урбанистичка документација за село Враништа - насе-
лено место на општина Струга. 

Согласно членот 2 од Одлуката, урбанистичката 
документација содржи: текстуален дел (книга), гра-
фички дел и образложение за стручната расправа и 
јавната акнета. 

Според членот 3 од Одлуката образложението за 
стручната расправа и јавната анкета, изготвена од оп-
штинската служба надлежна за работите на урбаниз-
мот, е составен дел на Одлуката. 
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Членот 4 од Одлуката предвидува Урбанистичката 
документација да ја спроведува Министерството за ур-
банизам и градежништво П.Е. - Струга по добивањето 
согласност за спроведување на Планот од Министерс-
твото за урбанизам и градежништво - Скопје. 

Согласно членот 5 од Одлуката, урбанистичката 
документација се заверува со печат на Советот на оп-
штина Струга и потпис на претседавачот на советот 
на општина Струга. 

Членот 6 од Одлуката предвидува истата да влезе 
во сила со денот на објавувањето во "Службен глас-
ник на општина Струга". 

Исто така, Судот утврди дека во февруари 1999 го-
дина, Јавното претпријатие за просторни и урбанис-
тички планови Скопје-Подружница Охрид, изготвило 
нацрт-Урбанистички документација за с. Враништа, 
населено место - Струга: на 23 март 1999 година градо-
началникот на општина Струга, преку средствата за 
јавно информирање, објавил соопштение за спроведу-
вање на јавна анкета за утврдување нацрт-урбанистич-
ката документација за с. Враништа - населено место 
во општина Струга; јавната анкета траела од 24 март 
до 7 април 1999 година, односно Нацрт-урбанистичка-
та документација за с. Враништа била 15 дена истак-
ната на видно место во селото и во зградата на локал-
ната самоуправа на општина Струга; заинтересирани-
те граѓани и правни лица, додека траела јавната анке-
та, преку анкетни листови, доставувале забелешки до 
организаторот на анкетата; изработувачот на Нацрт-
урбанистичката документација за с. Враништа обезбе-
дил присуство на стручни лица кои, во тој период од 
15 дена, секој петок од 18,00 до 19,00 часот давале 
стручни појаснувања; во Нацрт - урбанистичката до-
кументација која била предмет на јавната расправа и 
по која граѓаните пополнувале анкетни листови не би-
ла вцртана ниту мотел со придружни објекти, ниту 
млин и пекара со придружни објекти и објекти на дрв-
на индустрија. 

По завршувањето на јавната анкета, стручната ко-
мисија која била формирана со задача да ги согледа 
забелешките, изготвила извештај од јавната анкета од 
кој се гледа дека сите забелешки од граѓаните на с. 
Враништа биле усвоени, со исклучок на забелешката 
на тогашниот претседател на месната заедница која се 
однесувала на отворање сервисни улици и пристапи до 
поедини објекти, при што било заклучено истите да се 
решат со Деталниот урбанистички план. 

На 26 мај 1999 година, според Извештајот, Нацрт-
урбанистичката документација е доставена на усвоју-
вање на првата седница на Советот на општина Стру-
га, а на 14 јули 1999 година, градоначалникот на оп-
штина Струга со Известување за постапување по Из-
вештајот од спроведената стручна расправа по Нацрт-
урбанистичката документација, констатирал дека со 
сите овие извршени корекции нацрт-урбанистичката 
документација, станува Предлог урбанистичка доку-
ментација и оди на усвојување пред Советот на оп-
штина Струга; на 14 јули 1999 година Советот на оп-
штина Струга ја донел оспорената Одлука за донесу-
вање Урбанистичка документација под бр. 07-3827 и 
на 6 септември 1999 година, Министерството за урба-
низам и градежништво - Сектор за планирање на 
просторот, дало Согласност за спроведување на Урба-
нистичката документација за населеното место Вра-
ништа, општина Струга. 

Со тоа дефинитивно завршила постапката во вр-
ска со донесувањето и спроведувањето на урбанистич-
ката документација во село Враништа - населено мес-
то Струга. 

Меѓутоа, од увидот во истата, Судот утврди дека 
во конечното урбанистичко решение, односно во Гра-
фичкиот приказ се вцртани објекти од мало стопан-
ство: мотел со придружни објекти, млин и пекара со 
придружни објекти и објекти на дрвна индустрија кои, 
како такви, не биле предвидени во нацрт-документа-
цијата и по кои не било расправано. 

6. Согласно член 8 алинеја 10 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, една од темелните вредности на ус-
тавниот поредок на Републиката е уредувањето и ху-
манизацијата на просторот и заштитата и унапредува-
њето на животната средина и на природата. 

Согласно член 115 став 1 од Уставот, во единиците 
на локалната самоуправа граѓаните непосредно и пре-
ку претставници учествуваат во одлучувањето за пра-
шања од локално значење, а особено од областите на 
урбанизмот, комуналните дејности и сл. 

Согласно член 7 став 1 точка 2 алинеја 3 од Зако-
нот за просторно и урбанистичко планирање во завис-
ност од просторот, кој е предмет на планирање, како 
еден вид урбанистички план, се донесува урбанистич-
ка документација за населено место во општината. 

Согласно член 12 од Законот, урбанистичката до-
кументација се донесува за населено место во општи-
ната кое е од селски карактер. 

Согласно член 17 став 3 од Законот по нацртот на 
урбанистичкиот план и урбанистичката документаци-
ја за населено место во општината, се спроведува јав-
на анкета. 

Членот 17 став 5 од Законот предвидува стручната 
расправа и јавната анкета по урбанистичката доку-
ментација за населено место во општината да ги орга-
низира општината, односно Градот Скопје. 

Согласно член 18 став 4 од Законот извештај за 
стручната расправа и јавната анекта по урбанистичка-
та документација, со образложение за неприфатените 
забелешки (кое е составен дел на документацијата на 
планот) изработува општината, односно градот Скоп-
је. 

Согласно член 22 став 5 од Законот општината, 
меѓу другото, донесува урбанистичка документација 
за населено место за подрачјето на општината, а сог-
ласно ставот 6 на овој член од Законот урбанистичка-
та документација може да се спроведува по издавање 
на согласност од Министерството надлежно за рабо-
тите на урбанизмот. 

Урбанистичката документација за која не е издаде-
на ваква согласност, согласно став 6 на овој член од 
Законот, се смета дека не е донесена. 

Согласно член 23 став 1 од Законот, со овој вид 
согласност се потврдува дека планот е донесен соглас-
но со одредбите на овој закон и прописите донесени 
врз основа на овој закон. 

Од наведените законски одредби произлегува дека 
Урбанистичка документација претставува еден вид ур-
банистички план кој се донесува за населено место во 
општината. (Во случајов за с. Враништа - населено 
место во општина Струга); дека јавната анкета по на-
црт-урбанистичката документација ја организира оп-
штината, која потоа подготвува Извештај со образло-
жение за неприфатените забелешки и дека согласнос-
та за спроведувањето на урбанистичката документа-
ција, издадена од Министерството за урбанизам е за-
должителен услов. 

Од изнесеното произлегува дека завршно со јавна-
та анкета постапката при донесувањето на урбанис-
тичката документација се одвивала согласно Законот 
за просторното и урбанистичкото планирање. 

Меѓутоа, неспорно е дека (по завршување на пос-
тапката во врска со донесувањето на урбанистичката 
документација), е извршено вцртување на мотелот со 
придружните објекти, млинот и пекарата со придруж-
ните објекти и објекти од дрвна индустрија во графич-
киот дел на урбанистичката документација, со што 
всушност се врши измена на урбанистичкиот план (во 
случајов урбанистичка документација), независно да-
ли оваа измена ќе се оквалификува како измена од по-
мал или поголем обем, затоа што Законот познава са-
мо измена на урбанистичкиот план која се врши по ис-
тата постапка пропишана за неговото донесување. 

Според Судот, во случајов тоа значи дека на јавна-
та анкета требало да се информираат граѓаните за 
ваквата измена на планот односно урбанистичката до-
кументација, која требала да биде вцртана и во нацрт-
урбанистичката документација за село Враништа а 
која била изложена без овие содржини. 
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Имено, ако се има предвид дека урбанистичката 
документација содржи особено: намена на површини-
те со граници на опфатот, основна сообраќајна мрежа 
и друга инфраструктура, услови и режим за градба 
(член 12 став 2 од Законот), при спроведувањето на 
јавната анкета, организаторот на истата бил должен 
да ги запознае присутните граѓани за внесување во на-
црт-документацијата на новите содржини (мотел со 
придружни објекти, млин и пекара со придружни об-
јекти и објекти од дрвна индустрија) и по истите гра-
ѓаните од с. Враништа требало да се произнесат. 

Со оглед на тоа што во случајов граѓаните што 
учествувале во јавната анкета по нацрт-документаци-
јата не биле запознаени со овие содржини и по истите 
не се произнеле, Судот утврди дека оспорената одлука 
во делот што се однесува на зонирањето на атарот во 
с. Враништа, односно од левата страна на регионални-
от пат П-418 (во патниот правец Струга-Дебар) озна-
чени како објекти од мало стопанство: мотел со прид-
ружни објекти, млин и пекара со придружни објекти и 
објекти на дрвна индустрија е несогласна со Устав и 
закон. 

7. Судот го укина решението за запирање на пое-
динечните акти или дејствија донесени односно презе-
мени врз основа на Одлуката, како беспредметно. 

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точка 1 и 2 од оваа одлука. 

9. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор 
Џунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, 
Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан 
Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јо-
сиф Талевски. 

У.бр. 189/2000 Претседател 
У.бр. 213/2000 на Уставниот суд на Република 

30 мај 2001 година Македонија, 
Скопје д-р Тодор Џунов, с.р. 

915. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи, 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Горно 
Трогерци - Општина Карбинци. 

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 недви-
жностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-3001/1 Директор, 
12 јуни 2001 година дипл.правник Мирче Ѓорговски, с.р. 

Скопје 

916. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи, 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Долно 
Трогерци - Општина Карбинци. 

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 недви-
жностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-3002/1 Директор, 
12 јуни 2001 година дипл.правник Мирче Ѓорговски, с.р. 

Скопје 
917. 

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи, 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Пухче - Оп-
штина Штип. 

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 недви-
жностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-3003/1 Директор, 
12 јуни 2001 година дипл.правник Мирче Ѓорговски, с.р. 

Скопје 
918. 

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи, 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Суво грло -
Општина Штип. 

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 недви-
жностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-3004/1 Директор, 
12 јуни 2001 година дипл.правник Мирче Ѓорговски, с.р. 

Скопје 

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

12. 
Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување ("Сл. весник на Република 
Македонија" број 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00 и 
5/01) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија ("Сл. вес-
ник на Република Македонија" број 50/94 и 34/95), во 
постапка на ревизија, Управниот одбор на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 11 јуни 2001 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА 
СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ НА МЕТАЛНАТА ИН-

ДУСТРИЈА "БРАЌА КОШУЛЧЕВИ" ВЕЛЕС 

Член 1 
Во Металната индустрија "Браќа Кошулчеви" Ве-

лес, како работни места на кои стажот на осигурува-
ње се смета со зголемено траење, во смисла на член 
135 од Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање, се утврдуваат следните: 
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1. Фарбар (ВК и КВ) 12/14 месеци 
2. Фарбар ПК (приучен работник) 12/14 месеци 
3. Работник во никлерница 12/14 месеци 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

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

Член 3 
Врз основа на документацијата со која располага 

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

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Претседател 
на Управниот одбор, 

д-р Марика Јорданова, с.р. 

Бр. 02-3078/1 
11 јуни 2001 година 

Скопје 

13. 
Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување ("Сл. весник на Република 
Македонија" број 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00 и 
5/01) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија ("Сл. вес-
ник на Република Македонија" број 50/94 и 34/95), во 
постапка на ревизија, Управниот одбор на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 11 јуни 2001 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТА-
ЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕ-
МЕНО ТРАЕЊЕ ВО КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Член 1 
Во комуналните дејности, како работни места на 

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

1. Работник во канализација 12/15 месеци 
2. Работник-водоинсталатер 
(ВК, КВ и ПК) 12/15 месеци 
3. Работник на црпење фекалии 12/15 месеци 
4. Оџачар 12/15 месеци 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

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

Член 3 
Врз основа на документацијата со која располага 

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

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

14. 
Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување ("Сл. весник на Република 
Македонија" број 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 24/00 и 4/01) 
и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија ("Сл. весник 
на Република Македонија" број 50/94 и 34/95), во пос-
тапка на ревизија, Управниот одбор на Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 11 јуни 2001 година, донесе 

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

РУДАРСКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА 

Член 1 
Во геолошките и рударските истражувања, како 

работни места на кои стажот на осигурување се смета 
со зголемено траење, во смисла на член 125 од Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигурување, се ут-
врдуваат следните: 

1. Дупчач за истражно дупчење 12/15 месеци 
2. Дупчач-инјектирец и торкретирец 12/15 месеци 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

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

Член 3 
Врз основа на документацијата со која располага 

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

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Претседател 
на Управниот одбор, 

д-р Марика Јорданова, с.р. 

Бр. 02-3079/1 
11 јуни 2001 година 

Скопје 

15. 
Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување ("Сл. весник на Република 
Македонија" број 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 24/00 и 5/01) 
и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија ("Сл. весник 
на Република Македонија" број 50/94 и 34/95), во пос-
тапка на ревизија, Управниот одбор на Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 11 јуни 2001 година, донесе 

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

ТВОТО НА ПРОБИВАЊЕ ТУНЕЛИ 

Член 1 
Во градежништвото на пробивање тунели, како 

работни места на кои стажот на осигурување се смета 
со зголемено траење, во смисла на член 125 од Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигурување, се ут-
врдуваат следните: 

Бр. 02-3080/1 
11 јуни 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Управниот одбор, 

д-р Марика Јорданова, с.р. 

1. Дупчач 
2. Минер 
3. Запалувач на мини 
4. Натоварувач 
5. Помошник работник 

12/15 месеци 
12/15 месеци 
12/15 месеци 
12/15 месеци 
12/15 месеци 
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Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

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

Член 3 
Врз основа на документацијата со која располага 

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

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Претседател 
на Управниот одбор, 

д-р Марика Јорданова, с.р. 

Бр. 02-3081/1 
11 јуни 2001 година 

Скопје 

16. 
Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување ("Сл. весник на Република 
Македонија" број 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00 и 
5/01) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија ("Сл. вес-
ник на Република Македонија" број 50/94 и 34/95), Уп-
равниот одбор на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 11 јуни 2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА 
СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ НА КЕРАМИЧКАТА 

ИНДУСТРИЈА "КУМАНОВО" 

Член 1 
Во Керамичката индустрија "Куманово", како ра-

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

1. Ракувач на градежна машина 12/14 месеци 
2. Ракувач на машини 12/14 месеци 
3. Слагач на фигури 12/15 месеци 
4. Печач 12/14 месеци 
5. Виљушкарист 12/15 месеци 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните 
места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од де-
нот од кога се распоредени на тие работни места, под 
услов за тој период да се плати додатниот придонес за 
стажот на осигурување што се смета со зголемено 
траење. 

Член 3 
Врз основа на документацијата со која располага 

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

Член 4 
Фактичката состојба за работниците што се распо-

редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник на Стручната служба на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на работо-
давецот и на органот на управата надлежен за работи-
те на инспекцијата на трудот. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

17. 
Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување ("Сл. весник на РМ" број 
80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00 и 5/01) и член 35 од 
Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија ("Сл. весник на РМ" број 
50/94 и 34/95), Управниот одбор на Фондот на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 11 јуни 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА 
СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ФАБРИКАТА ЗА 
САНИТАРНА КЕРАМИКА "МАКЕДОНИЈА" -

СТРУМИЦА 
Член 1 

Во Фабриката за санитарна керамика "МАКЕДО-
НИЈА" - Струмица како работни места на кои стажот 
на осигурување се смета со зголемено траење, во 
смисла на член 125 од Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување, се утврдуваат следните: 

1) Пластичар 12/14 месеци 
2) лаборант (керамичка 
лабораторија) 12/13 месеци 
3) раководител во производство 12/13 месеци 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните 
места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од де-
нот од кога се распоредени на тие работни места, под 
услов за тој период да се плати додатниот придонес за 
стажот на осигурување што се смета со зголемено 
траење. 

Член 3 
Врз основа на документацијата со која располага 

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

Член 4 
Фактичката состојба за работниците што се распо-

редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник на Стручната служба на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на работо-
давецот и на органот на управата надлежен за работи-
те на инспекцијата на трудот. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на РМ". 
Бр. 02-3083/1 Претседател 

11 јуни 2001 година на Управниот одбор, 
Скопје д-р Марика Јорданова, с.р. 

Бр. 02-3082/1 
11 јуни 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Управниот одбор, 

д-р Марика Јорданова, с.р. 

18. 
Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 

10 на член 180 од Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување ("Сл. весник на РМ" бр. 80/93, 
14/95, 71/96, 32/97, 24/2000 и 5/2001), Управниот одбор 
на Фондот за пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА 

ПЕРИОДОТ АПРИЛ - ЈУНИ 2001 ГОДИНА 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат основиците на осигу-
рување според кои се пресметува и плаќа придонесот 
за пензиско и инвалидско осигурување за обврзниците 
на данок од приход од земјоделска дејност на кои зем-
јоделската дејност им е единствено занимање (во на-
тамошниот текст: индивидуални земјоделци). 
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Член 2 
Индивидуалните земјоделци, заради пресметување 

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

Член 3 
Индивидуалните земјоделци можат по сопствен из-

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

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

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

њето во "Службен весник на Република Македонија", 
а ќе се применува од 1 април заклучно со јуни 2001 го-
дина. 

