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182. 
Врз основа на член 36, став 2 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 3.02.2003 годи-
на, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Уредбата за условите и начинот на користење на 

услугите што ги врши Службата за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 8/98, 22/2000, 75/2002 и 
86/2002), во член 1 став 2 по зборовите: �објектите за 
репрезентација� се додаваат зборовите: �резиденцијал-
ните објекти�; по зборовите: �патнички автомобили� се 
додаваат зборовите: �и други моторни возила�, а збо-
ровите: �и исхрана на работниците за време на работа� 
се заменуваат со зборовите: �и угостителски услуги во 
резиденцијалните објекти�. 
Во став 3 броевите: 42/91, 35/94, 43/95 и 20/96� се 

заменуваат со броевите: �37/98, 45/98, 28/99, 61/99, 
21/2001, 30/2001 и 21/2002�. 
Во став 4 зборот �извршува� се заменува со зборо-

вите: �го организира извршувањето на�, а по зборови-
те: �хаус-мајстори� се додаваат зборовите: �и теков-
нот  одржување�. о

 
Член 2 

Во членот 5 по зборовите: �објектите за репрезента-
ција� се додаваат зборовите: �резиденцијалните обје-
кти�. Зборовите: �и одржување и опремување на стано-
вите за службени потреби со кои управува и стопани-
сува Службата�, се бришат. 

 
Член 3 

Во насловот на глава III. по зборовите: �објекти за 
репрезентација�, се додаваат зборовите: �и на резиден-
цијалните објекти�.  

Член 4 
Во членовите 16, 17, 19 и 20, став 3, зборовите: 

�(Клуб на републички органи и организации)�, се заме-
нуваат со зборовите: �Клуб на органите на управата�. 

 
Член 5 

Во членот 23, став 3, по зборот �возила� се додава-
ат з оровите: �по правило�. б

 
Член 6 

Во член 24, по ставот 2, се додаваат три нови става 
3, 4 и 5, кои гласат: 

�Моторните возила со кои управува и располага 
Службата може да се користат за службени патувања 
во странство. 
Патувањето со патничките моторни возила на Служ-

бата, корисникот на услугите во Службата го најавува нај-
доцна три дена пред почетокот на патувањето, со писмено 
барање. 

Ако на службеното патување патуваат три лица, то-
гаш користат едно службено моторно возило, а ако па-
туваат повеќе од три лица, Службата, во зависност од 
расположливите превозни средства, може да стави на 
располагање повеќе моторни возила или патнички мо-
торни возила за поголем број на патници.� 

 
Член 7 

Во член 25, по ставот 2, се додаваат два нови става, 
3 и 4, кои гласат: 

�Право на постојано користење на патничко возило 
имаат потпретседателите на Собранието на Република 
Македонија, замениците на Претседателот на Владата 
на Република Македонија и министрите. 
Според рангот на функционерот утврден во Прото-

коларната листа и според расположливите возила во 
Службата се определува класата на возилото што се 
доделува на постојано користење.� 
Во членот 25, став 4, кој станува став 6, зборовите: 

�со друго возило�, се бришат. 
Ставот 3 станува став 5, а ставот 4 станува став 6. 
 

Член 8 
Во член 26, став 4, во седмиот ред, зборот �потпретсе-

дателите� по зборовите: Владата на Република Македо-
нија, се заменува со зборот �замениците�. 

 
Член 9 

Во член 30, став 2, зборовите: �аеродромот Петро-
вец�, се заменуваат со зборовите: �аеродромот од кој 
полетува или слетува корисникот на услугите�. 

 
Член 10 

Во член 46, став 1, по зборовите: �објектите за ре-
презентација�, се додаваат зборовите: �и во резиденци-
јалните објекти�. 

 
Член 11 

Во член 49, се додава нов став 2 кој гласи: 
�Службата организира давање на угостителски ус-

луги во бифињата во дел од органите на државната 
управа врз основа на договор склучен со правно лице 
во постапка согласно со Законот за јавни набавки.� 

 
Член 12 

Во член 50, зборовите: �пресметки и завршни� се 
заменуваат со зборот �годишни�. 

 
Член 13 

Во член 51, по став 2, се додава нов став 3 кој гла-
си: 

�Услугите за печатење и умножување на материја-
ли за потребите на корисниците определени со Одлука-
та за основање на Службата, Службата ги извршува со 
надоместок.� 

 
Член 14 

По членот 53 се додава нова глава VII-A. и шеснае-
сет нови члена, 49-а, 49-б, 49-в, 49-г, 49-д, 49-ѓ, 49-е, 
49-ж, 49-з, 49-ѕ, 49-и, 49-ј, 49-к, 49-л, 49-љ и 49-м, кои 
гласат: 
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�VII-А. УСЛУГИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА  
ВО СТРАНСТВО 

 
Член 49-а 

Давањето на услугите за службените патувања во 
странство на членовите на Владата на Република Маке-
донија и на другите функционери, раководни и други 
работници во органите на државната управа го врши 
Слу бата. ж 

Член 49-б 
Под услуги за службени патувања во странство се 

подразбираат: 
- резервација на авио-билети за службените патувања; 
- организирање на превоз со воздухоплови со кои 

располага Службата; 
- резервација на билети за патувања со железнички 

сообраќај; 
- организирање на превоз со моторни службени во-

зила со кои располага Службата и 
- организирање на превоз со моторни службени вози-

ла од седиштето на органот до аеродромот и обратно. 
 

Член 49-в 
За службеното патување во странство, писмено се 

известува Службата: 
- најмалку 15 дена пред почетокот на патувањето, ако 

службеното патување се извршува со авионски превоз од 
авио-компании, на други континенти, а ако патувањето е 
во Европа, 5 дена пред почетокот на патувањето; 

- најмалку 24 часа пред почетокот на патувањето, 
ако службеното патување се извршува со авиони со 
кои располага Службата; 

- најмалку 3 дена пред почетокот на патувањето, 
ако службеното патување се извршува со железнички 
сообраќај; и 

- најмалку 3 дена пред почетокот на патувањето, 
ако службеното патување се извршува со патнички мо-
торни возила со кои располага Службата. 
Во писменото известување се наведува земјата во 

која се патува, времетраењето на службеното патува-
ње, денот на почетокот на службеното патување, денот 
на завршетокот на службеното патување, бројот на ли-
ца кои патуваат, име и презиме, функцијата што ја вр-
ши, дестинации на патувањето и други податоци од 
значење за навремено организирање на патувањето. 
До Службата се доставува и Програмата за службе-

ното патување. 
Претседателот на Владата на Република Македони-

ја и членовите на Владата може да користат превоз со 
авион во бизнис класа.  

Член 49-д 
При давањето на услугите за службените патувања 

во странство, Службата соработува со Канцеларијата 
на Претседателот на Владата на Република Македони-
ја, Протоколот на Република Македонија, Протоколот 
на Собранието на Република Македонија, Протоколот 
на Владата на Република Македонија и Протоколот на 
Министерството за надворешни работи. 

 
Член 49-ѓ 

Резервацијата на авионските билети за службени 
патувања во странство го врши Службата. 
Резервацијата на авио-билетите се врши со склучу-

вање на годишни договори со домашни или странски 
правни лица согласно со Законот за јавни набавки. Со 
договорот, покрај другото, ќе се утврдат условите за 
резервација на авионските билети, попустите и другите 
погодности и друго.  

Член 49-е 
По добивањето на барањето за резервација на авио-

билети, Службата пристапува кон резервација на авио-
билети за службеното патување, согласно со договорот 
за резервација на авио-билети. 

Член 49-ж 
По резервацијата и добивањето на авио-билетите, 

авио-билетите и резервацијата Службата ги доставува 
до корисникот на услугите за службеното патување во 
странство.  

Член 49-з 
Трошоците за резервација на авио-билетите и дру-

гите трошоци во врска со службеното патување во 
странство, паѓаат на товар на органот-корисник на ус-
лугите за службеното патување. 

 
Член 49-ѕ 

За службени патувања во странство по правило се 
користат авионите со кои располага Службата, ако исти-
те не се ангажирани за извршување на службени работи 
на Претседателот на Република Македонија, Претседа-
телот на Собранието на Република Македонија и Прет-
седателот на Владата на Република Македонија. 

 
Член 49-и 

Авионите на Службата се користат кога на службе-
ното патување патуваат најмалку три, а најмногу осум 
лиц . а 

Член 49-ј 
Резервацијата на билетите за патување со желез-

нички сообраќај за службени патувања во странство го 
врши Службата.  