Бр. 02-3090/1 Претседател 
11 јуни 2001 година на Управниот одбор, 

Скопје д-р Марика Јорданова, с.р. 

19. 
Врз основа на член 163 став 1 точка 1 и член 139 од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
("Службен весник на РМ" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 
32/97, 96/00 и 5/01), Управниот одбор на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 11. 06. 2001 година, до-
несе 

П Р A В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, СОСТАВОТ 
И НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА КОМИСИИТЕ 

ЗА ОЦЕНА НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ 

Член 1 
Во Правилникот за организацијата, составот и на-

чинот на работата на комисиите за оцена на работна-
та способност ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 65/94 и 35/96), членот 7 се менува и гласи: 

"Составите на Првостепената комисија за оцена 
на работната способност се состојат од два члена - ле-
кари специјалисти. 

Составот на Второстепената комисија за оцена на 
работната способност се состои од три члена - лекари 
специјалисти. 

За правниот аспект на оценката на работната спо-
собност, составите на Комисијата од став 1 и 2 на овој 
член го консултира референтот за правни работи во 
постапка за оцена на работната способност. 

Во работата на Првостепената и Второстепената 
комисија за оцена на работната способност во свој-
ство на консултант, по потреба учествува и лекар-спе-
цијалист од другите состави на Првостепената коми-
сија. Учество на лекарот-консултант се наведува во 
наодот, оценката и мислењето за оцена на работната 
способност". 

Член 2 
Во членот 9 по зборовите: "распределбата на ра-

ботата" запирката и зборовите: "специјалноста на 
лекарите членови на комисиите за оцена на работна-
та способност" се бришат. 

Член 3 
Членот 10 се менува и гласи: 
"По исклучок од член 7 на овој правилник, во слу-

чај на отсуство на член на Првостепената комисија за 
оцена на работната способност, раководителот на Од-
делението за оцена на работната способност може да 
учествува во работата на составите на Првостепената 
комисија за оцена на работната способност". 

Член 4 
Во членот 16 ставот 3 се брише. 

Член 5 
Во членот 34 по зборот "комисијата", се бришат 

зборовите: "усно го известува осигуреникот за утврде-
ната работна способност и", а по зборот "поучува" се 
додава зборот "осигуреникот". 

Член 6 
Во членот 40, став 2 зборовите: "лекар специјалист 

поединец" се заменуваат со зборовите: "раководите-
лот на Одделението за оцена на работната способ-
ност". 

Член 7 
Членот 41 се менува и гласи: 
"Ако при претходната контрола од член 40 на овој 

правилник раководителот на одделението има пои-
накво мислење, случајот се разгледува на заедничка 
седница со претседавачите на Првостепената комиси-
ја за оцена на работната способност. 

Мислењето од став 1 на овој член се дава во писме-
на форма и е задолжително за Првостепената комиси-
ја за оцена на работната способност". 

Член 8 
Во членот 42 став 1 зборовите: "комисија за реша-

вање на правата во втор степен на Фондот" се замену-
ваат со зборовите: "Комисијата на Владата на Репуб-
лика Македонија за решавање во втор степен по пред-
метите од пензиското и инвалидското осигурување". 

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

нот на објавувањето во "Службен весник на РМ". 

Бр. 02-3077/1 Претседател 
11 јуни 2001 година на Управниот одбор, 

Скопје д-р Марика Јорданова, с.р. 

ФОНД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ 

20. 
Врз основа на член 15 од Законот за Фондот за 

осигурување на депозити ("Службен весник на РМ" 
бр.63/2000) Управниот одбор на Фондот за осигурува-
ње на депозити на Х-та седница одржана на 24.05.2001 
година, донесе 

С Т А Т У Т 
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ДЕПОЗИТИ СКОПЈЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој статут се уредува: 
- основање на Фондот; 
- назив, седиште, печат и заштитен знак на Фондот 

за осигурување депозити (во натамошниот текст: 
Фонд); 

- предмет на работење на Фондот; 
- средства на Фондот; 
- пласмани на Фондот; 
- информирање во Фондот; 
- премии за осигурување на депозитите; 
- начинот на управување и органи на Фондот; 
- распределба на добивката, поднесување на ризи-

кот и покривање на загубата; 

ред. 
бр. 

катастарски приход 
(во денари) 

месечна основица 
на осигурување 

1. до 400,00 3.118,00 
2. од 400,01 до 900,00 4.962,00 
3. од 900,01 до 2.000,00 5.664,00 
4. од 2.000,01 до 4.500,00 6.295,00 
5. од 4.500,01 до 7.000,00 6.923,00 
6. над 7.000,01 7.555,00 
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- деловна тајна; 
- престанок на членството во Фондот; 
- престанок на Фондот; 
- други прашања од значење на работењето на 

Фондот. 

II. ОСНОВАЊЕ НА ФОНДОТ 

Член 2 
Фондот е основан со Законот за Фондот за осигу-

рување на депозити. Основач на Фондот е Република 
Македонија. 

Фондот е правен следбеник на Фондот за осигуру-
вање на штедни влогови а.д. Скопје. 

Основачкиот капитал на Фондот изнесува 
10.299.958,00 денари. 

Член 3 
Фондот има својство на правно лице и во правниот 

промет со трети лица настапува во свое име и за своја 
сметка. 

За обврските во правниот промет Фондот одгова-
ра со целокупниот свој имот. 

Член 4 
Во својство на правен следбеник Фондот ги презе-

ма сите обврски и побарувања од Фондот за осигуру-
вање на штедни влогови а.д. Скопје. 

Средствата, прибрани во Фондот за осигурување 
на штедни влогови а.д. Скопје по основ на техничка 
премија и нето-добивките на Фондот од неговото ос-
новање до денот на преносот на сметката на овој 
Фонд, се преземаат и може да се користат исклучиво 
наменски за обесштетување на штедачи во случај на 
настанување на ризичен настан во банка или штедил-
ница. 

III. НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И ЗАШТИТЕН 
ЗНАК 

Член 5 
Називот на Фондот е: Фонд за осигурување на де-

позити Скопје. Во коресподенцијата со странство 
Фондот го користи називот на англиски јазик: Deposit 
Insurance Fund Skopje. 

Член 6 
Седиштето на Фондот е во Скопје, на адреса: кеј 

"13 Ноември" кула 3/4-13, Скопје. 

Член 7 
Фондот има печат и штембил. 
Фондот ги користи следните видови на печати: 
1. Два печати во тркалеста форма чија големина 

во пречник изнесува 32 мм. 
а) На печатот е испишан називот на Фондот со ки-

рилско писмо: 
"Фонд за осигурување на депозити Скопје" и 
б) На печатот е испишан називот на Фондот на ан-

глиски јазик: 
" Deposit Insurance Fund Skopje". 
2. Печат во правоаголна форма чија големина во 

пречник изнесува 45 мм. 
На печатот е испишан називот на Фондот, место за 

бројот од Деловодникот на Фондот и датум. 
3. Текстуален печат. 
4. Штембил за прием на пошта, со архивски број. 

Член 8 
Заштитниот знак, амблемот и логотипот на букви-

те на Фондот изгледа вака: 

ФОНД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ СКОПЈЕ 
Посебно изработен и стилизиран амблем нема да 

се употребува. Заштитната боја на знакот на Фондот е 
црна. 

Големината на буквите е пропорционална на ди-
мензиите на објектот на кој што се испишува. 

Член 9 
Начинот на употреба на печатот, штембилот и на 

заштитниот знак ќе се определат со правилник што ќе 
го донесе Управниот одбор на Фондот. 

Член 10 
Фондот има сметка што се води кај носителот за 

платен промет, утврден со закон. 
Народна банка на Република Македонија е депози-

тор на средствата на Фондот. 

IV. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ 

Член 11 
Предмет на работење на Фондот е осигурување на 

депозити на физички лица во банки и штедилници во 
Република Македонија. 

Предмет на осигурување во Фондот се следните 
депозити на физички лица: 

- денарски и девизни депозити и тековни сметки на 
физички лица во банките и штедилниците во Републи-
ка Македонија, 

- депозити врзани за паричните картички издадени 
од банки основани во Република Македонија и 

- девизни приливи на физички лица во банките во 
Република Македонија. 

Фондот гарантира за депозити на физички лица де-
понирани во периодот во кој банката и штедилницата 
била член во Фондот. 

Член 12 
Фондот не гарантира за следните депозити на фи-

зичките лица: 
1. Депозити на физички лица на кои им биле даде-

ни привилегирани каматни услови, различни од оние 
објавени во банката или штедилницата: 

2. Депозити на физички лица сопственици на над 
10% од акциите со право на управување со банката 
или штедилницата; 

3. Депозити на членови на органите на управување 
на банката или штедилницата; 

4. Депозити на роднини од прв степен на лицата од 
точките 2 и 3 на овој член. 

Во случај кога физичкото лице има обврски кон 
банката, гаранцијата на депозитот се намалува за из-
носот на обврските. 

Во случај на заеднички депозит се смета дека дело-
вите на вложувачите се еднакви ако поинаку во дого-
ворот не е определено. 

Член 13 
Фондот ги обесштетува физичките лица во висина 

на: 
1) 100% од депозитот на секое физичко лице во ед-

на банка или штедилница до износот на денарска про-
тиввредност на 1.500 ЕВРА и 

2) 90% од депозитот на секое физичко лице во ед-
на банка или штедилница до износот од денарска про-
тиввредност помеѓу 1.500 ЕВРА и 7.500 ЕВРА, но не 
повеќе од денарска противвредност на 7.500 ЕВРА. 

Под депозит на едно физичко лице се подразбира-
ат вкупните депозити од членот 10 на овој статут што 
физичкото лице ги има во една банка или штедилни-
ца. 

Во износот од став 1 на овој член се пресметува 
главнината на депозитот зголемена за камата, и тоа: 

- за денарски депозити во висина најмногу до ес-
контната стапка на Народната банка на Република 
Македонија важечка во соодветниот период, доколку 
во тој период важечката каматна стапка за соодветни-
те депозити утврдена од страна на банката или ште-
дилницата била над есконтната стапка и 

- за девизните депозити во висина најмногу до три-
месечен ЕУРИБОР за соодветниот период, доколку 
во тој период важечката каматна стапка за соодветни-
те депозити утврдена од страна на банката или ште-
дилницата била над тримесечниот ЕУРИБОР. 
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Под главнина во смисла на овој статут се смета 
состојбата на основните влогови со припишана дого-
ворна камата до денот на настанување на ризичен нас-
тан. 

Под камата со која се зголемува главнината од 
став 3 од овој член се смета пресметаната неприпиша-
на камата по каматни стапки во висина најмногу до ес-
контната стапка (за денарските депозити), односно 
најмногу до тримесечен ЕУРИБОР (за девизните де-
позити), до денот на настанување на ризичен настан. 

Обесштетувањето на сите видови штедни влогови 
од страна на Фондот се врши во денари. 

Депозитите вложени во девизи се исплатуваат по 
среден курс на курсната листа на Народна банка на 
Република Македонија на денот на исплатата. Курсни-
те разлики по основ на девизните депозити се на терет 
или во корист на Фондот. 

Член 14 
Фондот не должи камати за гарантираните суми по 

основ на износите на обесштетување од денот на нас-
танувањето на ризичниот настан до денот на исплата-
та на обесштетувањето. 

За побарувањата над добиените средства од Фон-
дот согласно став 1 од член 13 од овој статут, физич-
ките лица ги остваруваат своите права од имотот на 
банката, односно штедилницата во согласност со за-
кон. 

Член 15 
Банката и штедилницата, членки во Фондот, се 

должни на шалтерите каде се вршат уплатно-исплат-
ни работи да ги објават видот и износот на гаранција-
та за штедните влогови. 

Текстот на соопштението во врска со видот и из-
носот на гаранцијата за депозитите на членките на 
Фондот го утврдува Управниот одбор на Фондот. 

Член 16 
Фондот ги исплатува осигурените депозити на фи-

зичките лица во рок од три месеци од денот кога: 
1) гувернерот на Народна банка на Република Ма-

кедонија ќе донесе одлука за укинување на дозволата 
за основање и работење на банка или штедилница или 

2) мнозинството од членови на Управниот одбор 
на Фондот ќе оцени дека банка или штедилница гене-
рално престанала со исплата на депозитите на физич-
ките лица. 

Денот од став 1 од овој член се смета за ден на нас-
танување на ризичен настан. 

Член 17 
Износот на средствата исплатени врз основа на 

член 13 од овој статут, Фондот го наплатува од прили-
вот на средства од ликвидационата односно стечајната 
маса на членката кај која била воведена ликвидациона 
односно стечајна постапка согласно со закон. 

Член 18 
Фондот изготвува Правилник со кој се уредуваат 

активностите на Фондот за осигурување депозити во 
врска со осигурувањето на депозитите на физички ли-
ца, како и користењето на средствата од Фондот, во 
случај на настанување на ризичен настан. 

Правилникот од став 1 од овој член го донесува 
Управниот одбор на Фондот. 

V. СРЕДСТВА НА ФОНДОТ 

Член 19 
Фондот обезбедува средства од основачкиот влог, 

наплата на премии за осигурување на депозитите на 
физички лица и приходи од пласмани. 

Член 20 
Вкупните средства на Фондот изнесуваат најмалку 

5% од вкупните депозити на физичките лица во бан-
ките и штедилниците во Република Македонија. 

Нивото на средствата од став 1 на овој член Фон-
дот е должен да го достигне до 31.12.2003 година. 

Фондот е должен да го одржува нивото на средс-
твата од став 1 на овој член. 

Член 21 
Доколку, при настанување на ризичниот настан, на 

Фондот му недостасуваат средства за исплата на оси-
гурените депозити на физичките лица, Фондот обез-
бедува дополнителни средства преку: 

1) дополнителни уплати од банките и штедилници-
те, но не повеќе од три месечни премии во висина на 
последната платена премија во Фондот. 

2) задолжување во земјата и странство; 
3) позајмици од Буџетот на Република Македонија. 
Дополнително уплатените средства од став 1, точ-

ка 1 од овој член се враќаат на банките и штедилници-
те по наплатата на искористените средства во корист 
на Фондот од ликвидационата односно стечајната ма-
са на банката или штедилницата кај која е воведена 
ликвидациона односно стечајна постапка, зголемени 
за есконтната стапка на Народна банка на Република 
Македонија, а во случај кога се тие недоволни за да се 
врати полниот износ на дополнително уплатените 
средства, средствата се враќаат на банките и штедил-
ниците сразмерно на дополнително уплатените сред-
ства. 

VI. ПЛАСМАНИ НА ФОНДОТ 

Член 22 
Средствата со кои располага Фондот може да ги 

пласира во: 
1) хартии од вредност издадени од страна на Репуб-

лика Македонија и од Народна банка на Република 
Македонија со рок на пристигнување до 6 месеци од 
нивното стекнување од страна на Фондот; 

2) должнички хартии од вредност издадени од 
странски држави, централни банки или јавни меѓуна-
родни финансиски институции, рангирани од страна 
на најмалку две меѓународно признати агенции за 
оценка на кредитниот ризик во една од двете највисо-
ки категории, во висина на осигурените депозити што 
гласат на странска валута; 

3) фјучерси, опции и термински договори кај депо-
з и т и институции рангирани од страна на најмалку 
две меѓународно признати агенции за оценка на кре-
дитниот ризик во една од двете највисоки категории, 
во висина до 2% од средствата на Фондот. 

Средствата на Фондот можат да се користат само 
за исплата на осигурените депозити на физичките ли-
ца и за трошоци на работење на Фондот. 

VII. ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ДЕПОЗИТИТЕ 

Член 23 
За осигурување на депозитите на физичките лица 

Фондот наплатува премија по стапка најмногу до 2,5% 
годишно од вкупните депозити на физичките лица во 
секоја банка и штедилница. 

Начинот на плаќање и висината на премијата од 
став 1 на овој член ја утврдува Управниот одбор на 
Фондот. 

Висината на премијата се утврдува зависно од бо-
нитетот на банката и штедилницата утврден од страна 
на Народна банка на Република Македонија. 

Висината на премијата од став 2 на овој член е ед-
наква за банки и штедилници за кои Народна банка на 
Република Македонија утврдила ист бонитет. 

Член 24 
Основица за пресметување на износот на премија-

та за осигурување претставува билансната состојба на 
депозитите кај членките од претходниот месец, врз ос-
нова на месечните извештаи за вкупните депозити по 
банки и штедилници кои Народна банка на Република 
Македонија ги доставува до Фондот. 
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Член 25 
Премијата за осигурување се плаќа месечно, со 

примена на 1/12 од стапката одредена во став 3 од 
член 22 на состојбата на депозитите искажана во би-
лансот на членката на крајот на секој месец. Рокот за 
плаќање на премијата е до крајот на тековниот месец 
за претходниот месец. 

Член 26 
По постигнувањето на износот на средствата од 

член 20 од овој статут, Управниот одбор на Фондот 
може да одлучи членките да престанат со уплата на 
премии за осигурување или и понатаму да плаќаат, но 
по пониска стапка на премија. 

Член 27 
Во случај ако банката или штедилницата не плати 

две месечни премии, Фондот ја известува Народна 
банка на Република Македонија за преземање мерки 
согласно закон. 