Член 49-к 
Ако патувањето во железничкиот сообраќај трае не-

прекинато најмалку 24 часа, ако се патува ноќе од 
22,00 до 06,00 часот или се патува најмалку 6 часа ноќе 
по 20,00 часот, корисникот на услугата има право да 
користи кола за спиење. 

 
Член 49-л 

Службеното патување со железнички сообраќај ко-
рисникот на услугите во Службата го најавува најдоц-
на три дена пред почетокот на патувањето. 

 
Член 49-љ 

По добивањето на писменото барање за службено 
патување со користење на превоз во железничкиот соо-
браќај, Службата пристапува кон резервација на биле-
ти за службеното патување. 
По резервацијата на билетите од став 1 на овој 

член, Службата истите ги доставува до корисникот на 
услугите за службеното патување во странство, најдоц-
на два дена пред денот на почетокот на службеното па-
тување. 

 
Член 49-м 

Трошоците за резервација на билетите за патување 
во железничкиот сообраќај, како и другите трошоци во 
врска со службеното патување во странство, паѓаат на 
товар на органот - корисник на услугите за службеното 
патување.�  

Член 15 
Одредбите од глава VII-A. Услуги за службени па-

тувања во странство, член 49-б, став 1, алинеја 1, член 
49-в, став 1, алинеја 1, член 49-г, член 49-д, 49-ѓ, 49-е, 
49-ж и 49-з, на оваа уредба, влегуваат во сила по склу-
чувањето на договор за резервација на авио-билети 
склучен со правно лице во постапка согласно со Зако-
нот за јавни набавки. 

 
Член 16 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
  Бр. 23-5778/1                    Претседател на Владата 

3 февруари 2003 година        на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
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183. 
Врз основа на член 11 став 4 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Претседателот на Вла-
дата на Република Македонија, на 2.02.2003 година, ја 
донесе следната  

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  

Член 1 
Се формира Канцеларија на Претседателот на Вла-

дата на Република Македонија ( во натамошниот текст: 
Кан еларија). ц 

Член 2 
Канцеларијата му помага на Претседателот на Вла-

дата во вршењето на неговите права и должности кои 
произлегуваат од Уставот, Законот и Деловникот за ра-
бота на Владата на Република Македонија. 
Надлежностите на Канцеларијата во вршењето на 

правата и должностите на Претседателот на Владата од 
став 1 на овој член се остваруваат преку давање струч-
ни мислења и ставови. 

 
Член 3 

Своите надлежности Канцеларијата ги остварува 
преку функции и задачи на креирање и анализа на по-
литиката, организациони и посебни задачи, а согласно 
Уставот, Законот и Деловникот за работа на Владата на 
Република Македонија. 
Канцеларијата ги остварува следните надлежности: 
- Канцеларијата ја координира соработката на Прет-

седателот на Владата со државните органи, јавни прет-
пријатија, установи, трговски друштва, здруженија на 
граѓани и други правни лица; 

- Канцеларијата го следи процесот на организација, 
подготовка и спроведување на програмата на Владата; 

- По препорака на Претседателот на Владата, Кан-
целаријата се грижи за остварување на заклучоците на 
Владата од страна на надлежните министерства и орга-
ните на државната управа; 

- Канцеларијата се грижи за остварување на односи-
те помеѓу носителите на власта, односно Владата, Со-
бранието, судската власт и Претседателот на државата; 

- Канцеларијата го следи остварувањето на насоки-
те дадени од Претседателот на Владата до членовите 
на Владата; 

- Канцеларијата му помага на претседателот на Вла-
дата во реализирање на прашањата поврзани со оства-
рувањето на соработката со претседатели и претстав-
ници на Влади на други држави и со претставници на 
меѓународни органи и организации и нивни органи; 

- Врши и други работи за потребите на Претседате-
лот  Владата на Република Македонија.  на

 
Член 4 

Канцеларијата во остварувањето на своите задачи 
непосредно соработува со Генералниот секретаријат на 
Владата, министерствата, кабинетите на Претседателот 
на Република Македонија и Собранието на Република 
Македонија, генералните и државни секретари и со 
други органи и организации и нивни служби и други 
правни лица во зависност од прашањата, потребите и 
упатствата на Претседателот на Владата. Канцеларија-
та остварува соработка со Уставниот суд на Република 
Македонија; Врховниот суд на Република Македонија; 
Републичкиот судски совет; Народниот правобранител 
на Република Македонија; Народната банка на Репуб-
лика Македонија; Државниот завод за ревизија и Јавно-
то обвинителство на Република Македонија. 

 
Член 5 

Надлежностите на Канцеларијата од член 3 на оваа 
одлука поблиску се уредуваат со Правилникот за вна-
трешна организација на Канцеларијата. 

Член 6 
Во остварувањето на надлежноста на Канцеларија-

та, Претседателот на Владата по сопствен избор и сло-
бодна оценка може да ангажира надворешни соработ-
ници од редот на професори, научници, истакнати сто-
панственици и стручњаци кои поседуваат посебни зна-
ења и искуства во сферата на долгорочното стратешко 
планирање, во економскиот, стопанскиот, политичкиот 
систем и човечките ресури и одржливиот развој. 
Претседателот на Владата во Канцеларијата може да 

ангажира и државни службеници од Генералниот секре-
таријат на Владата, министерствата и други самостојни 
органи на државната управа за време на мандатот. 

 
Член 7 

Со Канцеларијата раководи Шеф на Канцеларијата, 
кој го именува и разрешува Претседателот на Владата 
на Република Македонија. 
Шефот на Канцеларијата го обезбедува единствено-

то функционирање на Канцеларијата и донесува Пра-
вилник за внатрешна организација на Канцеларијата и 
Правилник за систематизација на работните места на 
Канцеларијата на Претседателот на Владата. 
Шефот на Канцеларијата ги назначува и распореду-

ва вработените во Канцеларијата. 
Шефот на Канцеларијата за своето работење му од-

говара на Претседателот на Владата на Република Ма-
кедонија.  

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 
Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 

да важи Одлуката бр. 19-196/1 од 16 јануари 2002 годи-
на (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
2/2002).  
            Бр. 19-2/1                       Претседател на Владата 
2 февруари 2003 година         на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

184. 
Врз основа  на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000) и член 43, став 1 и 2 од 
Деловникот за работа на Владата на Република Македо-
нија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/2001 и 27/2002),  Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 03.02.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА 
ИЗРАБОТКА  НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА 
ПОДОБРУВАЊЕ НА СООДВЕТНАТА И ПРАВИЧ-
НАТА ЗАСТАПЕНОСТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО ЈАВ-
НАТА АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈА И ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Координативно тело за 

изработка  на Оперативна програма за подобрување на 
соодветната и правичната застапеност на заедниците 
во јавната администрација и јавните претпријатија и за 
имплементација на Програмата (во натамошниот текст: 
Координативно тело).  

Член 2 
Со Координативното тело ќе раководи директорот 

на Агенцијата за државни службеници. 
 

Член 3 
Членови на Координативното тело се: заменикот на 

директорот на Агенцијата за државни службеници, заме-
никот на генералниот секретар на Владата на Република 
Македонија и државни советници од Министерството за 
економија, Министерството за финансии, Министерс-



Стр. 4 - Бр. 9 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 февруари 2003 
 
твото за правда, Министерството за транспорт и врски, 
Министерството за внатрешни работи, Министерството 
за одбрана, Министерството за образование и наука, 
Министерството за култура, Министерството за труд и 
социјална политика и Министерството за здравство. 
Министрите да ги определат државните советници 

од своите министерства кој ќе учествуваат во работата 
на Координативното тело.  

Член 4 
Заради потребата од транспарентно работење на 

Координативното тело да се определи лице одговорно 
за односите со јавноста од редот  на ова тело. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
  Бр. 23-209/3                     Претседател на Владата 

3 февруари 2003 година        на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
185. 
Врз основа  на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000) и член 43, став 1 и 2 од 
Деловникот за работа на Владата на Република Македо-
нија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/2001 и 27/2002),  Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 03.02.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИТЕТ  НА МИНИСТРИ ЗА 
СЛЕДЕЊЕ И КООРДИНАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ 
КОЈ СЕ ОДНЕСУВААТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СО-
ОДВЕТНАТА И ПРАВИЧНАТА ЗАСТАПЕНОСТ НА 
ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО ЈАВНАТА 
АДМИНИСТРАЦИЈА  И  ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Комитетот на министри 

за следење и координација на активностите кој се одне-
суваат за подобрување на соодветната и правичната за-
стапеност на припадниците на заедниците во јавната 
администрација и јавните претпријатија (во натамо-
шниот текст: Комитет на министри). 

 
Член 2 

Со Комитетот на министри ќе раководи заменикот 
на претседателот на Владата одговорен за соодветна и 
правична застапеност на припадниците на заедниците. 

 
Член 3 

Членови на Комитетот на министри се: министерот  
за правда, министерот за финансии, министерот за вна-
трешни работи и министерот за труд и социјална поли-
тика. 

Член 4 
Комитетот на министри ќе ги следи и координира 

активностите кои се однесуваат на подобрување на со-
одветната и правичната застапеност на припадниците 
на заедниците во јавната администрација и јавните 
претпријатија.  

Член 5 
Заради потребата од транспарентност во работата, 

Комитетот на министри ќе определи лице одговорно за 
односите со јавноста.  

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
  Бр. 23-209/2                     Претседател на Владата 

3 февруари 2003 година        на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

186. 
Врз основа на член 48, став 2 од Законот за држав-

ната статистика (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 54/97), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 27.01.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СУБЈЕКТИТЕ НА КОИ БЕЗ 
НАДОМЕСТ ИМ СЕ ДИСТРИБУИРААТ ПУБЛИ-
КАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ОД ДРЖАВНИОТ  

ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат субјектите на кои без 

надомест им се дистрибуираат публикациони материја-
ли со резултати од статистичките истражувања утврде-
ни во Програмата за статистички истражувања, што ги 
подготвува Државниот завод за статистика, според ви-
дот и бројот на примероци: 

- сите публикациони материјали кои во еден приме-
рок им се дистрибуираат на субјектите наведени во 
Прилог 1 од оваа одлука; 

- Годишникот на Република Македонија (печатен 
двојазично на македонски и англиски јазик), Месечни-
от статистички извештај и статистичките прегледи (пе-
чатени на англиски јазик) во еден примерок им се ди-
стрибуираат на субјектите наведени во Прилогот 2 од 
оваа одлука; 

- соопштенија со конјуктурни статистички подато-
ци во еден примерок им се дистрибуираат на субјекти-
те наведени во Прилогот 3 од оваа одлука; 

- Годишник на Република Македонија (печатен дво-
јазично на македонски и англиски јазик) му се дистри-
буира на субјектот наведен во Прилогот 4 од оваа од-
лука; 

- публикациони материјали во еден примерок им се 
дистрибуираат на субјектите во зависност од областа 
што ја покриваат и на новинарите присутни на конфе-
ренциите за печат што ги организира Државниот завод 
за статистика според Прилогот 5 од оваа одлука и 

- публикациони материјали што во еден примерок 
им се дистрибуираат на Статистичките организации од 
странство со кои Државниот завод за статистика оства-
рува соработка наведени во Прилогот 6 од оваа одлука. 
Прилозите 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од ставот 1 на овој член 

се составен дел на оваа одлука. 
 

Член 2 
За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Држав-

ниот завод за статистика. 
 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за утврдување на субјекти на 
кои без надомест им се доставуваат публикациони мате-
ријали од Државниот завод за статистика (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 103/2001). 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе се применува за публикационите материјали објаве-
ни од Државниот завод за статистика по 1 февруари 
2003 година. 

 
   Бр. 23-246/1       Претседател на Владата 

27 јануари 2003 година     на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  
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ПРИЛОГ 1 
 
СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕЗ НАДОМЕСТ ИМ СЕ ДИСТРИ-
БУИРААТ СИТЕ ПУБЛИКАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ 
ОД ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

 
1. По еден примерок: 

- Претседателот на Република Македонија; 
- Претседателот на Собранието на Република Македо-
нија; 
- Потпретседателите на Собранието на Република Ма-
кедонија; 
- Генералниот секретар на Собранието на Република 
Македонија; 
- Претседателот на Владата на Република Македонија; 
- Потпретседателите на Владата на Република Македо-
нија; 
- Членовите на Владата на Република Македонија; 
- Генералниот секретар на Владата на Република Маке-
донија; 
- Директорот на Агенцијата за информации; 
- Директорот на Агенцијата за млади и спорт; 
- Директорот на Агенцијата за иселеништво; 
- Гувернерот на Народна банка на Република Македонија; 
- Ректоратот на универзитетот Св. Кирил и Методиј; 
- Ректоратот на универзитетот Св. Климент Охридски; 
- Претседателот на МАНУ; 
- Библиотеката на МАНУ; 
- Историскиот архив на Македонија; 
- Државен архив на Република Македонија; 
- ИНДОК Служба на Владата на Република Македонија; 
- Економски факултет во Скопје; 
- Економски факултет во Прилеп; 
- Правен факултет во Скопје; 
- Стопанска комора на Македонија; 
- ПМФ Институт за географија; 
- Народна банка на Република Македонија; 
- Министерство за финансии; 
- Собрание на Република Македонија; 
- Постојана мисија на Светска банка во Република Ма-
кедонија; 
- Постојана мисија на ММФ во Република Македонија; 
- Во Државниот завод за статистика на Директорот и 
Заменикот на директорот и раководителите на секторите; 
 

2. По повеќе примероци: 
- Народна и универзитетска библиотека �Св. Климент 
Охридски� (5 примероци); 
- Кабинет на директорот на Државниот завод за стати-
стика (2 примерока); 
- Библиотеката на Државниот завод за статистика (5 
примероци); 
- Регионалните одделенија за статистика (2 примерока); 
 

ПРИЛОГ 2 
 
СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕЗ НАДОМЕСТ ИМ СЕ ДИСТ-
РИБУИРААТ ГОДИШНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА, МЕСЕЧЕН СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ И 

СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ (ПЕЧАТЕНИ 
НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК) 

 
По еден примерок: 

- Библиотеки 
- Библиотека при Federal Statistical Office Germany 
- Библиотека при Statistic Division на UN - Женева 
- Библиотека при UNESKO - Париз 
- Библиотека при WTO - Мадрид 
- Библиотека при UN - Њујорк 
- Библиотека при ILO - Женева 
- Библиотека при OECD - Париз 
- Библиотека при World bank - Вашингтон 
- Библиотека при ISI - Ворбург 
- Библиотека при EUROSTAT - Луксембург 

ПРИЛОГ 3  
СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕЗ НАДОМЕСТ ИМ СЕ ДИСТ-
РИБУИРААТ СООПШТЕНИЈА СО КОНЈУНКТУР-

НИТЕ СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ 
 
По еден примерок: 

- Пратенички групи 
- Пратеничка група на СДСМ; 
- Пратеничка група на ДУИ; 
- Пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ; 
- Пратеничка група на ПДП; 
- Пратеничка група на ДПА; 
- Пратеничка група на ЛДП; 
- Пратеничка група на ЛП; 
- Пратеничка група на СП; 
- Пратеничка група на НД; 
- Самостоен пратеник 
- Новински агенции и куќи, ТВ станици и радио станици 
- Македонска радио и телевизија; 
- Македонска телевизија; 
- Македонско радио; 
- МИА; 
- А1 телевизија; 
- ТВ Сител Телевизија; 
- ТВ Телма; 
- Макпрес; 
- Макфакс; 
- НИП Нова Македонија; 
- Вечер; 
- Флака е влазеримит; 
- Бирлик; 
- Дневник; 
- Македонија денес; 
- Фокус; 
- Факти; 
- Македонско дело; 
- Економи Прес; 
- Економи бизнис; 
- Економски магазин; 
- Капитал; 
- Вест; 
- РОЈТЕРС; 
- Радио канал 77; 
- Канал 5; 
- Скај нет; 
- БТР; 
- Канал 4; 
- Нома радио; 
- Македонски информативен центар; 
- ТВ Шутел; 
- Утрински весник; 

- Органи на државната власт 
- Министерство за финансии; 
-
 
 Претседателот на Врховниот суд. 