VIII. ПРИБИРАЊЕ ИНФОРМАЦИИ ВО ФОНДОТ 
И НИВНО КОРИСТЕЊЕ 

Член 28 
Во врска со сите релевантни информации за сос-

тојбата на членките на Фондот, Фондот користи: 
- месечни извештаи за вкупните депозити по банки 

и штедилници кои содржат податоци за главнината и 
за каматите на депозитите што се предмет на осигуру-
вање во Фондот, доставени од Народна банка на Ре-
публика Македонија до Фондот, 

- периодични финансиски извештаи во врска со си-
те релевантни информации за состојбата на членките 
на Фондот, доставени од Народна банка на Република 
Македонија до Фондот, како и 

- информации за финансиската состојба и перспек-
тивите на банките или штедилниците, доставени до 
Фондот од страна на повереникот или привремениот 
управник во банка или штедилница. 

Член 29 
Управниот одбор може да ги користи добиените 

информации од Фондот само за извршување на него-
вите функции. 

IX. НАЧИН НА УПРАВУВАЊЕ И ОРГАНИ 
НА ФОНДОТ 

Член 30 
Органи на Фондот се: Управен одбор и директор. 

1Ха. Управен одбор 

Член 31 
Управниот одбор е составен од пет члена именува-

ни од Владата на Република Македонија и тоа три на 
предлог на министерот за финансии, еден на предлог 
на гувернерот на Народна банка на Република Маке-
донија и еден на предлог на Здружението за банкар-
ство и осигурување кој треба да е од редот на стручни 
лица од областа на банкарството и финансиите и кој 
не смее да е член на орган на управување или врабо-
тен во банка или штедилница. 

Членовите на Управниот одбор се именуваат за 
период од четири години. 

Од редот на членовите Управниот одбор избира 
претседател. За своето работење Управниот одбор е 
одговорен пред Владата на Република Македонија. 

Член 32 
Членовите на Управниот одбор на Фондот можат 

да бидат разрешени пред истекот на мандатот за кој 
се именувани, ако се осудени за кривично дело против 
имотот или за прекршок од областа на финансиското 
работење, на начин и на постапка како за нивното 
именување. 

Член 33 
Управниот одбор на Фондот ги врши следните ра-

боти: 
1. Го донесува статутот на Фондот, како и измени-

те и дополнувањата на статутот на Фондот. 
2. Донесува подзаконски акти со кои се уредува ра-

ботењето на Фондот. 
3. Разгледува и усвојува полугодишни и годишни 

извештаи за работењето на Фондот. 
4. Ги разгледува и усвојува финансискиот план и 

годишната сметка. 
5. Донесува одлука за употреба и распоредување 

на остварената добивка, односно за покривање на за-
губите. 

6. Донесува одлука за висината на премијата. 
7. Донесува одлука за дополнителни уплати од бан-

ките и штедилниците. 
8. Донесува одлука за задолжување на Фондот во 

земјата и во странство. 
9. Донесува одлука за користење позајмици на 

Фондот од Буџетот на Република Македонија. 
10. Донесува одлуки за купување хартии од вред-

ност на Република Македонија со рок на доспевање до 
6 месеци од нивното стекнување од страна на Фондот. 

11. Донесува одлуки за купување должнички хар-
тии од вредност издадени од странски држави, цен-
трални банки или јавни меѓународни финансиски ин-
ституции, рангирани од страна на најмалку две меѓу-
народно признати агенции за оценка на кредитниот 
ризик во една од двете највисоки категории, во висина 
на осигурените депозити што гласат на странска валу-
та. 

12. Донесува одлуки за купување фјучерси, опции и 
термински договори кај депозитни институции ранги-
рани од страна на најмалку две меѓународно признати 
агенции за оценка на кредитниот ризик во една од две-
те највисоки категории, во висина до 2% од средства-
та на Фондот. 

13. Одлучува по барањата за пристапување на нови 
членки, осигуреници во Фондот. 

14. Донесува одлука за престанок на членство на 
банка или штедилница кога за тоа ќе се исполнат ус-
ловите предвидени со овој статут. 

15. Назначува овластен ревизор. 
16. Го усвојува Правилникот со кој се уредуваат 

активностите на Фондот за осигурување депозити во 
врска со осигурувањето на депозитите на физички ли-
ца, како и користењето на средствата од Фондот, во 
случај на настанување на ризичен настан. 

17. Формира работни тела и комисии за извршува-
ње на задачи и ја одредува нивната надлежност. 

18. Разгледува записници и извештаи за извршени 
контроли и ревизии од надлежен државен орган и од 
овластени друштва за ревизија. 

19. Донесува акт за внатрешна организација и сис-
тематизација на Фондот. 

20. Дава иницијатива и предлози за измени и до-
полнувања на прописите кои го регулираат работење-
то од делокругот на Фондот. 

21. Предлага мерки и активности за подобрување 
на општите услови за развој на штедењето. 

22. Дава согласност на предлог-текстот на Сооп-
штението за начинот и видот на осигурувањето на де-
позитите на физички лица во Републиката. 

23. Врши други работи предвидени со Статутот на 
Фондот и други општи акти на Фондот. 

Член 34 
Управниот одбор одлучува со мнозинство гласови 

од вкупниот број на членови на Управниот одбор. 
Седниците на Управниот одбор ги свикува и со нив 

раководи претседателот, а во негово отсуство лице ов-
ластено од негова страна. 

Управниот одбор на Фондот одржува седница по 
потреба. 

Управниот одбор задолжително се свикува по ба-
рање на мнозинството од членовите на Управниот од-
бор или на директорот на Фондот. 
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Поблиските одредби за свикување на седниците, 
начинот на работата и постапката за одлучување и 
друго се регулираат со Деловникот за работа на Уп-
равниот одбор на Фондот. 

IXб. Директор на Фондот 

Член 35 
Директорот на Фондот го именува Владата на Ре-

публика Македонија за период од четири години. 

Член 36 
Директорот на Фондот е одговорен за законитоста 

на работењето на Фондот. 
Во случај на отсуство на директорот, Фондот го 

застапува лице од вработените во Фондот и тоа за од-
редени работи за кои ќе го овласти директорот. 

Член 37 
Директорот на Фондот може да биде разрешен 

пред истекот на мандатот за кој е именуван: 
- по сопствено барање и 
- во случај ако е осуден за кривично дело против 

имотот или за прекршок од областа на финансиското 
работење, на начин и на постапка како и за неговото 
именување. 

Член 38 
Директорот на Фондот ги има следните надлеж-

ности и овластувања: 
1. Раководи со работата на Фондот. 
2. Го претставува и застапува Фондот. 
3. Ги извршува одлуките од Управниот одбор на 

Фондот, односно се грижи за нивното спроведување. 
4. Покренува иницијативи и дава предлози за унап-

редување на работењето на Фондот. 
5. Одлучува за купување хартии од вредност со рок 

на пристигнување до шест месеци издадени од Народ-
на банка на Република Македонија, врз основа на ов-
ластување на Управниот одбор на Фондот. 

6. Одговорен е за одржување на ликвидноста на 
Фондот. 

7. Се грижи за одржување на безбедноста на Фон-
дот. 

8. Предлага акт за внатрешна организација и сис-
тематизација на Фондот. 

9. Ги именува и разрешува работниците на Фондот 
со посебни овластувања и одговорности, склучува и 
раскинува договори за работа со работниците. 

10. Дава упатства за работа и соодветни овластува-
ња на работниците во Фондот. 

11. Подготвува и поднесува предлози и одлуки до 
Управниот одбор на Фондот за прашања од негова 
надлежност. 

12. Поднесува полугодишни и годишни извештаи 
за работењето на Фондот до Управниот одбор на Фон-
дот, а на барање на Управниот одбор подготвува вон-
редни извештаи. 

13. Се грижи за информирањето на јавноста за на-
чинот и видот на осигурувањето на штедните влогови. 

14. Дава предлог-текст на Соопштението за начи-
нот и видот на осигурувањето на депозитите на фи-
зички лица во Републиката кое банките и штедилни-
ците се должни да го истакнат на видно место во нив-
ните деловни простории. 

15. Го известува Управниот одбор за стекнување 
услови за престанок на членство во Фондот. 

16. Одлучува за други прашања за кои е надлежен 
според закон и овој статут. 

Член 39 
Директорот на Фондот, по истекот на деловната 

година, му поднесува на Управниот одбор нацрт на го-
дишната сметка и годишен извештај за работењето на 
Фондот. 

На барање на Управниот одбор, директорот на 
Фондот составува посебен извештај за состојбата на 
Фондот или за некој посебен аспект во неговото рабо-
тење. 

X. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА, ПОДНЕСУ-
ВАЊЕ НА РИЗИКОТ И ПОКРИВАЊЕ 

НА ЗАГУБАТА 

Член 40 
Фондот го утврдува приходот и врши негова рас-

пределба во согласност со закон. 
Од остварениот приход Фондот ги покрива своите 

расходи во согласност со закон и со овој статут. 

Член 41 
Делот од приходите од работењето на Фондот од 

Годишната сметка што ќе останат по намирувањето 
на вкупните расходи, Фондот ги искажува како добив-
ка. 

Нето добивката остварена од работењето на Фон-
дот се распределува за: 

- покривање на загубите од работењето во прет-
ходната година, 

- резерви на Фондот. 
Одлука за распоредување на нето добивката на 

Фондот донесува Управниот одбор на Фондот, која се 
доставува за потврдување до Владата на Република 
Македонија. 

XI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФОНДОТ 

Член 42 
Фондот се организира како една организациона 

форма (целина), на ниво на правно лице, без посебни 
организациони делови. 

Член 43 
Работниците во Фондот засноваат работен однос 

во согласност со закон, колективен договор и општ 
акт на Фондот. 

Член 44 
Внатрешната организација и систематизација на 

работите и задачите во Фондот поблиску се утврдува 
со општ акт кој го донесува Управниот одбор, на 
предлог на директорот на Фондот. 

XII. ДЕЛОВНА ТАЈНА 

Член 45 
Управниот одбор со правилник утврдува што прет-

ставува деловна тајна. 

Член 46 
Членовите на Управниот одбор на Фондот и други-

те лица кои работат за Фондот не можат да објавуваат 
информации што претставуваат банкарска или друга 
со закон заштитена тајна. 

Должноста за чување на деловната тајна се однесу-
ва на сите вработени во Фондот и е обврска и по прес-
танок на работниот однос во рок од три години. 

Член 47 
Податоците добиени од Народна банка на Репуб-

лика Македонија, со исклучок на податоците за вкуп-
ната месечна состојба на депозитите во сите банки и 
штедилници, членки во Фондот, претставуваат делов-
на тајна. 

Соопштувањето и предавањето податоци од став 1 
на овој член повлекува последици согласно прописи. 

XIII. ПРЕСТАНОК НА ЧЛЕНСТВОТО 
ВО ФОНДОТ 

Член 48 
Членството во Фондот престанува: 
- на барање на членката, во случај кога таа побара-

ла укинување на дозволата за прибирање на депозити, 
по претходно целосно намирување на обврските по 
депозитите на физичките лица, 

- кога банка или штедилница не уплатила во Фон-
дот две месечни премии или дополнителна премија, 
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- кога гувернерот на Народна банка на Република 
Македонија ќе го укине делот од дозволата за основа-
ње и работење на банка или штедилница што се одне-
сува на правото за прибирање на депозити на физички 
лица на банка или штедилница што ќе биде исклучена 
од членството во Фондот поради неплаќање на преми-
ја, 

- кога гувернерот на Народната банка на Републи-
ка Македонија ќе ја укине дозволата за основање и ра-
ботење на банка или штедилница или делот од дозво-
лата што се однесува на правото за прибирање на де-
позити на физички лица. 

За престанување на осигурувањето во Фондот на 
банка или штедилница одлучува Управниот одбор на 
Фондот. 

Член 49 
Фондот без одлагање ја известува Народната бан-

ка на Република Македонија и Владата на Република 
Македонија за престанок на членството во Фондот на 
одредена банка или штедилница. 

Член 50 
Кога на банката или штедилницата ќе и престане 

членството во Фондот, по било кој од основите наве-
дени во член 48 од овој статут, средствата уплатени во 
Фондот до денот на престанување на членството, ос-
тануваат во Фондот. 

Член 51 
Фондот е должен да го објави престанокот на 

членството на банка или штедилница во средствата за 
јавно информирање и да ги повлече издадените сооп-
штенија за начинот и видот на гаранција на депозити-
те од банката или штедилницата. 

XIV. ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОТ 

Член 52 
Општи акти на Фондот се: Статут, правилници, де-

ловници и други општи акти. 

XV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 53 
Овој статут влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на РМ", а ќе се објави по 
добиената согласност од Владата на Република Маке-
донија. 

Претседател 
мај 2001 година на Управниот одбор, 

Скопје Драган Мартиновски, с.р. 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 10081/99 од 17.04.2000, на регистарска влошка 
02027059?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за трговија и услуги 
ДВД Драган ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Гости-
варска" бр. 16-а. 

Дејности: 27.51, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 
28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 
28.73, 28.74, 28.75, 31.10, 31.50, 31.62, 32.10, 36.22, 36.63, 
45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/2, 55.23, 55.30/1, 
55.30/2, 55.52, 60.21, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
70.31, 72.50, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.84. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Јовановски Драган - управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10081/99. (7247) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 7392/99 од 15.12.99, на регистарска влошка 
02022128?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за 
производство, трговија на големо и мало и деловни 
активности АЛУМАК Лазо и др. ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. "Црногорска 2" бб, Скопје. 

Назив на друштвото: Трговско друштво за произ-
водство, трговија на големо и мало и деловни актив-
ности АЛУМАК Лазо и др. ДОО увоз-извоз Скопје. 

Содружници на друштвото се лицата: Лазо Спасов-
ски од Скопје, со стан на ул. "Шарски Одред" бр. 5, 
Скопје и Мице Димитриевски од Скопје со стан на ул. 
"Васил Стефановски" бр. 26, Скопје. 

Седиштето на друштвото се наоѓа во Скопје и тоа 
на адреса: ул. "Црногорска" 2 бб, Скопје. 

Дејностите кои што друштвото ќе ги обавува во 
внатрешниот трговски промет се следните: 52.24, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 
52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 
52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 
51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 
51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 
50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.63, 
51.62, 51.52, 51.57, 71.31, 71.32, 71.33, 71.40, 74.82, 74.84, 
74.83, 70.31, 15.61, 15.81/1, 15.82/1, 15.81/2, 15.85, 15.31, 
15.32, 15.33, 15.89, 15.87, 60.21, 60.23, 63.21, 71.10, 71.21, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.52, 15.88, 15.83, 15.84, 
15.82/2, 15.41, 15.42, 15.43, 15.62, 15.86, 15.92, 15.96, 
15.97, 15.93, 15.94, 15.91, 15.95, 15.98/2, 15.98/1, 15.71, 
15.72, 20.10/1, 20.40, 20.51, 20.52, 36.63, 19.30, 60.22, 
63.30, 52.72/1, 52.72/2, 72.50, 31.10, 20.30, 36.11, 52.74, 
36.13, 36.14, 36.15, 36.12, 35.12, 93.02, 93.04, 74.81, 92.33, 
92.34, 93.05, 63.40, 74.40, 74.13, 50.50, 01.21, 01.22/1, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.22/2, 74.12, 72.30, 72.60, 
72.40, 65.12/3, 27.40, 27.53, 28.51, 31.30, 55.12, 55.23, 
55.21/2, 55.30/1, 55.52, 55.30/2. 

Дејностите што друштвото ќе ги обавува во надво-
решниот трговски промет се следните: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување и пос-
редување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, 
консигнациона продажба, малограничен промет со 
Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целокупниот свој имот. 

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет 
друштвото ќе го застапува и претставува управителот 
на истото. Лицето Спасовски Лазо од Скопје и тоа без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7392/99. (7248) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 17592/99 од 03.05.2000, на регистарска влошка 
02031177?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за градежниш-
тво, производство, трговија и услуги ВАЛЕНСИНА 
Минир ДООЕЛ експорт-импорт с. Требош, Желино. 

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.52, 51.53, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 
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51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 55.50, 
65.12/3, 51.19, 63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 74.84, 60.21, 
26.61, 28.73, 74.20/2, 74.20/3, 34.30, 74.12, 74.14, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 55.30, 55.30/1, 71.10, 45.21/1, 45.21/2, 
22.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
18.22, 18.23, 17.71, 15.85, 15.86, 15.87, 15.11, 15.91, 20.40, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување, посредување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, консигнација, малограничен промет со 
СРЈ, Р.Албанија, Р.Бугарија и Р.Грција, меѓународен 
транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, 
меѓународна шпедиција, изведување на градежни ра-
боти во странство. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Авдија Минир - управител без ограничување и един-

ствен содружник. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

17592/99. (7249) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 5055/99 од 16.11.2000, на регистарска влошка 
02035588?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги ГЕЛКОС Костадин ДООЕЛ Скопје, ул. "На-
родни херои" бр. 21/2-9, Скопје. 

Друштвото е усогласено со Законот за трговските 
друштва врз основа на Изјава за основање Друштво со 
ограничена одговорност со едно лице дел. бр. 03-02 од 
12 декември 1998 година. 

Дејности: 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 
17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 
24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.20, 24.30, 
24.41, 24.42, 24.51, 24.52, 24.61, 24.62, 24.63, 24.64, 24.65, 
24.66, 24.70, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 5156, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 63.40, 71.34, 74.84, 60.24, 45.21/1, 45.21/2, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, посредување 
и застапување во областа на прометот со стоки и услу-
ги, реекспорт, консигнациони работи со странство, 
малограничен промет со соседните земји, меѓународен 
превоз на стоки, меѓународен транспорт и шпедиција, 
изведување на инвестициони работи во земјата и 
странство и меѓународни агенциски услуги. 