ПРИЛОГ 4  
СУБЈЕКТ НА КОЈ БЕЗ НАДОМЕСТ МУ СЕ ДИСТРИ-
ИРА ГОДИШНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БУ 

По еден примерок: 
- Сектор за Европска интеграција при Владата на Ре-
ублика Македонија. п 

ПРИЛОГ 5 
 
СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕЗ НАДОМЕСТ ИМ СЕ ДИСТ-
РИБУИРААТ ПУБЛИКАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО 
ЗАВИСНОСТ ОД ОБЛАСТА ШТО ЈА ПОКРИВААТ  
И НА НОВИНАРИТЕ ПРИСУТНИ НА КОНФЕРЕН-

ЦИИТЕ ЗА ПЕЧАТ ШТО ГИ ОРГАНИЗИРА 
ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

 
По еден примерок: 

- Министерство за финансии - Сектор за буџет; 
- Delegation of European Commision; 
- Министерство за финансии - Управа за јавни приходи; 
- Здружение на правници од стопанството на Републи-
ка Македонија; 
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- Фонд за пензиско и инвалидско осигурување; 
- Државен завод за геодетски работи; 
- Завод за вработување на Република Македонија; 
- Присутни новинари на конференциите за печат што 
ги организира Државниот завод за статистика (по еден 
римерок од материјалите што се презентираат). п 

ПРИЛОГ 6  
СТАТИСТИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СТРАНСКИ 
ДРЖАВИ СО КОЈ ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИ-

СТИКА ОСТВАРУВА СОРАБОТКА  
По еден примерок: 

- Statistiches Zentralamt Hintere Austria 
- Institut National de Statistiwque Belgium 
- National Statistical Institute Bulgaria 
- Central Bureau of Croatia 
- Czech Statistical Office 
- Danmarks Statistics 
- State Statistical Office Estonia 
- Federal Statistical Office Yugoslavia 
- Statistics Finland 
- INSEE France 
- Statistika Centralburan Sweden 
- Statistical Bureau of Iceland 
- Central Statistical Office Ireland 
- Central Bureau of Statistics Israel 
- State Committee for Statistics Latvia 
- Department of Statistics Lithuania 
- Statistics Netherlands 
- Institut National de Statistique Italy 
- Statistics Norway 
- Central Statistical Office Poland 
- Direction Committee National Statistical Institute 
Portugal 
- State Committee of the Russian Federation of Statistics 
- National Commission for Statistics Romania 
- Statistical Office of the Slovak Republic 
- Statistical Office of the Republic of Slovenia 
- Instituto National de Estadistica Spain 
- Office Federal de la Statistique Switzerland 
- State Institute of Statistics Turkey 
- Central Statistical Office United Kingdom 
- Direccao de Servicos de Estatistica e Censos Macau 
- Central Statistical Office Hungary 
- The Institute of Statistics (INSTAT) Albania 
- The National Statistics Service Greece 
- The Agency for Statistics of the Federation of Bosnia and 
Hercegovina. 

___________ 
187. 
Врз основа на член 2 став 3 од Законот за издавање 

на обврзници на Република Македонија за денациона-
лизација (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 37/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 27.01.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВТОРА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ  
ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА  

1. Република Македонија врши Втора емисија на 
обврзници за денационализација. 

2. Емисијата на обврзниците се врши во износ од 
38.000.000,00 ЕВРА. 

3. Со емисијата на обврзниците од точка 2 на оваа 
одлука се опфатени сите правосилни решенија за дена-
ционализација до 31.12.2002 година во кои како надо-
мест се даваат обврзници. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
         Бр. 23-394/1                     Претседател на Владата 
27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 

      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

188. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 23/95, 30/95, 
43/95, 23/99 и 43/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 3.02.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАШТИТНА ЦЕНА НА ПЧЕНИЦАТА ОД РОДОТ  
2003 ГОДИНА  

1. На производителите на пченица од Република 
Македонија се пропишува за пченицата од родот од 
2003 година заштитна цена во износ од 10,00 ден./кг. 
меки пченици (Triticum aestivum), а за тврдите пченици 
(Triticum durum), заштитната цена се зголемува за 20%. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се подразбира 
франко магацин на производителот со транспортни 
трошоци до 0.50 ден./кг. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за пчени-
ца зрела, со својствен изглед, миризба и вкус, здрава 
без знаци на мувла, без вкус и миризба, употреблива за 
човечка исхрана, незаразена од пченични болести и 
штетници со 2% примеси, со 13% влага и со 76 кг. хе-
ктолитарска маса, 11,5% сурови протеини и седимента-
циона вредност најмалку 30, согласно одредбите на 
Правилникот за стандарди за земјоделски производи 
наменети за индустриски преработки (�Службен лист 
на СФРЈ� бр. 36/78) и Правилникот за квалитетот на 
житата, мелничките и пекарските производи, тестени-
ните и брзо смрзнатите теста (�Службен лист на СФРЈ� 
бр. 53/83), кој со член 5 од Уставниот закон за спрове-
дување на Уставот на Република Mакедонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 52/91 и 4/92) 
се преземени како републички прописи. 

4. Ако пченицата има поголем или помал процент 
на примеси или влага од процентот што е предвиден од 
точка 3 на оваа одлука, заштитната цена за процентот 
на примесите или влагата ќе се намали, односно ќе се 
зголеми за истиот процент. Кршените зрна, помали од 
половина се сметаат како примеси. 
Ако пченицата има поголема или помала хектоли-

тарска маса од хектолитарската маса што е предвидена 
од точка 3 на оваа одлука, заштитната цена се зголему-
ва односно се намалува за 0,50 за секој килограм над 
или под предвидената хектолитарска маса. Ако пчени-
цата има хектолитарска маса поголема од 80 килогра-
ми, заштитната цена се зголемува само до 80 килогра-
ми хектолитарска маса. 

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

 
   Бр. 23-548/1                     Претседател на Владата      

3 февруари 2003 година         на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
189. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 27 јануари 2003 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА 
НА ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА ЗА 
2003 ГОДИНА ЗА ГОЛЕМИТЕ МЕТАЛУРШКИ 
КАПАЦИТЕТИ И ДРУГА ИНДУСТРИЈА НА АД 
�ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА�  

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ 
 
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Одлуката за определување на начинот на пресметка 
на цената на електричната енергија за 2003 година за го-
лемите металуршки капацитети и друга индустрија на 
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АД �Електростопанство на Македонија� во државна 
сопственост УО. бр. 02-6672/1/11 од 18.12.2002 година, 
донесена од Управниот одбор на ова акционерско друш-
тво, на седницата одржана на 18.12.2002 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
   Бр. 23-6570/1                         Претседател на Владата 
27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 

  Скопје                             Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

190. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 27 јануари 2003 
год на, донесе и

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2003 ГОДИНА НА 
АД �ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА�  

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ  
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Годишната инвестициона програма за 2003 година на 
АД �Електростопанство на Македонија� во државна 
сопственост - Скопје, УО. бр. 02-6672/1/6 од 18.12.2002 
година, донесена од Управниот одбор на ова акционерско 
друштво, на седницата одржана на 18.12.2002 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
   Бр. 23-6570/2                         Претседател на Владата 
27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 

  Скопје                             Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

191. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 3.02.2003 годи-
на, онесе д 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДС-
ТВАТА ОД СТОКОВИОТ КРЕДИТ НА РЕПУБЛИКА  

ИТАЛИЈА  
Член 1 

Во Одлуката за условите и критериумите за кори-
стење на средствата од Стоковиот кредит на Република 
Италија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 36/99 и 63/2002) во член 2, став 1, алинеја 1, бројот 
�1� се заменува со бројот �1,5�. 
Алинеја 2 се менува и гласи: 
�- рок на враќање до 22 еднакви тримесечни рати�. 
В о алинеја 3 бројот �8� се заменува со бројот �7�. 

Член 2 
Член 3 се менува и гласи: 
�Средствата од кредитот се одобруваат за профита-

билни инвестициони проекти на приватни инвеститори од 
дејности предвидени во националната класификација на 
дејности со исклучок на дејностите од следните сектори: 
Е - Трговија; 
Ј - Јавна управа, Задолжителна социјална заштита; 
М - Приватни домаќинства со вработени лица, и 
Н  - Екстериторијални организации и тела.� 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
          Бр. 23-560/1                    Претседател на Владата 
3 февруари 2003 година         на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

192. 
Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 3 февруари 2003 годи-
на, онесе д 

Д Е Л О В Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА 
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

Член 1 
Во Деловникот за работа на Владата на Република 

Македонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/2001 и 27/2002) член 59, точка 3 се менува и гласи: 

� 3 Комисија за решавање во управна постапка во 
втор степен од областа на економијата и финансиите 
(стопанство, трговија, статистика, игри на среќа, хар-
тии од вредност и осигурување)�. 