За обврските во правниот промет Друштвото одго-
вара со сиот свој имот и средства. 

Содружникот не одговара за обврските на Друштво-
то, а ризикот го сноси во висина на основниот влог. 

Друштвото е со ограничена одговорност. 
Управител на Друштвото е Костадин Гелебешев, со 

неограничено овластување во застапувањето на 
Друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5055/99. (7250) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 17090/99 од 26.04.2000, на регистарска влошка 
02031144?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за услуги и про-
мет на големо и мало со увоз-извоз ПРИМА КО-
МЕРЦ Аница ДООЕЛ Скопје, бул. "Јане Сандански" 
бр. 36/3-27. 

Основач на друштвото е Ристовска Аница од Скоп-
је, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 43/3-5. 

Назив на фирмата: Друштво за услуги и промет на 
големо и мало со увоз-извоз ПРИМА КОМЕРЦ Ани-
ца ДООЕЛ Скопје. 

Седиштето е во Скопје на бул. "Јане Сандански" бр. 
36/3-27. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 65.12/3, 
74.84, 92.72, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.57, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите средства. 

Управител на друштвото е Ристовска Аница - без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
17090/99. (7251) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 16461/99 од 12.03.2001, на регистарска влошка 
02037791?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие на Друштвото за сер-
висирање, производство и промет АЛЕКС-КОМПА-
НИ Исаило ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "На-
ум Наумовски" бр. 40, Скопје. 

Фирма и седиште: Друштво за сервисирање, произ-
водство и промет АЛЕКС-КОМПАНИ Исаило ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Скопје ул. "Наум Наумовски" бр. 
40, Скопје. 

Основач: Исаило Илиевски од Скопје, ул. "Наум 
Наумовски" бр. 40. 

Дејности: 31.30, 31.62, 31.20, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 
52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/4, 52.47, 52.44/1, 52.26, 
52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 
51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 
51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.65, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.52, 51.57, 52.72/1, 52.72/2, 72.50, 65.12/3, 63.40, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.83, 70.31. 

Дејности во надворешниот трговски промет се: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, продажба 
на стоки од консигнациони складови, застапување на 
странски лица, посредување, реекспорт, малограничен 
промет со: Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е: Иса-
ило Илиевски управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16461/99. (7252) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 17276/99 од 7.02.2001, на регистарска влошка 
02037245?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги АЛМАКО ВИНО БИО Димитар ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. Осма ударна бригада" 
бр. 20а, Скопје. 

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22/1, 01.23, 
01.24, 15.32, 15.51, 15.52, 15.91, 15.93, 15.96, 15.97, 
15.98/2, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
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51.12, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 65.12/3, 74.40. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, реекспорт, 
меѓународна шпедиција, посредување и застапување 
во прометот со стоки и услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот, средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Ѓорѓи Ѓорѓиев, упра-
вител без ограничување. 

Основач, единствен содружник на друштвото е: Ди-
митар Николоски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
17276/99. (7253) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 15428/99 од 9.05.2000, на регистарска влошка 
02033922?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
на Трговското друштво за промет МАРЈАНА-КО-
МЕРЦ Марјана ДОЕЛ Скопје, ул. "Кратовска" бр. 30. 

Друштвото е основано со Изјава за основање бр. 
01/1 од 26.06.1999 година, а основач е Марјана Ѓорчев-
ска од Скопје. 

Дејност: 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.85, 15.89, 15.98/2, 
19.30, 20.30, 20.40, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 
22.23, 22.24, 22.25, 2231, 22.32, 22.33, 24.65, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 28.63, 36.63, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.13, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 
52.72/1, 52.74, 55.11, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 
74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 93.04, 93.05, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, реекспорт, 
застапување во правниот промет со стоки и услуги, 
малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и 
СР Југославија, меѓународна шпедиција, меѓународен 
транспорт и услуги. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица, друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Во внатрешно и надворешнотрговскиот промет, 
друштвото ќе го застапува лицето Марјана Ѓорчевска 
од Скопје управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15428/99. (7254) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 129/99 од 12.06.2000, на регистарска влошка 
02029757?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на СТД со ЗТД на ТП за трговија на ма-
ло со месо и производи од месо СЕДЛАРЕВО Џафер 
Дурак Исмани Скопје, ул. "Прохор Пчински" бр. 47. 

Основач: Џафер Исмани од Скопје, ул. Прохор 
Пчински" бр. 47. 

Дејност на ТП: 52.22 - трговија на мало со месо и 
производи од месо, 52.23 - трговија на мало со риби, 
чушпари и мекотелци. 

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските во правниот 
промет со трети лица ТП одговара со целокупниот 
свој личен имот. 

Овластено лице за застапување во внатрешниот тр-
говски промет: Џафер Исмани - управител без ограни-
чувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 129/99. 
(7256) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 15543/99 од 13.09.2000, на регистарска влошка 
02033361?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за промет и ус-
луги БОЕЛ Боро ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, у. "Кар-
пошево востание" бр. 10/2-4. 

Основач на друштвото е Боро Трпоковски од Скоп-
је, ул. "Карпошево востание" бр. 10/2-4 и основачки 
влог од 5.100,00 Дем. 

Дејности во внатрешен промет: 15.85, 15.86, 15.87, 
15.89, 15.33, 15.98/2, 55.21/1, 55.11, 55.12, 45.45, 45.50, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 
52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 
52.33, 52.50, 52.12, 52.61, 52.62, 52.63, 50.30/2, 50.10, 
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.38, 51.39, 51.34, 51.23, 
51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 
51.65, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 51.56, 51.57, 51.25, 51.35, 
51.22, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.52, 51.64, 51.66, 50.30/1, 50.40/2, 50.20, 63.30, 63.40, 
74.12, 72.30, 74.13, 70.31, 70.32, 70.20, 71.32, 74.84, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 93.02, 93.01, 70.31, 92.34, 65.12/3, 
74.20/3, 74.81, 74.82, 74.20/2, 74.40, 74.20/5, 74.14, 71.33, 
71.34, 74.83, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 
45.43. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со прех-
ранбени и непрехранбени производи, застапување на 
странски фирми, посредување и реекспорт, комисиона 
и консигнациона продажба, малограничен промет со 
Албанија, Грција, Бугарија и Србија, меѓународен 
превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, ус-
луги на внатрешна и меѓународна шпедиција, изведу-
вање на градежни работи во странство. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 

Боро Трпковски - со неограничени овластувања уп-
равител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15543/99. (7258) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 17301/99 од 6.03.2001, на регистарска влошка 
02037943?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на претпријатие во ДООЕЛ на Тргов-
ското друштво за производство, промет и услуги ТЕХ-
НОУНИТ Ѓорѓи ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Пал-
миро Тољати" бр. 159, Скопје. 

Претворање на претпријатие во ДООЕЛ согласно 
ЗТД. 

Дејности: 01.12/2, 01.13/1, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 
15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 
15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 
15.98/2, 17.30, 17.40, 17.53, 17.54/1, 18.21, 18.22, 18.24, 
22.14, 22.31, 22.32, 22.33, 24.65, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 
51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 70.11, 70.20, 70.31, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.34. 
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Надворешнотрговски дејности: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патни-
ци, застапување, консигнација, слободни царински про-
давници, малограничен промет со сите соседни земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските во 
правниот промет одговара со сите свои средства. 

Ѓорѓи Цинциевски се именува за управител со неог-
раничени овластувања, кој е лице овластено за заста-
пување во внатрешниот и надворешен промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
17301/99. (7259) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 12468/98 од 11.07.2000, на регистарска влошка 
02032475?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за промет и услуги 
ФИРСТ + КО Петар Јовановски и др. ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 47/5-9, Скопје. 

Дејности: 28.51, 29.12, 29.56, 45.25, 45.44, 45.45, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.65, 51.70, 52.46, 73.10/2, 74.20/3, 74.30, 
74.84, дејности во надворешниот трговски промет: 
51.55, 51.56, 51.70. 

Во правниот промет со трети лица друштвото за 
промет и услуги ФИРСТ + КО Петар Јовановски и др. 
ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 
47/5-9, Скопје настапува во свое име и за своја сметка. 

Друштвото во внатрешниот промет го затапува Пе-
тар Јовановски - управител без ограничувања. 

Друштвото во надворешниот промет го застапува 
Петар Јовановски - управител без ограничувања. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица Друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Со повлекување на своите влогови од Друштвото на 
14.10.1994 истапуваат: " ЕМЗ ВИНЕТА - Ниш и Едика 
Јовановска. 

Герман Цветковски и Добре Нешовски не извршија 
вложувања согласно ЗТД и не пристапија кон Догово-
рот за друштвото. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12468/98. (7267) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 13360/99 од 5.05.2000, на регистарска влошка 
02031946?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги БИГОР Горан ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 23/1-7. 

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 
51.19, 63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 74.20/2, 
74.20/3, 34.30, 74.12, 74.14, 74.84, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 71.10, 55.30, 55.30/1, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 
22.22, 74.40, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување, посредување во прометот со стоки 
и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Ју-
гославија, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, консиг-
нација, меѓународен транспорт на стоки и патници во 
друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Горан Димковски -

управител без ограничување. 
Единствен содружник е Горан Димковски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13360/99. (7268) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 16185/99 од 15.09.2000, на регистарска влошка 
02033427?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето со ЗТД на Друштвото за производство, 
промет и услуги МЕРКУРИУС Дени ДООЕЛ увоз-из-
воз ул. "Мице Козар" бр. 16, Скопје. 

Содружник на трговското друштво е лицето: Дени Та-
севски од Скопје со стан на ул. "Мице Козар" бр. 16. 

Дејностите што трговското друштво ќе ги обавува 
се: 15.13, 15.21, 15.61, 15.81, 15.85, 17.40/1, 17.54/2, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 
21.22, 21.23, 21.25, 25.12, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 31.30, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33 51.34, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 
74.40, 74.81, 74.82, 74.84. 

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги 
врши следните дејности: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, консигнација, меѓународен тран-
спорт, посредување во надворешнотрговскиот промет 
и малограничен промет со соседните земји Бугарија, 
Грција, Албанија и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целокупниот свој имот. За обврските сторе-
ни од страна на друштвото содружникот не одговара. 

Друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет ќе го застапува и преставува управител на истото 
- Дени Тасевски од Скопје и тоа без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16185/99. (7270) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 10188/99 од 14.02.2000, на регистарска влошка 
02024839?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Трговско-
то друштво за производство, промет и услуги ЈУМ-
БРУК Живко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, "И. Г. Кова-
чиќ" бб. 

Дејности: 25.11, 25.12, 25.13, 29.12, 31.40, 31.61, 31.62, 
34.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/3, 
51.11, 51.12, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 74.84. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, продажба на странска стока од 
консигнациони складови, застапување и посредување 
во надворешнотрговскиот промет, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, реекспорт, малограничен 
промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските пре-
земени во правниот промет со трети лица, друштвото 
одговара со сиот свој имот. 
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Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Јумбруков Живко -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10188/99. (7272) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 14992/99 од 25.09.2000, на регистарска влошка 
02034178?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, промет и услуги ИЛКОМПАНИ Љубе и др. 
ДОО Скопје, ул. Аугуст Цесарец" бр. 1-1/5. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 
05.02, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 22.12, 22.13, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.56, 51.57, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 
55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.20, 70.31, 70.32, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 
74.84. 

Работи во надворешнотрговскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, реекспорт, 
застапување на странски фирми, консигнациона про-
дажба на странска стока, посредување во надворешно-
трговски промет, малограничен промет. 

Содружници во друштвото се: Љубе Илијевски, 
Цвета Илиевска, Јасмина Илијевска и Виолета Или-
јевска сите од Скопје. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
направени во правниот промет со трети лица друш-
твото одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Љубе Илијевски - управител 
без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14992/99. (7273) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 16080/99 од 21.02.2001, на регистарска влошка 
02038769?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за 
производство, промет и услуги КО-ДРА КОМЕРЦ 
Драги ДООЕЛ увоз-извоз, бул. "Партизански одреди" 
29, ТДЦ Буњаковец локал бр. 6 сутерен, Скопје. 

Основач на друштвото е лицето Драги Ковачески 
од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 48/1-9. 

Се врши промена на седиштето, па наместо досе-
гашната адреса на бул. "АВНОЈ" бр. 48/1-29, истата 
ќе биде на бул. "Партизански одреди" 29 ТДЦ Буња-
ковец локал 6 сутерен, Скопје. 

Дејности што ќе ги врши друштвото: 01.23, 01.24, 
01.22/1, 15.86, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 20.10/1, 20.10/2, 
20.41, 21.21, 21.23, 22.24, 24.51, 24.52, 25.21, 25.22, 26.21, 
26.40, 29.41, 45.32, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.28, 52.34, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.63, 55.24, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.21, 70.31, 71.10, 71.22, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.12, 74.13, 74.40, 74.82, 74.83, 
74.84, 80.42, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-

води, посредување и застапување во прометот со сто-
ки и услуги, реекспорт и продажба на стоки од консиг-
национи складови. 

Во правниот промет друштвото настапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
лиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Драги Ковачески, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16080/99. (7274) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 17073/99 од 26.02.2001, на регистарска влошка 
02037866?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво РЕ-
МА Малва Аншталт и др. ДОО експорт-импорт Скоп-
је, ул. "507" бр. 10. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.43, 
51.44, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.65, 52.43, 
52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во 
правниот промет, друштвото одговара со целокупниот 
свој имот. 

Лице овластено за застапување на друштвото е 
Мартиновски Трпе, управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
17073/99. (7275) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 10323/99 од 21.11.2000, на регистарска влошка 
02035689?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, промет и услуги ЕЛ ВЕС Калина ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, ул. "Пелистерска" бр. 5/1-6. 

Основач: Куковска Калина од Скопје. 
Основано со Изјава за основање бр. 01-01 од 

26.06.99. 
Дејности: 17.14, 17.21, 17.22, 17.40, 17.54, 17.60, 17.71, 

18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 
51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.47, 51.53, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 
52.47, 52.48, 60.23, 60.24, 63.40, 67.13, 74.12, 74.84. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. Во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со целокупни-
от свој имот. 

Куковска Калина - управител, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

10323/99. (7276) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 11652/99 од 21.12.2000, на регистарска влошка 
02036113?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги со менувачница БЕР-
КАН КОМПАНИ Бајрамали ДООЕЛ увоз-извоз Гос-
тивар ул. "Гоце Делчев" бр. 45, Гостивар. 

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.70, 51.46, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 
65.12/2, 65.12/3, 63.30, 63.40, 74.84, 65.12/1. 

Ибраими Бајрамали - управител, без ограничување. 
Во правниот промет со трети лица Друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, за сторените обвр-
ски одговара со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11652/99. (7277) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 8828/99 од 3.07.2000, на регистарска влошка 
02032220?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за трговија на големо и 
мало БИРО МАТЕРИЈАЛ ПЛУС Сашо и Зоран ДОО 
увоз-извоз Скопје. 

Со седиште на ул. "Раде Јовчевски Корчагин" бр. 31. 
Дејности: 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 

22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 
22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 35.12, 
50.10 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 60.21, 60.22, 
60.23, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 
71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, посредување 
и застапување во прометот на стоки и услуги, застапу-
вање на странски физички и правни лица, долгорочна 
производствена кооперација, консигнациона продаж-
ба, реекспорт, шпедиторски услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара 
со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Веселиновски Сашо управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
8828/99. (7279) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 11068/99 од 21.12.2000, на регистарска влошка 
02036195?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за 
промет и услуги КИМ - 2000 Магдалена ДООЕЛ 
Скопје, ул. "Миле Поп Јорданов" бр. 49. 

Промена на фирмата: Наместо производно трговско 
претпријатие МЕГИ - ПРОМ извоз-увоз ЦО Скопје се 
запишува: Трговско друштво за промет и услуги КИМ 
- 2000 Магдалена ДООЕЛ Скопје. 

Седиштето на друштвото се променува од ул. "Димит-
рија Чуповски" бр. 70-2/14. Новото седиште на друштво-
то е на ул. "Миле Поп Јорданов" бр. 49, Скопје. 

Дејности според националната класификација: 
50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 63.40, 
74.12, 74.84, 65.12/3, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, комплет од регистрираната дејност, 
посредување во надворешна трговија, застапување на 
странски фирми, продажба на стоки на консигнација, 
малограничен промет со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица трговското 
друштво настапува во свое име и за своја сметка. Це-
лосна одговорност во висина на основачкиот влог. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Христова Магдалена - упра-
вител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11068/99. (7283) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 15807/99 од 7.03.2001, на регистарска влошка 
02038239?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги СОЉИД Аднан ДООЕЛ ек-
спорт-импорт, Тетово, ул. "Мурат Бафтијари" бр. 114. 

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.39, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 
51.19, 63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 74.20/2, 
74.20/3, 34.30, 74.12, 74.14, 74.84, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 71.10, 55.30, 55.30/1, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 
22.22, 18.23, 15.85, 15.11, 20.40, 36.12, 36.14, 20.30, 
20.10/2, 45.25, 45.11, 45.12, 45.22, 45.24, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.50, 18.21, 18.22, 
18.24, 17.60, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување, посредување во прометот со стоки 
и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Ју-
гославија, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, консиг-
нација, меѓународен транспорт на стоки и патници во 
друмскиот сообраќај, изведување на градежни работи 
во странство, инженеринг. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е: Бислими Аднан -

управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

15807/99. (7285) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 16758/99 од 8.03.2001, на регистарска влошка 
02038441?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и 
услуги ИВА КОМЕРЦ Славко ДООЕЛ увоз-извоз, 
ул. "50 Дивизија" бр. 20 - Скопје. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 51.31, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.24, 63.30, 
63.40, 72.10, 72.20, 74.40, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување во надворешно-
трговски промет, застапување на странски фирми, ме-
ѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедици-
ја, туристички работи во странство. 

Друштвото во правниот промет со трети лица, нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица, друштвото 
одговара со сиот свој имот. 

Единствен содружник Чукиќ Славко од Скопје. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Чукуќ Славко, управител, со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16758/99. (7286) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 2966/99 од 3.04.2000, на регистарска влошка 
02026690?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ВИКТОР КОМПАНИ 88, Зоран и Бор-
јанка, ДО увоз-извоз с. Горно Коњаре, Куманово. 

Основачи: Јаневски Зоран и Јаневска Борјанка с. 
Горно Коњаре, Куманово. 

Дејности: 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/3, 50.50, 
51.16, 51.17, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
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51.47, 51.53, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 
74.40, 74.84, 93.05. 

Работи во надворешнотрговски промет: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување на 
странски фирми, посредување и реекспорт, комисиона 
и консигнациона продажба, малограничен промет со 
Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, меѓуна-
роден превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓу-
народен превоз на патници во друмскиот сообраќај. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет: Јаневски Зоран упра-
вител, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2966/99. (7288) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 16272/99 од 11.05.2000, на регистарска влошка 
02033779?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштво-
то за производство, трговија и услуги МАРТА ТРЕЈД 
Љубен и др. ДОО увоз-извоз, Скопје ул. "Миле Поп 
Јорданов" бр. 28. 

Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги 
МАРТА ТРЕЈД Љубен и др. ДОО увоз-извоз, Скопје. 

Седиште: ул. "Миле Поп Јорданов" бр. 28. 
Содружници во друштвото се: Марика Петрушев-

ска, од Скопје, ул. "Миле Поп Јорданов" бр. 28, Ната-
лија Ангеловска, од Скопје, ул. "Георги Скрижевски" 
бр. 18 и Љубен Петрушевски, од Скопје, ул. "Миле 
Поп Јорданов" бр. 28. 

Дејности во внатрешниот трговски промет: 01.11, 
01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 
01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 
01.50, 02.01, 02.02, 05.01, 05.02, 13.10, 14.11, 14.12, 14.13, 
14.21, 14.22, 14.30, 14.40, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 
15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 
17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 
17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 
19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 
21.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.30, 24.51, 24.52, 25.11, 25.12, 
25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 26.12, 26.13, 
26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 
26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 
26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 26.82/1, 
26.82/2, 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 
27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 
27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 
28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 
29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 
29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 
30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 
32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 33.20, 33.30, 
33.40, 33.50, 34.10, 34.20, 34.30, 35.11, 35.12, 35.20, 35.30, 
35.41, 35.42, 35.43, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 
40.10, 40.10/1, 40.10/2, 40.10/3, 40.10/4, 40.10/5, 40.20, 
40.30, 41.00, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 

50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24,52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.10, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 61.10, 61.20, 62.10, 62.20, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 64.12, 
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 
71.22, 71.23, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 
74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 75.13, 92.12, 92.13, 92.33, 92.34, 
92.61, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05. 

Надворешнотрговски промет: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, меѓународен транспорт на 
стоки, меѓународен транспорт на патници, реекспорт, 
консигнација, застапување на странски фирми, посре-
дување во надворешнотрговскиот промет, посредува-
ње и застапување во областа на прометот со стоки и 
услуги, консалтинг услуги, финансиски инженеринг, 
шпедиција, граничен промет со други земји: Албанија, 
Грција, Бугарија и СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка. Друштвото за обврските наста-
нати во правниот промет со трети лица одговара со 
целиот свој имот. 

Работите во внатрешниот и надворешниот промет 
со друштвото ќе ги врши управителот, а за управител 
се именува лицето Љубен Петрушевски, управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16272/99. (7289) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 13122/99 од 1.12.2000, на регистарска влошка 
02035932?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД и основањето на ТД како ДО-
ОЕЛ на Друштвото за трговија и услуги КАГО-КО-
МЕРЦ Лилјана ДООЕЛ експорт-импорт, ул. "Никола 
Малешевски" бр. 24/2-17, Скопје. 

Друштвото е основано со Изјава за основање од 
09.07.1999 година, а основач е Лилјана Доневска, 
Скопје ул. "Никола Малешевски" бр. 24/2-17, Скопје. 

Дејности: 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.12, 51.13, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 70.20, 71.10, 
74.82, 74.83, 74.84, 93.02, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските нас-
танати во правниот промет со трети лица Друштвото 
одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешното и 
надворешното работење е Лилјана Доневска, управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13122/99. (7291) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 11622/99 од 23.05.2000, на регистарска влошка 
02029108?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштво-
то за трговија на големо и мало АЛАТНИЦА МИЛО-
ШЕВСКИ, Славе и друг ДОО извоз-увоз Скопје, ул. 
"Перо Наков" бр. 83. 

Дејности: 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.53, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/3, 52.46, 52.47, 
50.10, 50.30/1, 74.84, надворешна трговија со прехран-
бени и непрехранбени производи, застапување и пос-
редување во прометот со стоки и услуги, реекспорт. 

Содружници: Милошевски Славе, Милошевски Вла-
димир, Милошевски Дарко и Трпкова Ружица сите од 
Скопје. 

Управител Милошевска Билјана, со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11662/99. (7293) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 637/99 од 28.02.2000, на регистарска влошка 
02025029?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштво-
то за трговија на големо и мало СТАРЛАИТ, Влади-
мир ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Пресека" бр. 37. 

Дејности на Друштвото: 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.45, 51.47, 
51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.46, 52.50, 55.30/2, 74.40, 
74.33, 74.14, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување и посредување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица одговара со 
целокупниот имот на Друштвото. 

Управител на Друштвото е Ничевски Владимир од 
Скопје, со стан на ул. "Пресека" бр. 37. 

Управителот го застапува и преставува Друштвото 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 637/99. 
(7296) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 9804/99 од 18.09.2000, на регистарска влошка 
02033505?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и услу-
ги СТОФИЛ-КОМЕРЦ Драгољуб ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. "Христијан Тодоровски Карпош" бр. 104б. 

Основач-содружник: Драгољуб Чаковски од Скопје, 
ул. "Христијан Тодоровски Карпош" бр. 104б со дого-
вор за основање-усогласување од 21.06.1999 година. 

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 17.16, 
17.30, 17.51, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 19.20, 19.30, 
20.30, 20.40, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.63, 
26.64, 28.11, 28.12, 28.72, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 70.11, 
70.12, 70.20, 70.31, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.83, 74.84, 
93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, посредување, застапување, кон-
сигнација. 

За управител се именува лицето Драгољуб Чаков-
ски од Скопје, ул. "Христијан Тодоровски Карпош" 
бр. 104б. 

Управителот ќе го застапува друштвото во внат-
решниот и надворешниот промет, со неограничени ов-
ластувања. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица Друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
9804/99. (7297) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение I.Ст.бр. 171/01 од 23.05.2001 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Колонијал ТП 
"ДИМЕ" Елеонора, Димче Тарапанови Скопје, ул. 
"Горче Петров" бб, и жиро сметка бр. 40120-601- 
402038, и истата не се спроведува, па отворената сте-
чајна постапка над должникот Колонијал ТП "ДИ-
МЕ" Елеонора, Димче Тарапанови Скопје, ул."Горче 
Петров" бб, и жиро сметка бр. 40120-601-402038, се за-
клучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Да се објави оглас на огласна табла во судот и во 
"Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14625) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 116/01 од 24.05.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за трго-
вија на големо и мало, проектирање, угостителство и 
услуги "ИРНА" Томе ДООЕЛ експорт-импорт Ско-
пје, со седиште на ул. "Вера Јоциќ" бр. 22-А, локал 8, 
со жиро сметка бр. 40100-601-179343 и регистарска -
влошка бр. 020012879-8-09-0-0-0 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведу-
ва, па отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво "ИРНА" Томе ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, 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. (14540) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 131/01 од 07.06.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија, транспорт и услуги "МЕДИТ ТРАНС" увоз-
извоз Д.О.О. Скопје, со седиште на ул."Бојмија" бр. 
8/49, со жиро сметка бр. 40100-601-391584 и регистар-
ска влошка бр. 1-62162-0-0-0 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, 
па отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие "МЕДИА - ТРАНС" Скопје, 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. (14649) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 6/01 од 05.06.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
внатрешен и надворешен промет "ДЕЈА - М" увоз-из-
воз ЦО Скопје, со седиште на ул."Коста Новаковиќ" 
бр. 18/3-2, со жиро сметка бр. 40100-601-219941 и реги-
старска влошка бр. 1-39155-0-0-0 при регистарот на 
Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спро-
ведува, па отворената стечајна постапка над должни-
кот Претпријатие "ДЕЈА - М" Скопје, се заклучува. 
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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. (14626) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 19/01 од 12.03.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот ПППУ "ЛИКОМ" 
Скопје, со седиште на ул."Петар Дељан" бр. 5/1-30, со 
жиро сметка бр. 40100-601-239009 и регистарска влош-
ка 1-42621-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Ско-
пје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената 
стечајна постапка над должникот ПППУ "ЛИКОМ" 
Скопје, 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. (14565) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 147/01 од 29.05.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Производно, тр-
говско, услужно претпријатие "ДАРК СТАР" ДОО 
експорт-импорт, со седиште на ул. "Душко Поповиќ" 
бр. 15, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-336118 и 
регистарска влошка 1-61102-0-0-0 при регистарот на 
Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спро-
ведува, па отворената стечајна постапка над должник-
от ПТУП "ДАРК СТАР" Скопје, 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. (14675) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 35/01 од 01.06.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет и услуги "ДЕГА" Скопје, со седиште на ул. 
"Атанас Митрев" бр. 17, Скопје, со жиро сметка бр. 
40100-603-19116 и регистарска влошка 1-47179-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и 
истата не се спроведува, па отворената стечајна поста-
пка над должникот ППУ "ДЕГА" Скопје, се заклучу-
ва. 

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. (14674) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 98/01 
од 08.06.2001 година над ПП "МАРИАЛ-ДС" од Бито-
ла, ул."Стив Наумов" бр. 8-а, со дејност трговија, жи-
ро сметка 40300-601-57301 при ЗПП филијала Битола 
отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (14735) 

Се заклучува стечајната постапка над должникот 
Друштво за трговија "ПАШИНО ПРОМ" ДООЕЛ 
Кичево поради немање на средства согласно член 64 
став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (14737) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 
Ст.бр. 25/01 од 06.06.2001 година над Производно, тр-
говско и услужно претпријатие "РО - КО" ДОО екс-
порт-импорт Тетово, ул."114" бр. 3/13, со жиро сметка 
бр. 41500-601-56421 и регистарска влошка 1-46175-0-0- 
0 се отвора стечајна постапка над должникот и истата 
не се спроведува па отворената стечајна постапка над 
должникот Производно, трговско и услужно претпри-
јатие "РО - КО" ДОО експорт-импорт Тетово, ул. 
"114" бр. 3/13, со жиро сметка бр. 41500-601-56421 и 
регистарска влошка 1-46175-0-0-0, се заклучува. 

Да се објави во "Службен весник на РМ" и оглас-
ната табла на судот. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој се води кај надлежни-
от суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (14740) 

Л И К В И Д А Ц И И I 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 89/2001 од 13.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ЈОШЕ" 
ЦО експорт-импорт од Богданци, ул."Бранд Петруш-
ев" бр. 5, Богданци со жиро сметка бр. 41610-601- 
27471. 

За ликвидатор се определува лицето Арминовски 
Мито, ул."Петар Манџуков" бр. 23 б од Скопје. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14539) 

Л И К В И Д А Ц И И II 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. 

трег.бр. 1543/01 од 01.06.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02020272?-8-03-000 го запиша во трговски-
от регистар на овој суд запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на: 

Друштвото за производство, трговија и услуги 
"ЛАГУНА - 2" Гуна ДООЕЛ увоз-извоз Валандово, 
ул."Страшо Пинџур" бр. 13. 

Име и презиме на ликвидаторот: Мара Маркова. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14710) 

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 30/01 
од 29.05.2001 година отвори стечајна постапка над дол-
жникот Друштво за промет и услуги "ИНФО ТРЕЈД" 
увоз-извоз Соња Крстеска ДООЕЛ Кичево, со жиро 
сметка бр. 40320-601-94505 при ЗПП експозитура Ки-
чево. 

Се заклучува стечајната постапка над должникот 
Друштво за промет и услуги "ИНФО ТРЕЈД" Кичево 
поради немање на средства согласно член 64 став 1 од 
Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (14736) 

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 31/01 
од 31.05.2001 година отвори стечајна постапка над дол-
жникот Друштво за трговија Вебија Хасаноски "ПА-
ШИНО ПРОМ" увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, со жиро 
сметка бр. 40320-601-40532 при ЗПП експозитура Ки-
чево. 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. 
трег.бр. 1287/01 од 28.05.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02009852?-8-01-000 го запиша во трговски-
от регистар на овој суд запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на: 

Друштвото за трговија "ВИКТОРИЈА" Раде ДОО 
ЕЛ увоз-извоз Скопје, ул."Цветан Димов" бр. 147. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14711) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. 
трег.бр. 1218/01 од 22.05.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02004661?-3-01-000 го запиша во трговски-
от регистар на овој суд запишувањето на ликвидатор: 

Друштвото за промет и услуги "АЛМЕКС" Медо и 
други ДОО Скопје, ул."Петко Јанчевски" бр. 49 а. 

Се запишува Медо Балиќ - ликвидатор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14713) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. 
трег.бр. 1450/01 од 24.05.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02009627?-8-01-000 го запиша во трговски-
от регистар на овој суд запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа во ДООЕЛ: 

Друштвото за трговија, маркетинг и услуги "7 ЈУ-
ЛИ" Тони ДООЕЛ увоз-извоз Велес, ул."Љубљанска" 
бр. 3. 

Именување на ликвидатор: Звонимир Јованов. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14715) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. 
трег.бр. 3054/01 од 23.05.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02033884?-8-01-000 го запиша во трговски-
от регистар на овој суд запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа: 

Друштвото за производство, трговија и услуги 
"КИКО КОМПАНИ" извоз-увоз Бистра ДООЕЛ Ве-
лес, ул."Грозде Кочова" бр. 4. 

Запишување на ликвидатор Звонимир Јованов и 
престанок со работа на Друштвото за производство, 
трговија и услуги "КИКО КОМПАНИ" извоз-увоз 
Бистра ДООЕЛ Велес, ул."Грозде Кочова" бр. 4. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14716) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. 
трег.бр. 818/01 од 17.05.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 020011370?-8-01-000 го запиша во 
трговскиот регистар на овој суд запишувањето на 
ликвидација на ДООЕЛ: 

Друштвото за трговија и контрола "ИНКОМ" Су-
зана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул."Сава Ковачевиќ" 
бр. 31. 

Престанок со работа на Друштво за трговија и 
контрола "ИНКОМ" Сузана ДООЕЛ увоз-извоз Ско-
пје, ул."Сава Ковачевиќ" бр. 31 и запишување на лик-
видатор - Сузана Вељановска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14717) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. 
трег.бр. 1406/01 од 22.05.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02012493?-8-01-000 го запиша во трговски-
от регистар на овој суд запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на: 

Друштвото за производство, трговија, угостителст-
во и услуги "БАГ" Тимче Лазаров ДООЕЛ Скопје, ул. 
"Пекљане 1" бр. 3. 

Именување на ликвидатор: Еленкова Станка од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14717) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. 
трег.бр. 793/01 од 11.05.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 020346357-8-03-000 го запиша во трговски-
от регистар на овој суд запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на: 

Трговското друштвото за производство, промет и 
услуги "ПАСКАЛ" Тони ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
ул."11 Октомври" бр. 23-б/4, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14720) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. 
трег.бр. 1228/01 од 29.05.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02017793?-8-03-000 го запиша во трговски-
от регистар на овој суд запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на: 

Друштвото за производство, трговија и услуги 
"ИЛКА" Кристина ДООЕЛ Скопје, ул."Варшавска" 
бр. 1. 

Именување на ликвидатор: Попјорданов Љупчо од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14717) 

H O T A P C K И O Г Л A C И 

Сопственикот Дрндаров Љубе од с.Радишани, Ско-
пје, својата недвижност неплодно земјиште во повр-
шина од 305 м2, во м.в."Падина", на КП бр. 2450 КО 
Радишани, според ПЛ бр. 2598, го продава за 100,00 де-
нари за 1 м2. 

Се повикуваат сопствениците на граничните пар-
цели чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се из-
јаснат за понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (13575) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: катастар-
ска култура нива, класа 5, на КП бр. 2398, во м.в. 
"Крушка", во вкупна површина од 4660 м2, и пасиште 
класа 2, на КП бр. 2399, во м.в. "Крушка", во вкупна 
површина од 5700 м2, заведено во ИЛ бр. 238,за КО П. 
Рувци, сопственост на Дамческа Анѓеле Ката од с.Об-
ршани, Прилеп, Дамчески Милан Благоја од с.Обрша-
ни, Прилеп, Дамчески Милан Цане, ул. "Загребачка" 
бр. 37, Скопје и Дамческа Трајан Вељана, ул."Маршал 
Тито" бр. 87 А, Прилеп, за цена од 110.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопст-
вениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. (13946) 

Се продава недвижен имот нива построена на КП 
бр. 1954, план 009, скица 049, во м.в. "Тополка" култу-
ра нива класа 2, во површина од 5075 м2, евидентирана 
во ИЛ бр. 1698 за КО Варош сосопственост на: 1/8 
идеален дел на Спиркоска Крстева Блага од Скопје, 
ул."Кочо Рацин" бр. 38, 1/8 идеален дел на Петреска 
Крстева Верка од Прилеп, ул."Димо Наредникот" бр. 
75, 1/8 идеален дел на Јованоска Крстева Анастасија 
од Прилеп, ул."Кире Гаврилоски" бр. 20 и 1/8 идеален 
дел на Апостолска Крстева Љубица од Прилеп, ул. 
"Маршал Тито" бр. 114. 