 
Член 2 

Овој деловник влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
  Бр. 23-544/1                     Претседател на Владата      

3 февруари 2003 година        на Република Македонија,   
           Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
193. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за објаву-

вање на законите и другите прописи и акти во �Служ-
бен весник на Република Македонија� (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 56/99 и 43/2002), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 3 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕС-
НИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

 
1. Крум Коцарев се разрешува од должноста дире-

ктор на Јавното претпријатие Службен весник на Ре-
публика Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
   Бр. 17-638/1       Претседател на Владата  

3 февруари 2003 година         на Република Македонија, 
            Скопје      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
194. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за објаву-

вање на законите и другите прописи и акти во �Служ-
бен весник на Република Македонија� (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 56/99 и 43/2002), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 3 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

 
1. За директор на Јавното претпријатие Службен 

весник на Република Македонија - Скопје, се именува 
Борис Тренески, директор на Заводот за планирање и 
развој на Град Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
   Бр. 17-639/1       Претседател на Владата  

3 февруари 2003 година         на Република Македонија, 
            Скопје      Бранко Црвенковски, с.р. 
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195. 
Врз основа на член 16 од Законот за објавување на 

законите и другите прописи и акти во �Службен весник 
на Република Македонија� (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 56/99 и 43/2002), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 27 
јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК 

А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ Н 
1. Елена Малинкова се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие 
Службен весник на Република Македонија - Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие Службен весник на Република Македонија - 
Скопје, се именува Ванчо Марковски, дипл. правник. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
   Бр. 17-451/1       Претседател на Владата  

27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
            Скопје      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
196. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 18 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 
1. За директор на Државниот инспекторат за живот-

на средина, орган во состав на Министерството за жи-
вотна средина и просторно планирање, се именува Вла-
тко Серафимов, дипл. инженер технолог. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
   Бр. 17-5783/1       Претседател на Владата  

18 ноември 2002 година         на Република Македонија, 
            Скопје      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
197. 
Врз основа на член 57 став 5 од Законот за здрав-

ственото осигурување (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001 и 11/2002), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 27 јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  

- СКОПЈЕ 
 
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Одлуката на Управниот одбор на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија - Скопје број 02-
250/3 од 24 јануари 2003 година, со која за директор на 
Фондот е именуван д-р Рубинчо Зарески, директор на 
Корпоративен сектор во Стопанска банка - АД - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

   Бр. 17-450/2       Претседател на Владата  
27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
            Скопје      Бранко Црвенковски, с.р. 

198. 
Врз основа на член 4 од Одлуката за основање на 

Национална комисија за УНЕСКО на Република Маке-
донија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 16/94), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 27 јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА  
КОМИСИЈА ЗА УНЕСКО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Од должноста претседател и членови на Нацио-

налната комисија за УНЕСКО на Република Македони-
ја с  разрешуваат: е 
а) претседателот 
м-р Ганка Самоиловска - Цветанова, 
б) членовите: 
- Јасмина Хаџиева - Алексовска, 
- д-р Александар Анчевски, 
- д-р Веби Беџети, 
- Михајло Георгиевски, 
- Паскал Гилевски, 
- Слободан Чашуле, 
- Богомил Ѓузел, 
- акад. Матеја Матевски, 
- Љупчо Јакимовски, 
- Паско Кузман, 
- Милчо Манчевски, 
- д-р Божидар Маслинков, 
- Драгиша Здравковски, 
- д-р Ненад Новковски, 
- Сулејман Рушити, 
- Стојан Попов, 
- Анте Поповски, 
- д-р Владимир Џабирски, 
- Јован Кондијанов, 
- д-р Гане Тодоровски, 
- Аднан Ќахил, 
- Кармен Костова, 
- Мирко Стефановски, 
- Лазар Шуманов. 
2. За претседател и членови на Националната комиси-

ја за УНЕСКО на Република Македонија се именуваат: 
а) за претседател 
- Благој Стефановски, министер за култура, 
б) за членови 
- Алајдин Абази, ректор на Штуловиот универзитет 

во Тетово, 
- академик Али Алиу, 
- д-р Александар Анчевски, ректор на Универзите-

тот �Св. Кирил и Методиј� - Скопје, 
- Димитар Башевски, претседател на ПЕН Центарот 

на Македонија, 
- Бојан Иванов, в.д. директор на Музејот на Македо-

нија - Археолошки, Етнолошки и Историски - Скопје, 
- Ѓунер Исмаил, публицист, 
- Љубомир Јанев, министер за животна средина и 

просторно планирање, 
- Ефтим Клетников, писател, 
- д-р Божидар Маслинков, ректор на Универзитетот 

�Св. Климент Охридски� - Битола, 
- акад. Матеја Матевски, претседател на МАНУ 
- Владимир Милчин, режисер, 
- Веле Митаноски, директор на Агенцијата за ин-

формации, 
- д-р Илинка Митрева, министер за надворешни ра-

боти, 
- Азис Положани, министер за образование и наука, 
- академик Анте Поповски, 
- Ерол Ризаов, публицист, 
- Јован Ристов, в.д. директор на Републичкиот завод 

за заштита на спомениците на културата - Скопје, 
- Веле Смилевски, претседател на Друштвото на 

писателите на Македонија, 
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- д-р Луан Старова, писател, 
- Валери Стефановски, в.д. директор на Македон-

ската филхармонија - Скопје, 
- академик Ѓорѓи Старделов, 
- д-р Катица Ќулафкова, писател, 
- Глигор Чемерски, сликар, 
- д-р Лазар Шуманов, претседател на Македонскиот 

национален комитет на ИКОМОС - Скопје. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 17-421/2       Претседател на Владата  

27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
            Скопје      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
199. 
Врз основа на член 26, а во врска со член 18 и 28 од 

Законот за јавните претпријатија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 27 ја-
нуари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА  
ВОДОСНАБДУВАЊЕ �СТУДЕНЧИЦА�  

- СКОПЈЕ  
1. Јован Сивоски се разрешува од должноста член 

на Одборот за контрола на материјално-финансиското 
работење на Јавното претпријатие за водоснабдување 
�Студенчица� - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
   Бр. 17-217/2       Претседател на Владата  

27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
            Скопје      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
200. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 27 јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ФЕСТИВАЛОТ 

�ОХРИДСКО ЛЕТО� - ОХРИД 
 
1. Васил Зороски се разрешува од должноста врши-

тел на должноста директор на Фестивалот �Охридско 
лето� - Охрид. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
   Бр. 17-145/2       Претседател на Владата  

27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
            Скопје      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
201. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 27 јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ФЕСТИВАЛОТ �ОХРИДСКО  

ЛЕТО� - ОХРИД  
1. За вршител на должноста директор на Фестивалот 

�Охридско лето� - Охрид, се именува м-р Зоран Стре-
зовски, дипл. економист за туризам и угостителство. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
   Бр. 17-475/1       Претседател на Владата  

27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
            Скопје      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
202. 
Врз основа на член 100 став 1  од Законот за културата 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 31/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 27 јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ  

ТЕАТАР - КУМАНОВО  
1. Томислав Спасовски се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Народниот театар - 
Куманово. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
   Бр. 17- 363/2                   Претседател на Владата 

27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
203. 
Врз основа на член 100 став 1  од Законот за културата 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 31/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 27 јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР-КУМАНОВО 

 
1. За вршител на должноста директор на Народниот 

театар-Куманово се именува Перо Величковски, дипл. 
историчар на уметноста со археологија, кустос во Умет-
ничката галерија при Народниот музеј во Куманово. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

   Бр. 17- 476/1                   Претседател на Владата 
27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

204. 
Врз основа на член 26  од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27 јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ И  ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕН 
НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-
ФИНАНСИСКОТО   РАБОТЕЊЕ   НА   ЈП   ЗА  
АЕРОДРОМСКИ  УСЛУГИ  �МАКЕДОНИЈА� - СКОПЈЕ  

1. Трифун Трифуновски се разрешува од должноста 
член на Одборот за контрола на материјално-финанси-
ското работење на Јавното претпријатие за аеродром-
ски услуги �Македонија� - Скопје, на негово барање. 