Купопродажната цена на наведениот имот изнесу-
ва 30,00 денари по м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во сп-
ротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Дано Рошкоски, бул. "Гоце Делчев" зграда 
Македонија, локал 14, Прилеп. (14017) 

Се продава недвижност: КП бр. 741 на м.в. "Уши-
ци" лозје класа 4, во површина од 1039 м2, и КП бр. 
765 на м.в."Ушици" лозје класа 4, во површина од 1028 
м2, или вкупно 2067 м2, подробно опишани во ПЛ бр. 
96 за КО Раштани сопственост на Лазаревска Весна 
од Велес, за вкупна купопродажна цена од 34.000,00 
денари. 

Се повикуваат лицата кои полагаат право на пре-
димство на купување и тоа сосопственици, заеднички 
сопственици и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на предимство на купу-
вање. 
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Изјавите за прифаќање на на понудата да се доста-
ват до нотарот Виолета Ангеловска, ул."Јосиф Јоси-
фовски" бб, Битола. (14018) 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
построено на КП бр. 1464/4, м.в."Боринарец", култура 
нива, класа 4, со површина од 705 м2, за КО Радишани, 
сопственост на Дејановиќ Миливоје, за цена од 240,00 
денари за 1 м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, 
Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. 

(13937) 

Се продава земјоделско земјиште нива во КО Сир-
ково, м.в. "Буњиште", КП бр. 3489, со вкупна површи-
на од 5278 м2, сопственост на Трајкова Риза од Него-
тино, за цена од 150.000,00 денари. 

Се повикуваат заеднички сопственици, сосопстве-
ници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на овој оглас во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (14272) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 87, план 3, скица 4, м.в."Лагој", класа 3 нива, 
со површина од 1800 м2, во КО Чајле, сопственост на 
Илијески Косто, Питарница, 1/7, Гостивар, за цена од 
200.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гос-
тивар. (14124) 

Сопственикот Панче Стојановски од Скопје, ул. 
"Лазар Поп Трајков" бр. 21-1/4, ја понудува за продаж-
ба следнава недвижност - земјоделско земјиште и тоа 
нива 6 класа со површина од 1086 м2, на КП бр. 707 
КО Матка за цена од 80,00 денари по 1м2. Начин на 
плаќање во готово на денот на склучување на дого-
ворот. 

Ги повикувам сите лица со првенствено право на 
купување доколку се заинтересирани за купување во 
рок од 30 дена да достават известување за прифаќање 
на понудата за купување кај нотарот Никола Стоиме-
новиќ, ул."Анкарска" бр. 33, Скопје. 

По истекот на наведениот рок го губат првенстве-
ното право. (13939) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 
528/5, план 5, во КО Орман, м.в."Црниче", нива 3 кла-
са, со површина од 1668 м2, сопственост на Мутовиќ 
Душан и Мутовиќ Даница, според П Л бр. 68 на КО 
Орман, за цена од 310,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спр-
отивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (14184) 

Сопствениците Менка Маринковиќ од Скопје, и 
Стојан Маринковиќ од Скопје, ја понудуваат за про-
дажба следнава недвижност - земјоделско земјиште и 
тоа нива 6 класа со површина од 531 м2, на КП бр. 
747/21 КО Волково за цена од 260,00 денари по 1м2. 
Начин на плаќање во готово на денот на склучување 
на договорот. 

Ги повикувам сите лица со првенствено право на 
купување доколку се заинтересирани за купување во 
рок од 30 дена да достават известување за прифаќање 
на понудата за купување кај нотарот Никола Стоиме-
новиќ, ул."Анкарска" бр. 33, Скопје. 

По истекот на наведениот рок го губат првенстве-
ното право. (14187) 

Се продава земјоделско земјиште построено на 
КП бр. 530/2, план 5, на м.в."Црниче", нива 3 класа, со 
вкупна површина од 8305 м2, во КО Орман, сопствено-
ст на Мутовиќ Даница, Мутовиќ Душан и Коста Сто-
јановски од Скопје, според ПЛ бр. 761 за КО Орман, 
за цена од 310,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спр-
отивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (14183) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште нива 
построена на КП бр. 425/4, план 4, скица 5, м.в."Горна 
Дрма" КО Мралино, класа 3, површина од 400 м2, соп-
ственост на Атанасовски Миле од с.Идризово, ул. 
"951" бр. 123, по цена од 12 дем. по м2, во денарска 
противредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседиште чие земјиште граничи со земјишт-
ето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вување во оглас на "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротив-
но, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Милена Караталова, бул."Јане Сандански" 
бр. 70, Скопје. (14308) 

Се продава недвижен имот нива од 4 класа, со 
површина од 648 м2, што се наоѓа на КП бр. 1109 план 
5, скица 6, на м.в. "Мироец", КО Горно Соње, 
сопственост на Богдановски Ангеле Трајче од Скопје. 

Се повикуваат сосопствениците на наведените пар-
цели и сопствениците на парцелите што граничат со 
наведените парцели во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", доколку се заинтересирани да ја 
купат гореопишаната недвижност, писмено да се изја-
снат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на пред-
метната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарџов-
ска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (14421) 
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Се продава недвижен имот 1/40 идеален дел од 
нива од 4 класа, со површина од 2328 м2, што се наоѓа 
на КП бр. 1108 план 5, скица 6, на м.в. "Мироец", КО 
Горно Соње, сопственост на Илиевски Благоја од 
Скопје. 

Се повикуваат сосопствениците на наведените пар-
цели и сопствениците на парцелите што граничат со 
наведените парцели во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", доколку се заинтересирани да ја 
купат гореопишаната недвижност, писмено да се изја-
снат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на пред-
метната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотар Снежана С а р е в -
ска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (14420) 

Се продава недвижен имот нива од 4 класа, со 
површина од 3453 м2, што се наоѓа на КП бр. 1110 
план 5, скица 6, на м.в. "Мироец", КО Горно Соње, 
сосопственост на Алексовски Трпе Борис и 
Николовски Трпе Ванчо од Скопје. 

Се повикуваат сосопствениците на наведените пар-
цели и сопствениците на парцелите што граничат со 
наведените парцели во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", доколку се заинтересирани да ја 
купат гореопишаната недвижност, писмено да се изја-
снат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на пред-
метната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотар Снежана С а р е в -
ска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (14419) 

Се продава недвижен имот нива со површина од 
475 м2, што се наоѓа на КП бр. 85/14 план 2, скица 4, на 
м.в. "Забел", КО Орешани, сопственост на Киров 
Коста Атанас од Скопје. 

Се повикуваат сосопствениците на наведените пар-
цели и сопствениците на парцелите што граничат со 
наведените парцели во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", доколку се заинтересирани да ја 
купат гореопишаната недвижност, писмено да се изја-
снат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на пред-
метната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотар Снежана С а р е в -
ска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (14316) 

Сопственикот Ферати Амет од ^Студеничани, 
Скопје, својата недвижност нива 5 класа, во површина 
од 4437 м2, во м.в."Крнјево", на КП бр. 2272 КО 
Студеничани, според ПЛ бр. 684, го продава за 200,00 
денари за 1 м2. 

Се повикуваат сопствениците на граничните пар-
цели чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се из-
јаснат за понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (14409) 

Се продава земјоделско земјиште нива која лежи 
на КП бр. 347/3, план 2, скица 5, м.в. "Лопушан", класа 
5, КО Д.Соње, во вкупна површина од 436 м2, 
сопственост на Кирил Терзиев ул."Маџари" бр. 26-а, 
Скопје, за купопроджна цена во износ од 20.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, 
Општина Кисела Вода, Скопје. (14357) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 1973/1 
во м.в."Падарница" нива класа 2, во површина од 
3150м2, во КО Варош по ИЛ бр. 605. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште грани-
чи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на излегување во "Службен весник на РМ" пис-
мено да се изјаснат за понудите, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да ги доставу-
ваат до нотарот Стојаноска Елизабета, ул."Јоска Јор-
даноски" бр. 2, Прилеп. (14389) 

Се продава земјоделско земјиште идеален дел во 
површина од 80 м2, од нива во м.в. "Костени" со 
вкупна површина од 3442 м2, лоцирана на КП бр. 737 
за КО Косел, сопственост на Маркоска Елица и 
Маркоски Наум од с.Косел, идеален дел во површина 
од 170 м2, од нива во м.в. "Костени" со вкупна по-
вршина од 660 м2, лоцирана на КП бр. 961 за КО 
Косел, сопственост на Најдески Наум и Танас од 
с.Косел, како и нива во м.в. "Костени" со вкупна по-
вршина од 1522 м2, лоцирана на КП бр. 948/2 за КО 
Косел, сопственост на Милеска Велика од с.Косел. 

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи 
со земјиштето што се разменува писмено да се изјасн-
ат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата 
во рок од 30 дена од објавувањето на понудата - ог-
ласот во "Службен весник на Република Македонија". 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски 
Просветители" - 8 (мезанин). (14469) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа ливада на 
КП бр. 1164 дел 2 на м.в. "Долна Бела Нива" класа 4, 
во површина од 1051 м2, заведена во ИЛ бр. 120 за КО 
Златари, сопственост на продавачот Блатковска Коте 
Цвета од Ресен, за цена од 50.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (14470) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 1007 на м.в. "Галец" класа 4, во површина од 
2645 м2, заведена во ПЛ бр. 133 за КО Болно, 
сопственост на продавачот Богоевски Владе Драгија 
од Ресен, за цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
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објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (14698) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 2120 на м.в. "Езеранско" класа 4, во површина 
од 2608 м2, заведена во ПЛ бр. 536 за КО Царев Двор, 
сопственост на продавачот Темелковска Николинка 
од с.Долна Бела Црква - Ресен, за цена од 32.000,00 
денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (14700) 

Се продава една идеална третина од земјоделско 
земјиште катастарска култура нива, класа 4, на КП 
бр. 2968/1, во м.в. "Гладно Поле", во вкупна површина 
од 2958 м2, заведено во ПЛ бр. 207, за КО Присад, соп-
ственост на Гешоски Боризов Кирил од Прилеп, 
ул."Маршал Тито" бр. 68, за цена од 195.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопст-
вениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. (14471) 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (14507) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 2/3 идеален 
дел од КП бр. 8/15-2 овошна градина од 5 класа и двор 
на м.в. "Село" во површина под овошна градина од 
500 м2, и под двор од 300 м2, заведена во ПЛ бр. 289 за 
КО Лакавица, сопственост на Селими Селим Мифтар 
и Селими Селим Сами двајцата од с.Лакавица, за 
купопродажна цена од 150.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во " Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (14508) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на 
парцела бр. 11, план 229, во м.в."Трнка", класа 8, во 
површина од 3000 м2, и - нива на парцела бр. 11, план 
236, во м.в."Трнка", класа 8, во површина од 2000 м2, и 
двете евидентирани во ПЛ бр. 192, во КО Мрежичко, 
сопственост на Николовска Д.Борјанка од Кавадарци, 
ул. "Киро Каракулев" бр. 2 б, за вкупна купопродажна 
цена од 500 ДЕМ. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на Република Македонија", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стоја-
носка, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (14525) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско 
земјиште на сите субјекти со право на првенство на 
купување, сопственикот Јуханаев Ѓеорѓи им нуди на 
продажба 5/12 идеален дел од нива 1 класа, 
м.в."Песок", од вкупно 814 м2, устроена на КП бр. 
1141/12, план 5, скица 11, упишано во ПЛ бр. 2633 за 
КО Радишани, под следните услови: 

Недвижноста продавачот ја нуди за вкупна цена од 
101.750,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш по 
потпишување на договорот. Купувачот го плаќа 
данокот на промет и трошоците за пренос на 
недвижноста. 

Понудените изјави за прифаќање на понудата, во 
писмена форма да ги достават до нотарот Верица Си-
моновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб од Скопје, 
во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда. (14558) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Дреново, 
КП бр. 1869, план 006, скица 012, м.в. "Вчкова 
Воденица", катастарска култура - градина, класа 1, со 
вкупна површина од 2878 м2, сопственост на Здравков 
Страшо од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 623 издаден од 
Државен завод за геодетски работи, одделение за 
премер и катастар Кавадарци, за цена од 150.000,00 
денари. 

Се повикуваат заеднички сопственици, сосопстве-
ници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на овој оглас во " Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Се продава земоделско земјиште и тоа: КП бр. 
767/1, план 1, скица 3, во .м.в"Јаруга" култура нива, 
класа 6, со површина од 516 м2, запишано во ПЛ бр. 
148 за КО Матка, сопственост на Зарезанкова 
Трајанка, за цена од 45.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чле земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротив-
но го губат правото на предимство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Златко Николовски, бул."Партизански 
одреди" бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје. (14560) 

Се продава недвижен имот - две ниви во вкупна 
површина од 514 м2, и тоа: нива класа 7, која се наоѓа 
во м.в."Рупи" на КО Матка, која лежи на КП бр. 
747/1, план 2, во површина од 356 м2, и нива класа 6, 
која се наоѓа во м.в."Рупи" на КО Матка, која лежи на 
КП бр. 747/1, план 2 во површина од 158 м2, вкупно 514 
м2, сопственост на Ристеска Маја, за вкупна цена од 
258.400,00 денари. 

Недвижниот имот е евидентиран во ПЛ бр. 384 за 
КО Матка. 

Се повикуваат соседите во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство на купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Елизабета Станоевиќ-Ѓокиќ, ул. "Парти-
зански Одреди" бр. 101, општина Карпош - Скопје. 

(14268) 
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Се огласува продажба на КП бр. 735 во 
сопственост на Трајковски Слободан Димитар и 
Трајковски Слободан Васко во КО Орешани со 
вкупна површина од 2506 м2, и цена од 6 ДЕМ за 1 м2. 

Во случај на заинтересираност за користење на 
предимственото право за откуп од непосредните 
соседи, истите да се јават на сопствениците на тел. 17 
77 42 и 17 81 40 во рок од 30 календарски дена по 
објавување на огласот. Сопственик Миланоски Драги. 

(14426) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Чеканче за жигосување бр. 312 под назив: "ЈП 
"Македонски шуми"- Подружница Ш.С."Лопушник", 
Кичево". (14588) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 10821/95, на име Ибрахимовиќ Самел, с. 

Горно Оризари, Велес. (12963) 
Пасош бр.494366/95,издаден од УВР - Куманово на име 

Јонуз Исаку, ул."Доне Божинов"бр. 62, Куманово. 
Пасош бр.583932 на име Изаири Кемал, Тетово.14577 
Пасош бр.1175290 на име Сулајманоски Бајрам,с.Лабу-

ништа, Струга. (14578) 
Пасош бр.0973535,издаден од УВР-Скопје на име 

Елена Стојановска, ул."М.ПЈорданов"бр.42/18, Скопје. 
Пасош бр. 897599/96,издаден од УВР - Скопје на име 

Дичевски Цветко, ул."К.Крстевски"бр.4 а, Скопје.14613 
, Пасош бр. 825971/96, издаден од УВР - Тетово на име 

Кенан Абази, с.Копаница, Тетово. (14618) 
Пасош бр. 0142115 на име Кокалов Давид, ул." Страшо 

Пинџур"бр.6, Гевгелија. (14640) 
Пасош бр.63662/93, издаден од УВР - Тетово на име 

Ресмије Исејни, с. Требош, Тетово. (14646) 
, Пасош бр.1043167, издаден од УВР - Скопје на име 

Камил Османовиќ, с. Д. Коњари, Скопје. (14648) 
Пасош бр. 1203462,издаден од УВР -Штип на име Ко-

цев Марјан, ул."Енгелсова"бр.11/2, Штип. (14654) 
Пасош бр. 625448, издаден од УВР - Скопје на име 

Османовиќ Сабрија, с. Д. Коњари, Скопје. (14669) 
Пасош бр. 1398649, издаден од УВР - Скопје на име 

Трајче Донев, ул. "Јаневска" бр. 4, Скопје. (14506) 
Пасош бр. 12209547 на име Стрезоска Христина, ул. 

"Ц. Коњарец"бр. 55, Прилеп. (14523) 
Огласот за пасош бр. 1206234/99 објавен во "Службен 

весник на РМ" бр. 34/99, на име Куртовиќ Ценета ул."Ц. 
Димов" бр.100, Скопје, се сторнира. (14536) 

Огласот за пасош бр. 0995857 објавен во "Службен 
весник на РМ" бр. 43/01 на име Рангелова Сунчица, ул. 
"Б. Менков" бр.4/3-13, Скопје, се сторнира. (14542) 

Пасош бр.1123001/98,издаден од УВР - Скопје на име 
Никола Трајковски, ул."Б.Паровиќ"бр.66/2-10, Скопје. 

Пасош бр. 0746906, издаден од УВР - Скопје на име 
Огненовски Мартин, ул."Лондонска"бр.2/1-19, Скопје. 