2. За член на Одборот за контрола на материјално-
финансиското работење на Јавното претпријатие за ае-
родромски услуги �Македонија�-Скопје, се именува 
Тодор Џидров, дипл. економист. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
   Бр. 17- 463/1                    Претседател на Владата 

27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
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205. 
Врз основа на член 36 став 6  од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27 јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ПРОЕКТОТ �РАЗВОЈ 

НА ОПШТИНИТЕ И КУЛТУРАТА�  
1. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Проектот �Развој на општините и културата� се именуваат: 
а) за претседател 
- Благој Стефановски, министер за култура, 
б) за членови: 
- Снежана Денковска, секретар на Здружението на 

занаетчии и други самостојни стопанственици на град 
Скопје, 

- Пламенчо Ѓеоргиевски, државен секретар во Ми-
нистерството за локална самоуправа, 

- Џелал Зинели, заменик на директорот и главен и 
одговорен уредник на ЈП Македонска информативна 
агенција МИА-Скопје, 

- д-р Мирче Кокалевски, раководител на Секторот 
за уредување на простор во Министерството за транс-
порт и врски, 

- Климе Коробар, в.д. директор на Музејот на град 
Скопје, 

- д-р Сашо Коруновски, професор на Факултетот за 
туризам и угостителство - Охрид, 

- м-р Зорица Смилева, раководител на Секторот за уго-
стителство и туризам во Министерството за економија, 

- Душан Стојановски, раководител на Одделението 
во Секторот за мали и средни претпријатија во Мини-
стерството за економија, 

- Сузана Стоимчева, пом. раководител на Секторот за 
меѓународни финансии, во Министерството за финансии, 

- Валентина Чавдарова, советник во Службата за 
животна средина, орган во состав на Министерството 
за животна средина и просторно планирање, 

- Ќамил Џеладини, директор на Бирото за развој на 
образованието орган во состав на Министерството за 
образование и наука, 

- д-р Лазар Шуманов, претседател на Македонскиот 
национален комитет на ИКОМОС - Скопје. 

2. Со именувањето на претседателот и членовите на 
Управниот одбор на Проектот �Развој на општините и 
културата� на досегашните им престанува мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

   Бр. 17- 462/1                    Претседател на Владата 
27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

206. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35  од 

Законот за културата (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27 јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ 

НА КУЛТУРАТА - СКОПЈЕ  
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Републичкиот завод за заштита на спо-
мениците на културата - Скопје, се разрешуваат: 
а) претседателот 
- д-р Драги Митревски, 
б) членовите: 
- Аљоша Симјановски, 
- Дарко Николовски, 
- Момчило Трајковски, 
- Елица Манева. 

2. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Републичкиот завод за заштита на спомениците на кул-
турата - Скопје се именуваат: 
а) за претседател 
- д-р Марула Николоска, виш конзерватор за профа-

на архитектура во Заводот, 
б) за членови: 
- д-р Виктор Лилчиќ, доцент на Филозофскиот фа-

култет во Скопје - Институт за археологија, 
- Благоја Кузмановски, доцент на Факултетот за ли-

ковна уметност - Скопје, 
- Бехиџудин Шехапи, историчар на уметност, 
 од редот на вработените 
- Билјана Јовановска, конзерватор за епиграфија и 

нумизматика. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

   Бр. 17- 93/2                     Претседател на Владата 
27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

207. 
Врз основа на член 100, а во врска со член 35 од Зако-

нот за културата (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на 
сед ицата одржана на 27 јануари 2003 година, донесе н 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МА-
ТИЧНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА  

�КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ� - БИТОЛА  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Матичната и универзитетска библиотека �Климент 
Охридски� - Битола се разрешуваат: 

- Роберто Трајковски, 
- Анита Ангеловска, 
- Ленче Андоновска, 
- Лена Секуловска. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Матичната и универзитетска библиотека �Климент 
Охридски� - Битола се именуваат: 
а) за претседател 
- д-р Добри Петровски, професор, 
б) за членови: 
- Ѓорѓи Јанев, технички директор на �Киро Данда-

ро� - Битола, 
- Розита Радевска, наставник во ОУ �Гоце Делчев� - 

Битола, 
од редот на вработените: 
- Лена Секуловска, виш библиотекар, 
- Александра Роиф, библиотекар. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-291/2                      Претседател на Владата 
27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
208. 
Врз основа на член 100, а во врска со член 35 од Зако-

нот за културата (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на 
сед ицата одржана на 27 јануари 2003 година, донесе н 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА - СКОПЈЕ  МАКЕ 

1. Од должноста претседател и членови на Управ-
ниот одбор на Македонската филхармонија - Скопје, се 
разрешуваат: 
а) претседателот 
- Борис Романов, 
б) членовите: 
- м-р Гордана Јосифовска-Неделковска,  
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- Весна Таковска, 
- Румен Димитриев, 
- Ѓорѓи Стефановски. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Македонската филхармонија - Скопје, се именуваат: 
а) за претседател 
- Кирил Рибарски, дипл. музичар - тромбонист, 
б) за членови: 
- д-р Тома Манчев, композитор, професор на Фа-

култетот за музичка уметност - Скопје, 
- Леонид Пејсахов, музичар - концерт мајстор, 
од редот на вработените: 
- Стефан Георгиевски, музичар-трубач, 
- Блерим Груби, заменик водач на виола. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-298/2                      Претседател на Владата 
27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
209. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од 

Законот за културата (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 31/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 27 јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ  
НА КУЛТУРАТА, ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ, 

МУЗЕЈ И ГАЛЕРИЈА - БИТОЛА  
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Заводот за заштита на спомениците на 
културата, природните реткости, музеј и галерија - Би-
тола се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Владо Ѓоревски, 
б) членовите: 
- Александар Делов, 
- Зоран Атанасовски, 
- Владо Сугаревски, 
- Александар Литовски. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Заводот за заштита на спомениците на културата, природ-
ните реткости, музеј и галерија - Битола се именуваат: 
а) за претседател 
- Димитар Димитровски, дипл. инж. архитект, 
б) за членови: 
- Решат Неџипи, историчар на уметноста, 
- Кирил Танчевски, дипл. етнолог, 
од редот на вработените: 
- Здравка Маретиќ, дипл. етнолог, 
- Весна Кочанковска, дипл. град. инженер. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-299/2                      Претседател на Владата 
27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
210. 
Врз основа на член 100, а во врска со член 35 од За-

конот за културата (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 31/98), Владата на Република Македонија, 
на с дницата одржана на 27 јануари 2003 година, донесе е

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ  

�ТАНЕЦ� - СКОПЈЕ  
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Ансамблот за народни игри и песни �Та-
нец� - Скопје, се разрешуваат: 

а) претседателот 
- Стевче Стојковски, 
б) членовите: 
- Лазо Мојсоски, 
- Ѓорѓи Ѓорѓиев, 
- Гоце Бојковски, 
- Кирил Зифовски. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Ансамблот за народни игри и песни �Танец� - Скопје 
се именуваат: 
а) за претседател 
- Кирил Тодевски, музиколог и уредник во Маке-

донската Радио Телевизија, 
б) за членови: 
- Слободанка Петровиќ-Миленковиќ, играорец, пеач 

и солист, 
- Емин Исљами, 
од редот на вработените: 
- Љупчо Маневски, раководител на играорниот кор, 
- Влатко Терзиски, академски музичар-кларинетист. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-300/2                      Претседател на Владата 

27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
211. 
Врз основа на член 100, а во врска со член 35 од За-

конот за културата (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 31/98), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27 јануари 2003 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА �МАРКО ЦЕПЕНКОВ� 

- ПРИЛЕП 
 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Домот на културата �Марко Цепенков� - 
Прилеп се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Петар Тренкоски, 
б) членовите: 
- Рубин Ѓорѓиоски, 
- Димитар Златаноски, 
- Николчо Василески, 
- Весна Димоска. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Домот на културата �Марко Цепенков� - Прилеп се 
именуваат: 
а) за претседател 
- Сашо Зафироски, графички инженер, 
б) за членови: 
- Рубин Белчески, дипл. историчар, 
- Ристо Николоски, дипл. правник, 
од редот на вработените: 
- Весна Димоска, самостоен книговодител, 
- Љубен Тодороски, економски техничар. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-356/2                      Претседател на Владата 

27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
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212. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од 

Законот за културата (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 31/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 27 јануари 2003 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НА-
РОДНАТА И  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА  

�КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ� - СКОПЈЕ  
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Народната и Универзитетска библиотека 
�Климент Охридски� - Скопје се разрешуваат: 
а) претседателот 
- д-р Михајло Георгиевски, 
б) членовите: 
- Лена Ангелковска, 
- Павлина Наскова-Ежова, 
- м-р Стана Јанкоска, 
- Санде Стојчевски. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Народната и Универзитетска библиотека �Климент 
Охридски� - Скопје се именуваат: 
а) за претседател 
- д-р Иван Катарџиев, историчар, 
б) за членови: 
- академик Анте Поповски, писател, 
- д-р Луан Старова, професор на Филолошкиот фа-

култет �Блаже Конески� - Скопје, 
од редот на вработените: 
- Димитар Димитровски, соработник-збирка за ори-

енталистика, 
- Елена Никодиновска, соработник за набавка на 

странски публикации. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-357/2                      Претседател на Владата 
27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
213. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од 

Законот за културата (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 31/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 27 јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР  

НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР - БИТОЛА  
1. Од должноста претседател и членови на Управниот 

одбор на Народниот театар - Битола се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Тони Николовски, 
б) членовите: 
- Љупка Коларева-Пајевиќ, 
- Љубомир Груевски, 
- Владимир Талевски, 
- Христо Бојаџиев. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Народниот театар - Битола се именуваат: 
а) за претседател 
- Јоана Поповска, актер, 
б) за членови: 
- Владо Костов, писател, 
- Јанко Петровски, дипл. правник, 
од редот на вработените: 
- Менка Бојаџиева, актер, 
- Петар Мирчевски, актер. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-362/2                      Претседател на Владата 
27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

214. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од 

Законот за културата (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 31/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 27 јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И E 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ 

НА КУЛТУРАТА-БИТОЛА 
 
1. Од должноста претседател и членови на Управниот 

одбор на Домот на културата-Битола се разрешуваат: 
а) претседателот 
- д-р Божидар Маслинков, 
б) членовите: 
- Зоран Атанасовски,  
- Менка Бојаџиева,  
- Лидија Ѓоревска, 
- Блаже Павловски. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Домот на културата-Битола се именуваат: 
а) за претседател 
- Александар Марковски, дипл. маш. инж., 
б) за членови:  
- Тереза Јанчевска, дипл. економист,  
- Никола Темелковски, дипл. правник,  
од редот на вработените: 
- Панде Милевски, дипл. екон., раководител на одр-

жување,  
- Љиљана Петкова, дипл. правник. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-464/1                      Претседател на Владата         

27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
215. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од 

Законот за културата (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 31/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 27 јануари 2003 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И E 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА БИБ-
ЛИОТЕКАТА �БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ�- СКОПЈЕ  

1. Од должноста претседател и членови на Управ-
ниот одбор на Библиотеката �Браќа Миладиновци�-
Скопје се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Никола Алтиев,  
б) членовите: 
- Васко Гаџовски,  
- Надежда Стефановска,  
- Фанија Попова,  
- Науме Радичевски. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Библиотеката �Браќа Миладиновци�-Скопје се именуваат:  
а) за претседател 
- академик Петре М. Андреевски, писател,  
б) за членови:  
- проф. Владимир Георгиевски, академски сликар,  
- Ешреф Алиу, професор во пензија,  
од редот на вработените: 
- Васко Тодоровски, секретар,  
- Охридеја Јаневска, библиотекар-информатор. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 17-465/1                     Претседател на Владата         

27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 
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216. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од 

Законот за културата (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 31/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 27 јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 

УМЕТНИЧКАТА ГАЛЕРИЈА-СКОПЈЕ  
1. Од должноста претседател и членови на Управниот 

одбор на Уметничката галерија-Скопје се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Менка Карапашовска, 
б) членовите: 
- Владо Цветановски,  
- Танас Луловски,  
- Ламбе Арнаудов, 
- Коста Мартиновски. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Уметничката галерија-Скопје се именуваат:  
а) за претседател 
- Славко Лисичков, 
б) за членови:  
- Конча Пирковска, дипломиран историчар на уметноста,  
- Фатмир Сулејмани, критичар на уметноста,  
- Марјан Начевски, дипл. економист,  
од редот на вработените 
- Коста Мартиновски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-483/1                      Претседател на Владата         

27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
217. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 3 февруари 2003 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈП �МАКЕ-

ДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ�-СКОПЈЕ  
1. Ратко Стефановски се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Јавното претприја-
тие �Македонски железници�-Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
 Бр. 17-634/1                      Претседател на Владата         

3 февруари 2003 година         на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
218. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 3 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ �СТРЕЖЕВО� - 

БИТОЛА  
1. За заменик на директорот на Јавното претприја-

тие �Стрежево� - Битола се именува Пеце Богдановски, 
дипл. економист, вработен во Јавното претпријатие. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
а Македонија�. к 

         Бр. 17-635/1                      Претседател на Владата 
3 февруари 2003 година         на Република Македонија, 
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

219. 
Врз основа на член 26 од Законот за попис на населе-

нието, домаќинствата и становите во Република Македо-
нија, 2002 година (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 16/2001, 37/2001, 70/2001 и 43/2002), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 3 фе-
вру ри 2003 година, донесе а 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СЕКРЕТАР НА 

ДРЖАВНАТА ПОПИСНА КОМИСИЈА  
1. Добринка Борисова - Господинова се разрешува од 

должноста секретар на Државната пописна комисија. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
едонија�. к 

         Бр. 17-636/1                      Претседател на Владата 
3 февруари 2003 година         на Република Македонија, 
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
220. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 59/2000) и член 2 од Одлуката за образување На-
ционална комисија за борба против трговијата со луѓе и иле-
галната миграција во Република Македонија (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 18/2001), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 3 февруари 2003 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР, 
НЕГОВ ЗАМЕНИК, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА НА-
ЦИОНАЛНАТА  КОМИСИЈА ЗА  БОРБА ПРОТИВ ТР-
ГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНАТА МИГРАЦИЈА 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА   
1. За национален координатор, негов заменик, секре-

тар и членови на Националната комисија за борба против 
трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република 
Македонија се именуваат: 

а) за национален координатор 
Радивоја Јовановски - државен секретар во Мини-

стерството за внатрешни работи. 
б) за заменик национален координатор 
д-р Трпе Стојановски - помошник на министерот во 

Секторот за меѓународна соработка и европска интеграци-
ја во Министерството за внатрешни работи. 

в) за членови: 
Горан Ристовски - началник на Одделението за борба 

против трговијата со луѓе, имотни деликти со елементи на 
насилство, фалсификати и комар во Секторот за организи-
ран криминал во Министерството за внатрешни работи, 

Благоја Стојковски - началник на Одделението за азил 
и миграција во Секторот за странци и имиграциони пра-
шања во Министерството за внатрешни работи, 

Љупчо Арсовски - државен советник во Министерс-
твото за надворешни работи, координатор на областа за 
конзуларни работи, 

Тања Кикерекова - раководител на Одделението за чо-
векови права во Министерството за правда,  

Роксанда О. Крстевска - заменик на јавниот обвинител 
на Република Македонија,  

Елена Грозданова - раководител на Одделението за 
унапредување на рамноправноста на половите во Мини-
стерството за труд и социјална политика, 

Зуди Биљали - раководител на Секторот во Мини-
стерството за здравство, 

Јулија Николовска - шеф на служба за истраги во Се-
кторот за контрола и истраги во Царинската управа при 
Министерството за финансии. 

г) за секретар 
м-р Татјана Зороска - Камиловска, виш советник за 

нормативна дејност во Секторот за правни и кадровски ра-
боти во Министерството за внатрешни работи. 

2. Со именувањето на националниот координатор и чле-
новите на Националната комисија за борба против трговија-
та со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија 
на досегашните им престанува мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, 
а ќе се објави во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
         Бр. 17-637/2                        Претседател на Владата 
3 февруари 2003 година             на Република Македонија, 
             Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
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221. Листата на отрови од став 1 на оваа точка е соста-

вен дел на ова решение. Врз основа на член 48 став 1 точка 6 од Законот за 
прометот на отрови (�Сл. лист на СФРЈ� бр. 13/91), ми-
нистерот за здравство, донесе 2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-

то објавување во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТА НА ОТРОВИ РАС-
ПОРЕДЕНИ ВО ГРУПИ НА ОТРОВНОСТ ВО ПЕ-
РИОДОТ ОД 01.01.2002 ДО 31.12.2002 ГОДИНА 

 
   Бр. 15-497/1         Министер за здравство,  

22 јануари 2003 година            д-р Реџеп Сељмани, с.р. 1. Се утврдува Листа на отрови распоредени во гру-
пи на отровност во смисла на член 16 став 1 од Законот 
за промет на отрови. 