Пасош бр. 88684/93, издаден од УВР - Тетово на име 
Тони Поповски, ул."Т. Циповски"бр.60, Тетово. (14567) 

Пасош бр.1383556/00, издаден од УВР- Тетово на име 
Поповска Лена, ул."Т.Циповски"бр.60, Тетово. (14568) 

Пасош бр.1044360 на име Сала Дешира, Дебар. 14576 
Пасош бр.1155069, издаден од УВР-Тетово на име Ре-

џеп Бакија, с.Д,Лешница,Тетово. (14642) 
Пасош бр.1031805, издаден од УВР-Скопје на име Гур-

сел Муса,ул."Сава Михајлов"бр.76,Скопје. (14644) 
Пасош бр.1221468, издаден од УВР - Штип на име 

Стојанов Томислав, ул."Борка Талески" бр.47, Штип. 
Пасош бр. 0651224 на име Петровски Гоце, ул." Едвард 

Кардељ" бр.7/61, Битола. (14755) 
Пасош бр .0651223 на име Петровска Вера, ул. "Едвард 

Кардељ" бр.7/61, Битола. (14756) 
Пасош бр.0190468, издаден од УВР - Битола на име 

Рамадановски Бардул, ул."21-ва"бр.19, Битола. (14766) 
Чекови од бр. 1408153 до 1408167, од тековна сметка 

бр. 9995667, издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Арсов Благоја, Скопје. (14521) 

Чекови од бр. 5031237 до 5031253, од тековна сметка 
бр. 2975052,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Ичева Добрилка, Скопје. (14524) 

Чекови бр. 649607, 649608, 649621 и 649624, од тековна 
сметка бр. 3530260, издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Шекерова Слобода,Скопје. 

Чекови од бр. 652893 до 652905, од тековна сметка бр. 
7383582,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Цветковска Бранка, Скопје. (14535) 

Чекови од бр. 1375772 до 1375775, од тековна сметка 
бр. 512073,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Карев Владимир, Скопје. (14547) 

Работна книшка на име Николоска Марина, ул. "М. 
Тито" бр.3-2/18, Прилеп. (14510) 

Работна книшка на име Исајловски Славе, Тетово. 
Работна книшка на име Маринчо Лазовски, Скопје. 
Работна книшка на име Хајради Хасиќ, с.Љубин, 

Скопје. (14573) 
Работна книшка на име Трајковски Невен, Скопје. 
Воена книшка на име Божиновски Васко, ул. "Атин-

ска" бр. 23/19,Скопје. (14557) 
Свидетелство на име Нешкоски Сашо, Македонски 

Брод. (14512) 
Свидетелство на име Рувческа Јованка, ул. "Јане 

Сандански", с. Самоков, Македонски Брод. (14515) 
Свидетелство за 6 одделение на име Фазлија Букури-

је,Тетово. (14518) 
Свидетелство на име Халили Крешник, Тетово. 14522 
Свидетелство на име Гаштеовски Панче, ул. "Димитар 

Влахов"бр. А3/22, Кочани. (14527) 
Свидетелство за 7 одделение, издадено од ОУ "Никола 

Вапцаров" Скопје на име Дема Букурија, Скопје. 
Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Крсте 

Мисирков" Скопје на име Филески Филип,Скопје.14564 
Свидетелство за 5 оддел ение издадено од ОУ "Крсте 

Петков Мисирков" Скопје на име Арсениевиќ Ми-
лена,Скопје. (14570) 

Диплома издадена од ЕМУЦ "Никола Тесла"Скопје на 
име Маринчо Лазовски, Скопје. (14575) 

Легитимација на име Делиноски Самедин, с. Житоше, 
Крушево. (14517) 

Престанува со вршење на занаетчиска дејност 
Мирчевска Лидија - " Бајадера", Скопје. (14531) 

Даночна картичка на име Роза Китаноска, Прилеп. 
Чекови од тековна сметка бр. 80710 на име Котевски 

Киро, с. Сопотница, Демир Хисар. (14580) 
Чекови од тековна сметка бр. 80710 на име Котевска 

Цана, с. Сапотница,Демир Хисар. (14581) 
Чекови од бр. 5307013 до 5307023, од тековна сметка 

бр.564807,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Муратовски Горан, Скопје. (14622) 

Чекови од бр.108924 до 108932, од тековна сметка бр. 
10858-16, издадени од Македонска банка АД Скопје на 
име Биљана Ѓорѓиевска, Скопје. (14672) 

Работна книшка бр. 13426 на име Тосевска Лилјана, с. 
Стрбово, Ресен. (14589) 

Работна книшка на име АлександарТрајчевски, ул. "М. 
Тито" 16/3/18, Кочани. (14594) 

Работна книшка на име Пане Песовски, ул."Д. Г.Дидо" 
бр.3, Виница. (14597) 

Работна книшка на име Јагутка Ѓорѓиева, ул. "Парти-
занска" бр. 24, Виница. (14598) 

Работна книшка на име Шарковски Александар, 
Скопје. (14603) 

Работна книшка на име Митовска Веселка, ул."Баг-
лачка" бр. 18, Крива Паланка. (14607) 

Работна книшка на име Апостоловски Зоран, Скопје. 
Работна книшка на име Даница Бегоска, ул."Ѓ. Зе-

ковски"бр.56,Битола. (14621) 
Работна книшка на име Слободанка Накевска, Скопје. 

(14624) 
Работна книшка на име Рустеми Бесим, Тетово.14638 
Работна книшка на име Шерифоски Ашим, с. Ла-

буништа,Струга. (14680) 
Работна книшка на име Хани Илир, с. Велешта, 

Струга. (14681) 
Работна книшка на име Никовска Благица, ул."Соли-

дарност"бр.31, Штип. (14688) 
Работна книшка на име Сашка Бошкова, Штип.14689 
Свидетелство на име Весели Лулзим, Тетово. (14582) 
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Свидетелства за 5 и 6 одделение на име Сулејманов 
Туркан, с. Виничани,Велес. (14583) 

Свидетелство за 8 одделение на име Александар Пет-
ровски, с.Мартолци, Кичево. (14584) 

Свидетелства за 2 -3 година на име Стојменов Зоран, с. 
Виничани, Велес. (14585) 

Свидетелство за 8 одделение 92/93 на име Ончевски 
Ѓоре Златко, с. Лисиче, Велес. (14586) 

Свидетелство на име Андонова Јулијана, ул."Боро 
Ловџија" бр. 50, Кочани. (14591) 

Свидетелство на име Богданов Зоранчо, с. Облешево, 
Кочани. (14592) 

Свидетелство за 4 одделение 90/91 на име Романов 
Кирил, ул." И.Милутиновиќ бр. 32, Кочани. (14593) 

Свидетелства за 5, 6, 7 одделение на име Горица 
Колевска, ул."Лазар Андонов" бр.37, Кочани. (14595) 

Свидетелство на име Кире Митев, с.Г.Полог, Кочани. 
Свидетелство за 8 одделение на име Митевски Војо, 

Делчево. (14599) 
Свидетелство на име Александар Стефановиќ, Кума-

ново. (14600) 
Свидетелство на име Марина Димиќ, ул. "Никола Тес-

ла" бр.117/5, Куманово. (14601) 
Свидетелство на име Петковски Игор, ул"М.Пија-

де" бр.126, Куманово. (14602) 
Свидетелство на име Стоевски Јосим, ул."М.Пијаде" 

бр.11/20, Крива Паланка. (14604) 
Свидетелство на име Стојчевска Марјана, Крива Па-

ланка. (14605) 
Свидетелство на име Митковска Веселка, ул."Бег-

лачка" бр.18, Крива Паланка. (14606) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ванчо Гоцков, с. 

Ракитец, Радовиш. (14610) 
Свидетелство за 8 одделение на име Панева К. 

Јулијана, с. Лубница, Радовиш. (14611) 
Свидетелство за 1-ва година на име Добринка 

Станкова, с. Подареш, Радовиш. (14612) 
Свидетелство на име Димитрова Лепа, Штип. (14614) 
Свидетелство на име Саздова Славица, Штип. (14615) 
Свидетелство на име Малинов Сашо, Пробиштип. 
Свидетелство на име Тодосиев Јовица, Пробиштип. 
Свидетелство за нижо музичко образование на име 

Талеска Менче, ул."Н.Карев"бр.12, Пробиштип. 14619 
Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ 

"А.Авдовиќ", с. Батинци-Скопје на име Мустафа Ајнур, 
Скопје. (14627) 

Свидетелство на име Абдиу Ваљон, Тетово. (14628) 
Свидетелство на име Џелал Јашарои,Тетово. (14629) 
Свидетелство на име Дашмир Нухиу, Тетово. (14630) 
Свидетелство за 5 одделение на име Зилбије Рушити, 

Тетово. (14632) 
Свидетелство за 8 одделение на име Арифи Митат, Те-

тово. (14633) 
Свидетелство на име Мехас Халити, Тетово. (14634) 
Свидетелство на име Бујамин Неубиу, Тетово. (14635) 
Свидетелство на име Линдита Меметали, Тетово. 
Свидетелство на име Незири Шурет, Тетово. (14637) 
Свидетелство за 5 одделение на име Блерта Мустафи, 

Тетово. (14639) 
Свидетелство за 8 одделение на име Демири Фати, с. 

Студеничани, Скопје. (14660) 
Свидетелство за 8 одделение на име Трајков Петре 

Ангел, Велес. (14661) 
Свидетелство на име Наумовска Тања, Ресен. (14662) 
Свидетелство за 3 година на име Александар Илиев, 

ул. "Лазар Андонов" бр.16, Кочани. (14663) 
Свидетелство за 1 година на име Гаштеовски Панче, 

ул."Димитар Влахов" бр. 13/22, Кочани. (14665) 
Свидетелство на име Илиев Никола, ул."Јане Сандан-

ски'бр. 16, Кочани. (14666) 
Свидетелства за 1, 2, 3 година на име Димитрова 

Радица, ул. "Крсте Мисирков" бр. 45, Штип. (14667) 
Свидетелство за 3 година на име Соколов Тони, ул. 

"Ударничка"бр. 15, Кочани. (14668) 
Свидетелство на име Павловски Дарко, ул. "Ванчо 

Прке"бр.63, Кочани. (14670) 
Свидетелство на име Брзацки Димче, Пехчево. (14671) 

Свидетелство на име Рабит Саити, с. Романовце, 
Куманово. (14673) 

Свидетелство на име Даниел Антвески, ул. "Н. Рево-
луција" бр. 82, Куманово. (14676) 

Свидетелство на име Исни Рмадни, ул. "Цар Самоил" 
бр.10, Куманово. (14677) 

Свидетелство на име Даниел Пауновски, ул. "49", нас. 
Карпош, Куманово. (14678) 

Свидетелство на име Муртези Фатмир, с.Опае, Кума-
ново. (14679) 

Свидетелство на име Златков Спасе, с. Јаргулица, Ра-
довиш. (14683) 

Свидетелство на име Демирова Омелја, Штип. (14684) 
Свидетелство за 5 одделение на име Јовановска Дание-

ла, Штип. (14685) 
Свидетелство на име Ристова Марија, Штип. (14686) 
Свидетелство на име Саше Ивановски, ул. " Ср. Фронт" 

бр. 24/19, Штип. (14687) 
Свидетелство на име Михајлоска Маријанти, ул."Ни-

кола Тесла" бр.1/4, Гостивар. (14691) 
Здравствена книшка на име Митев Тони, с. Плешенци, 

Пробиштип. (14690) 
Престанува со вршење на дејност, на име То-По Абаз 

Дрпљанин, Скопје. (14641) 
Лична карта бр. 237623 на име Селим Февзи, ул. "7-ми 

Ноември"бр. 96, Охрид. (14608) 
Девизна штедна книшка бр. 7011 на име Симеон Гечев, 

ул. "Браќа Џунови" бр.4, Кавадарци. (14587) 
Даночна картичка бр. 4030998346470, издадена од Уп-

рава за приходи Скопје на име ТРД - Радио ват, Скопје. 

(14623) 
Даночна картичка бр. 4030995171199, издадена од Уп-

рава за приходи Скопје на име Дики проект, Скопје. 
Решение бр. 19-25/1-24 на име Ибраим Абдулазис, 

Тетово. (14631) 

J A В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10, 33 (став 1 алинеја 2 и 3), и 35 
од Законот за јавни набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на опре-
ма, стоки, вршење услуги и материјални права на Ми-
нистерството за образование и наука на Република 
Македонија, објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 4/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТА 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 

БЕЗ ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

I. ОПШТО ОДРЕДБИ 
1. Нарачател: Министерство за образование и нау-

ка, ул. "Димитар Чуповски" бр. 9, Скопје. 
2. Предмет на ограничениот повик бр. 4/2001 е 

прибирање на документација за претходно утврдува-
ње на подобност на понудувачите за набавка на уче-
нички столчиња и клупи, катедри и столчиња за нас-
тавници за училиштата во Република Македонија. 

Обем и количини се утврдени во тендерската доку-
ментација. 

3. Право на учество имаа сите физички и правни 
лица регистрирани за ваков вид на дејност, а чие се-
диште е во Република Македонија. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
4 Комисијата за јавни набавки на Министерството 

за образование и наука има потреба од претходно ут-
врдување на подобност на понудувачите (претквали-
фикација), преку документација и истите ќе бидат до-
полнително повикувани за доставување на понуди за 
набавка на ученички столчиња и клупи, катедри и 
столчиња за наставници за училиштата во Република 
Македонија. 

5. Понудувачите своето учество на Ограничениот 
повик 4/2001 можат да го пријават за извршување на 
предметните набавки врз основа на оценката дали тие 
ја имаат следната. 
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III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Техничко-технолошки бонитет согласно член 23 

од Законот за јавни набавки. 
2. Економско финансиска способност согласно 

член 22 од Законот за јавни набавки. 
3. Придружна документација: 
- извод од регистрација на дејноста (оригинал или 

заверени фотокопии од нотар); 
- уверение од надлежен основен суд дека со право-

силна пресуда не му е изречена мерка за безбедност 
забрана за вршење дејност; 

- потврда од надлежен основен суд дека не е во сте-
чај или во процес на ликвидација. 

Горенаведената документација се доставува во за-
печатен коверт на кој на предната страна од ковертот 
на горниот лев агол да биде назначено "не отворај -
опрема" како и бројот на Отворениот повик, а во сре-
дина на ковертот треба да биде назначена адресата на 
набавувачот. Истиот не треба да содржи никаква оз-
нака со која би можел да се идентификува понудува-
чот. 

Документациите што не се доставени во рокот, ка-
ко и оние кои не се изработени според пропозициите 
на Отворениот повик, нема да бидат разгледувани. 

Секој субјект може да учествува само со една по-
нуда. 

Документацијата се доставува до Министерство за 
образование и наука, ул. Димитрие Чуповски" бр. 9, 
1000 Скопје. 

IV. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
1. Краен рок за доставување на документацијата е 

25.06.2001 година. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документациите што не се доставени во рокот, 

како и оние кои не се изработени според пропозиции-
те на Отворениот повик, нема да бидат разгледувани. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон (02) 223-599. 

Комисија за јавни набавки 
на опрема, стоки, вршење 
услуги и материјални права 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-3007/2 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија. 
2. Предмет на набавката се ортопедски помагала, 

кои се обезбедуваат на осигурените лица на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, според инди-
кации утврдени во Правилникот за индикации за ос-
тварување на право на ортопедски и други помагала 
("Службен весник на РМ" бр. 111/2000). 

3. Спецификацијата на проценетите количини на 
помагалата што се предмет на набавката дадени се во 
тендерска документација. 

Видот на материјалите од кои се изработуваат по-
магалата утврден е со Правилникот. 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, соба бр. 15, ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скоп-
је, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе 
се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро 
сметка 40100-640-37 - Фонд за здравствено осигурување 
на Македонија, со назнака за тендерска документација. 
Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент на 
Народна банка на Македонија. 

5. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност за изработка, однос-
но набавка на ортопедски помагала. 

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки. 

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од де-
нот на поднесувањето. 

8. Понудата е делива. 
9. Испораката на помагалата што се предмет на 

набавката ќе се врши според потребите на осигурени-
те лица, а врз основа на потврда за потреба од орто-
педски и други помагала која ја заверува подрачната 
служба на Фондот каде што осигуреното лице е прија-
вено во здравственото осигурување. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име на понудувачот, 
- спецификација со вид и количина на помагалата 

што се нудат, 
- производител, 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник, 
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќа-

њето да не е помал од 120 дена од денот на испораката). 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за 

бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки). 
2. Доказ за техничка способност на понудувачот и 

тоа: 
- список (референца) на испораки во претходниот 

период, 
- опис на технички постројки на понудувачот (ра-

ботни простории, машини за изработка и расположи-
ви средства за транспорт на помагалата), 

- број и квалификациона структура на стручни ли-
ца задолжени за изработка, односно набавка на пома-
галата што се нудат. 

3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодве-
тен документ дека не се во стечај или во процес на лик-
видација и дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност. 

4. Документ (решение) за регистрација за вршење 
на дејноста. 

5. Доказ дека е носител на застапништво, ексклу-
зивен или овластен дистрибутер од производителот со 
чии производи учествува. 

Бараните документи треба да се достават во ори-
гинален примерок или во заверена копија од нотар. 

Понудувачите се должни за помагалата што ги ну-
дат да обезбедат: 

- рок на употреба во согласност со правилникот, 
- сертификат за квалитет. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-

нот за јавни набавки. 
3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за здравс-

твено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 
6, преку пошта, во архивата на Фондот или со предава-
ње на Комисијата на лице место најдоцна до 10.07.2001 
година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа 
на следните критериуми: 

- цена со сите давачки франко краен корисник. 
Комисијата ќе ја цени придружната документација 

како битен предуслов за понатамошно разгледување и 
одлучување на финансискиот дел од понудата. 

ГАРАНЦИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да достават 

и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 
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Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 
уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравс-
твено осигурување на Македонија, со назнака "за уче-
ство на повик бр. 02-3007/2". 

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, 
гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот 
на отворањето на понудите. 

РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

10.07.2001 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 

10.07.2001 година во 11,30 часот, во просториите на 
Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. 
"50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, 
на Комисијата треба да и предадат писмено овластување 
од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на 
рокот, како и тие што не се изработени според пропо-
зициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и 
тендер документацијата, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите 
понудувачи се должни податоците за материјалите 
што се предмет на овој повик да ги внесат во тендер-
ската документација (преглед) што е подигнат од ку-
пувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-3008/2 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија. 
2. Предмет на набавката се очни помагала, слушни 

помагала и помагала за овозможување на гласен го-
вор кои се обезбедуваат на осигурените лица на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, спо-
ред индикации за остварување на право на ортопедски 
и други помагала ("Службен весник на РМ" бр. 
111/2000). 

3. Спецификацијата на проценетите количини по 
видови на помагалата што се предмет на набавката да-
дени се во тендерска документација. 

Видот на материјалите од кои се изработуваат по-
магалата утврден е со Правилникот. 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, соба бр. 15, ул. "50 Дивизија" бр. 6 -
Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, отка-
ко ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства 
на жиро сметка 40100-640-37 - Фонд за здравствено 
осигурување на Македонија, со назнака за тендерска 
документација. Даночен број на Фондот е 
4030991261703 - депонент на Народна банка на Маке-
донија. 

5. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност за изработка, однос-
но набавка на помагалата што се предмет на набавка. 

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки. 

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од де-
нот на поднесувањето. 

8. Понудата е делива. 
9. Испораката на помагалата што се предмет на 

набавката ќе се врши според потребите на осигурени-
те лица, а врз основа на потврда за потреба од помага-
ла која ја заверува подрачната служба на Фондот каде 
што осигуреното лице е пријавено во здравственото 
осигурување. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име на понудувачот, 
- спецификација со вид и количина на помагалата 

што се нудат, 
- производител и потекло, 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник, 
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќа-

њето да не е помал од 120 дена од денот на испораката). 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за 

бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки). 
2. Доказ за техничка способност на понудувачот и 

тоа: 
- список (референца) на испораки во претходниот 

период, 
- опис на технички постројки на понудувачот (ра-

ботни простории и уреди за изработка на помагалата), 
- број и квалификациона структура на стручни ли-

ца задолжени за изработка, односно набавка на пома-
галата што се нудат. 

3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соод-
ветен документ дека понудувачот не е во стечај или во 
процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда 
не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вр-
шење на дејност. 

4. Документ (решение) за регистрација за вршење 
на дејноста. 

5. Доказ дека е носител на застапништво, ексклу-
зивен или овластен дистрибутер од производителот со 
чии производи учествува. 

Бараните документи треба да се достават во ори-
гинален примерок или во заверена копија од нотар. 

Понудувачите се должни за помагалата што ги ну-
дат да обезбедат: 

- рок на употреба во согласност со Правилникот, 
- сертификат за продажба, 
- сертификат за квалитет. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од одговорното 
лице. 

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-
нот за јавни набавки. 

3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за 
здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Диви-
зија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со 
предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
11.07.2001 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа 
на следните критериуми: 

- цена со сите давачки франко краен корисник. 
Комисијата ќе ја цени придружната документација 

како битен предуслов за понатамошно разгледување и 
одлучување на финансискиот дел од понудата. 

ГАРАНЦИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да достават 

и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 
уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравс-
твено осигурување на Македонија, со назнака "за уче-
ство на повик бр. 02-3008/2". 

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, 
гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот 
на отворањето на понудите. 
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РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

11.07.2001 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 

11.07.2001 година во 11,30 часот, во просториите на 
Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. 
"50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те, на Комисијата треба да и предадат писмено овлас-
тување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на 
рокот, како и тие што не се изработени според пропо-
зициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и 
тендер документацијата, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите 
понудувачи се должни податоците за материјалите 
што се предмет на овој повик да ги внесат во тендер-
ската документација (преглед) што е подигнат од ку-
пувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), ЈЗО Клинички 
Центар - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 26/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар - Скопје, 

ул. "Водњанска" бр. 17. 
1.2. Предмет на објавата е прибирање понуди за 

изведување на градежно и градежно занатски работи 
за адаптација на простор за Ангиокардиограф во ОЕ 
Институт за срцеви заболувања. 

1.3. Право на учество имаат сите домашни правни 
лица кои се регистрирани за вршење таков вид деј-
ност. 

1.4. Постапката се спроведува со отворен повик, во 
согласност со одредбите на Законот за јавни набавки. 

1.5. Понудата не е делива. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Тендерската документација може да се подигне во 

архивата на ЈЗО Клинички центар - Скопје, по прет-
ходна уплата на износ од 1.000,00 денари на жиро 
сметка 40100-603-13565, даночен број 4030996238238, 
Македонска Банка - Скопје. Само тој што ќе подигне 
тендерска документација може да учествува, со своја 
понуда. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
- Име, адреса, телефон на понудувачот; 
- Вкупна цена на понудата; 
- Начин на плаќање; 
- Рок на изведба; 
- Рок на важење на понудата; 
- Список на главни и слични изведби во претходен 

период; 
- Гарантен рок. 

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Како придружна документација да се приложи: 
- Документ за бонитет, издаден од носителот на 

платен промет, според член 22 од Законот за јавни на-
бавки и Правилникот за содржината на документот за 
бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и бр. 
55/98), во оригинал или заверена копија од страна на 
нотар; 

- Уверение издадено од страна на надлежен суд де-
ка против понудувачот не е изречена мерка безбед-
ност - забрана за вршење на дејност, во оригинал или 
заверена копија од страна на нотар; 

- Потврда издадена од страна на надлежен суд дека 
против понудувачот не е поведена стечајна постапка, 
во оригинал или заверена копија од страна на нотар. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, заверена и потпишана од страна на одговорно 
лице. 

5.2. Понудата се доставува во согласност со член 52 
и 53 од Законот за јавни набавки. 

5.3. Секој учесник може да учествува само со една 
понуда. 

5.4. Понудите се доставуваат на адреса: ул. "Вод-
њанска" бр. 17 - Скопје, преку пошта или во архивата 
на ЈЗО Клинички Центар - Скопје. 

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

6.1. Најповолен понудувач се избира врз основа на 
следните критериуми: 

- Цена 50 бода; 
- Рок на изведба 30 бода; 
- Начин на плаќање 20 бода. 

7. РОКОВИ 
7.1. Отворениот повик трае до 12,00 часот на 

06.07.2001 година. 
7.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на 

06.07.2001 година во 12,30 часот, во Управната зграда 
на ЈЗО Клинички центар - Скопје. 

7.3. Понудите што нема да бидат доставени во ут-
врдениот рок и оние кои нема да бидат изработени 
според барањето на нарачателот, дадено во овој по-
вик, нема да се разгледуваат. 

8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
8.1. Овластените претставници на понудувачот, 

кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на по-
нудите, на Комисијата треба да и предадат писмено 
овластување од понудувачот за нивно присуство на 
јавното отворање. 

8.2. Информации на телефон 147 664 и 147-639. 

Комисија за јавни набавки 

Согласно член 14 и 15 од Законот за јавни набавки 
(Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни на-
бавки во ЈП "Македонијапат"-Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 28/2001 
ЗА НАБАВКА НА ИНДУСТРИСКА СОЛ ЗА 

ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТА ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 28/2001 е 

ЈП "Македонијапат"-Скопје, со седиште на ул. "Даме 
Груев" бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: 
- индустриска сол за одржување на патишта во 

зимски услови: 
а) рефус 7084 Т, 
б) пакована во пластични вреќи од 50 кгр 440 Т. 
1.3. Техничките барања кои треба да ги задоволува 

индустриската сол за одржување на патишта во зим-
ски услови се дадени во тендерската документација. 

1.4. Рок за испорака на индустриската сол за одр-
жување на патишта во зимски услови е сукцесивно од 
15. 09 до 30. 10. 2001 година, по спецификација која е 
составен дел на тендерската документација. 

1.5. Согласно член 17 од Законот за јавни набавки, 
набавката може да се подели на делови. 

1.6. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно член 16 од Законот за јавни набав-
ки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подиг-

не во просториите на дирекцијата на ЈП "Македонија-
пат"-Скопје на ул. "Даме Груев" бр. 14-Скопје, секој 
работен ден од 8,00 до 14,00 часот. 
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3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за 

позициите од овој повик и вкупната цена на набавката. 
3.3. Понудата треба да биде изразена во единечна 

мерка "Т" (тон) испорачана сол на бараниот зимски 
пункт или една цена до сите пунктови (спецификација 
на потребите по пунктови што е составен дел на тен-
дерската документација). 

3.4. Единечната цена треба да биде дадена за 1 Т 
индустриска сол донесена на секој пункт пооделно или 
средна цена за сите пунктови. 

Спрема дадената диспозиција и тоа за индустриска сол: 
а) рефус, 
б) пакована во пластични вреќи од 50 кгр. 
3.5. Понудената цена треба да ги опфаќа сите тро-

шоци од набавка до испорака на индустриската сол во 
пунктовите на ЈП "Македонијапат"-Скопје. 

Ваквата цена е фиксна и непроменлива. 
Авансно плаќање не се прифаќа. 
3.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.7. Понудувачот мора да достави атест за квалите-

тот на солта и мостра од 5 кгр. индустриска сол која се 
носи на денот на отворањето на понудите. 

3.8. Атестот за квалитетот на солта треба да биде 
издаден од овластена институција во Република Маке-
донија, а по техничките барања кои се дадени во тен-
дерската документација. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да достави докази за фи-

нансиската и економската способност согласно член 
22 од Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи документ спрема 
став 3, член 22 од Законот за јавни набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија верна на оригиналот. 

4.2. Со понудата треба да се достави банкова гаран-
ција во износ од 5% од вкупната вредност на понудата. 

4.3. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки и тоа: 

- сертификат или атест од надлежна институција за 
контрола на квалитет на производот, со кој се потвр-
дува сообразност со дадените спецификации или стан-
дарди за набавката. 

4.4. Понудувачот да достави доказ дека на понуду-
вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 и 2 од член 24 од Законот за јавни набавки. 

4.5. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество во јавниот повик, сог-
ласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

5. КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

5.1. Критериумите за избор на најповолен понуду-
вач се во согласност со член 25 од Законот за јавни на-
бавки и тоа: 

- квалитет на производот 40 поени, 
- цена 40 поени, 
- начин на плаќање 20 поени. 

6. Н А Ч И Н И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДАТА 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки (" Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

6.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
06. 07. 2001 година во 12,00 часот во просториите на 
ЈП "Македонијапат", ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје 
во салата на VI кат. 

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата од Отворениот повик, како и оние кои не се из-
работени согласно Законот за јавни набавки ("Сл. 
весник на РМ" бр. 26/98), нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ ДО АКЦИОНЕРОТ 
НА Т. Џ. ЗИРААТ БАНКАСИ, ПОДРУЖНИЦА 

СКОПЈЕ 

Извршивме ревизија на придружниот биланс на 
состојба на Т. Џ. Зираат Банкаси Подружница Скопје 
("Банката") на 31 декември 2000 година, како и на по-
врзаните со него извештаи за билансот на успех и па-
ричниот тек за годината тогаш завршена. Одговор-
носта за финансиските извештаи е на раководството 
на Банката. Наша одговорност е да искажеме мнение, 
базирано на извршената ревизија, за финансиските из-
вештаи. 

Ревизијата ја извршивме во согласност со Меѓуна-
родните стандарди на ревизија, објавени од Меѓуна-
родната федерација на сметководители. Овие стандар-
ди изискуваат да ја планираме и извршиме ревизијата 
со цел да се здобиеме со разумна увереност дека фи-
нансиските извештаи не содржат материјално значај-
ни грешки. Ревизијата вклучува испитување, врз осно-
ва на тестирање, на евиденциите што ги поткрепуваат 
износите и образложенијата во финансиските извеш-
таи. Таа исто така вклучува осврт на користените 
сметководствени принципи и значајните проценки 
направени од раководството, како и оценка за адек-
ватноста на прикажувањето на информациите во фи-
нансиските извештаи. Ние сме убедени дека нашата 
ревизија обезбедува разумна основа за нашето мне-
ние. Според наше мнение, финансиските извештаи ре-
ално и објективно ја прикажуваат финансиската сос-
тојба на Банката на 31 декември 2000 година, како и 
резултатот од работењето и паричниот тек за година-
та тогаш завршена, во согласност со македонските за-
кони и Меѓународните сметководствени стандарди, 
објавени од Меѓународната федерација на сметково-
дители, применливи во Република Македонија. 

30 март 2001 година 
Скопје 

Овластен ревизор на РМ, КПМГ ДООЕЛ 
Гордана Никушевска, с.р. Директор, 

Ѓорѓи Чучук, с.р. 

БИЛАНС НА УСПЕХ 
За годината завршена на 31 декември 

2000 година 
во илјади 

денари 
Приходи од камата 136.537 
Расходи од камата (23.612) 
Нето приходи од камата 112.925 
Приходи од провизии и надомести 21.447 
Расходи од провизии и надомести (1.473) 
Нето приходи од провизии и надомести 19.974 
Нето приходи од курсни разлики 10.660 
Останати приходи од дејноста 551 
Некаматоносни приходи 31.185 
Приходи од дејноста 144.110 
Останати расходи од дејноста (53.748) 
Добивка од дејноста 90.362 
Исправка налоши и сомнителни побарувања (1.884) 
Добивка пред оданочување 88.478 
Даноци и придонеси -

Нето добивка за периодот 88.478 
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Страница 
906. Указ бр. 25 од Претседателот на Репуб- 16 

лика Македонија 3311 
907. Указ бр. 26 од Претседателот на Репуб-

лика Македонија 3311 
908. Решение за распишување на дополнител-

ни избори 3311 1 7 . 

909. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Фондот за осигурување на депози-
ти - Скопје 3311 

910. Наредба за дополнување на Наредбата 18. 
за определување на производи и услуги 
за кои претпријатијата и другите правни 
и физички лица што вршат дејност се 
должни да доставуваат известувања за 
цените 3311 

911. Правилник за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за условите за уни-
формата, ознаките на униформата и заш-
титната опрема на работниците во тери-
торијалните и професионалните против-
пожарни единици 3312 

БИЛАНС НА СОСТОЈБА во илјади 
на 31 декември 2000 година денари 

Актива 
Парични средства 56.381 
Задолжителна резерва кај Народна 
банка на Република Македонија 78 
Благајнички записи 270.675 
Пласмани во банки 1.361.149 
Кредити и аванси дадени на клиенти 85.980 
Побарувања за камата и останата ак-
тива 13.775 

Нематеријални вложувања 6.038 
Материјални вложувања 11.046 
Вкупна актива 1.805.122 
Пасива и фондови 
Депозити на банки 428.314 
Депозити на други клиенти 605.295 
Останати обврски 3.103 
Обврски за камата 1.643 
Посебна резерва за вонбилансни ставки 353 
Вкупна пасива 1.038.708 
Капитал и резерви 
Акционерски капитал 675.468 
Ревалоризациона резерва 2.468 
Акумулирана добивка 88.478 
Вкупно ангажирани фондови 766.414 
Вкупно пасива и фондови 1.805.122 
Вонбилансни ставки 
Преземени и потенцијални обврски 
Гаранции 5.871 
Акредитиви 11.776 

Правилник за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за посебните технич-
ко-експлоатациони услови за возилата за 
вршење на одделни видови на превоз во 
патниот сообраќај 3312 
Правилник за образецот и начинот на из-
давање на легитимација на урбанистич-
киот инспектор 3312 
Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 189/2000 и У. бр. 
213/2000 од 30 мај 2001 година 3313 
Решение од Државниот завод за геодет-
ски работи 3315 
Решение од Државниот завод за геодет-
ски работи 3315 
Решение од Државниот завод за геодет-
ски работи 3315 
Решение од Државниот завод за геодет-
ски работи 3315 

Акти на фондовите и заводите 
Одлука за утврдување на работните мес-
та на кои стажот на осигурување се сме-
та со зголемено траење на Металната 
индустрија "Браќа Кошулчеви" Велес 3315 
Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување на работните места на кои 
стажот на осигурување се смета со зголе-
мено траење во комуналните дејности 3316 
Одлука за утврдување на работните мес-
та на кои стажот на осигурување се сме-
та со зголемено траење во геолошките и 
рударските истражувања 3316 
Одлука за утврдување на работните мес-
та на кои стажот на осигурување се сме-
та со зголемено траење во градежниш-
твото на пробивање тунели 3316 
Одлука за утврдување на работните мес-
та на кои стажот на осигурување се сме-
та со зголемено траење на Керамичката 
индустрија " Куманово" 3317 
Одлука за утврдување на работните места 
на кои стажот на осигурување се смета со 
зголемено траење во Фабриката за сани-
тарна керамика "Македонија"-Струмица.. 3317 
Одлука за основиците на осигурување за 
пресметување и плаќање на придонесот 
за пензиското и инвалидското осигурува-
ње на индивидуалните земјоделци за пер-
иодот април - јуни 2001 година 3317 
Правилник за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за организацијата, 
составот и начинот на работата на коми-
сиите за оцена на работната способност... 3318 
Статут на Фондот за осигурување на де-
позити Скопје 3318 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 
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