       Скопје 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НА ОТРОВИ РАСПОРЕДЕНИ В
ОД 01.01.200 

Заштитено име 
Генеричко име Производи

MUSTANG florasulam Dow Agrosciences -
PANTERA 40 EC  
Kvizalofop-p-tefuril Uniroyal Chemical L
DOMINATOR  
glifosat Dow Agro Sciences
KARTAP 95 SP 
Cartap hydrochloride CAC Chemical Co. 
RANDAP 
glifosat 

Jiangsu Xinyi Pestic
Kina 

ASODIN 20 SL 
monokrotofos 

Jiangsu Xinyi Pestic
Kina 

AGROSAN 2.4 D 
Sol na feniloksi ocetna  
kiselina so dietilamin 

CAC Chemical Corp
Кина 

MANKOZEB 80 WP 
mankozeb Jiangsu Xinyi Pestic
ALANAT 80 WP 
fosetil aluminium Jiangsu Xinyi Pestic
EVICUR 72.2 SL 
propamokarb 

Jiangsu Xinyi Pestic
Кина 

SENAKOR 70 WP 
metribuzin Tide International C
METOLAHLOR 72 EC 
metolahlor Tide International C
VALERAT 5 EC 
esfenvalerat 

Jiangsu Xinyi Pestic
Кина 

PROMETRIN 50 WP 
prometrin 

CAC International T
Кина 

DINAZOL 25 EC 
propikonazol 

Agro-Care Chemica
Кина 

HERBISTAR 750 WG 
tribenuron metil Tide International C
METOMIL 90 SP 
metomil Jiangsu Xinyi Pestic
STAMP 330 EC 
pendimetalin Jiangsu Xinyi Pestic
RIDOSAN 72 WP 
mankozeb Jiangsu Xinyi Pestic
KANTER 5 G 
terbufos 

Hebei Long Age pes
Ltd 

REKORD 20 EC 
cipermetrin Jiangsu Xinyi Pestic
METOMORF 
mankozeb 

Agro-Care Chemica
Кина 

MATCH 050 EC 
lufenuron 

Novartis, Bazel (Syi
AG) - Швајцарија 

CONFIDOR SL 200 
Imidakloprid 

Bayer A.G. Leverku
Германија 

KARBOTIRAM 
karboksin 

Agro-Care Chemica
Кина 

FASTACID 
kvinklorak 

Jiangsu Xinyi Pestic
Кина 

TIMSEN 
Dimethyl benzyl ammonium 
chloride, urea 

United Promotions I

РОДИ ЖИТНИ МАМКИ 
Bromadialon 

ОХИС ПРОИЗВОД
ДООЕЛ 

РОДИ ПАРАФИНСКИ 
МАМКИ Bromadialon 

ОХИС ПРОИЗВОД
ДООЕЛ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л И С Т А 
О ГРУПИ НА ОТРОВНОСТ ВО ПЕРИОДОТ  
2 ДО 31.12.2002 ГОДИНА 

тел Група на отровност Подрачје на примена 
 Avstrija Трета хербицид 
td - SAD Трета хербицид 

 - Австрија Трета хербицид 

Ltd - Кина Втора инсектицид 

ide Ltd - Трета хербицид 

ide Ltd - Втора инсектицид 

oration Ltd - Трета хербицид 

ide Ltd - Трета фунгицид 

ide Ltd - Трета фунгицид 

ide Ltd - Трета фунгицид 

o. Ltd - Кина Трета хербицид 

o. Ltd - Кина Трета хербицид 

ide Ltd - Втора инсектицид 

rading Co - Трета хербицид 

l Industry - Трета фунгицид 

o. Ltd Кина Трета хербицид 

ide Ltd Кина Прва инсектицид 

ide Ltd Кина Втора хербицид 

ide Ltd Кина Трета фунгицид 

ticide Co. Втора земјен инсектицид 

ide Ltd Кина Трета инсектицид 

l Industry - Трета фунгицид 

ngenta Agro Трета инсектицид 

sen - Трета инсектицид 

l Industry - Трета фунгицид 

ide Ltd - Трета хербицид 

nc - САД 
Трета фунгицид/бактерицид 

СТВО Трета родентицид 

СТВО Трета родентицид 
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222. 
Врз основа на член 4-г од Законот за буџетите 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 79/93, 
3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01 и 46/2002), министерот 
за финансии донесува 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ  И РАСПОРЕДУВАЊЕ 

НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ  
1. Во Упатството за начинот на евидентирање и рас-

поредување на јавните приходи (�Службен весник на 
РМ� бр. 100/01, 15/02, 64/02 и 82/02), во шифрарникот 
на уплатни сметки за јавни приходи, во дел I. Приходи 
на Републиката и на единиците на локалната самоупра-
ва, точката 1. Данок на добивка, се менува и гласи:  

� 1. Данок на добивка 
1. 840-1013 данок на добивка по годи-

шен даночен биланс за да-
ночни обврзници - корис-
ници и единки корисници 
на средства од Буџетот на 
РМ, единици на локалната 
самоуправа и фондови 

711213 

2. 840-1029 месечни аконтации на да-
нок на добивка за даночни 
обврзници - корисници и 
единки корисници на 
средства од Буџетот на 
РМ, единици на локалната 
самоуправа и фондови 

711211 

3. 840-1034 ревалоризиран данок на до-
бивка утврден при преста-
нување на условите за ко-
ристење на даночни олес-
нувања и ослободувања за 
даночни обврзници - корис-
ници и единки корисници 
на средства од Буџетот на 
РМ, единици на локалната 
самоуправа и фондови 

711214 

4. 840-1060 данок на добивка по годи-
шен даночен биланс за да-
ночни обврзници-трговски 
друштва, јавни претприја-
тија и други правни лица  

711216 

5. 840-1076 месечни аконтации на да-
нок на добивка за даночни 
обврзници-трговски 
друштва, јавни претприја-
тија и други правни лица 

711212 

6. 840-1081 ревалоризиран данок на 
добивка утврден при пре-
станување на условите за 
користење на даночни 
олеснувања и ослободува-
ња за даночни обврзници-
трговски друштва, јавни 
претпријатија и други 
правни лица 

711217 

7. 840-1193 камата за ненавремено пла-
ќање на данок на добивка 

711215 
 
2. Во точката 2. Персонален данок на доход, пот-

точката 2.1. Данок на доход на лични примања се ме-
нув  и гласи: а 

�2.1. Данок на доход на плати и на други лични 
примања:  

1. 840-1242 данок на плати на вработени 
лица кај корисниците и един-
ките корисници на средства 
од Буџетот на РМ, единици-
те на локалната самоуправа и 
градот Скопје и фондовите 

711111 

основани со Закон 
2. 840-1258 данок на други лични при-

мања на вработени лица кај 
корисниците и единките 
корисници на средства од 
Буџетот на РМ, единиците 
на локалната самоуправа и 
градот Скопје и фондовите 
основани со Закон 

711130 

3. 840-1263 данок на плати на врабо-
тени лица во трговски 
друштва, јавни претприја-
тија, кај трговци и кај дру-
ги правни и физички лица 
што вршат дејност, кои не 
се корисници и единки ко-
рисници на Буџетот 

711112 

4. 840-1284 данок на други лични при-
мања на вработени лица 
во трговски друштва, јав-
ни претпријатија, кај тр-
говци и кај други правни и 
физички лица што вршат 
дејност, кои не се корис-
ници и единки корисници 
на Буџетот  

711131 

5. 840-1307 данок на плати остварени 
во странство 

711114 

6. 840-1328 данок на други лични прима-
ња остварени во странство 

711132 

7. 840-1403- данок на примања оства-
рени по основ на договор 
за дело 

711115 

8. 840-1349- данок на лични примања 
на носители на јавни 
функции, на членови на 
органи на управување и на 
органи на надзор на тргов-
ски друштва, членови на 
МАНУ, судии поротници, 
вешти лица и слично 

711117 

9. 840-1221- данок на пензии 711113 
 
3. Во точката 3. Данок на промет на производи и ус-

луги, данок на додадена вредност и акцизи, потточката 
3.3. Акцизи, се менува и гласи: 

� 3.3. Акцизи 
1. 840-2213- акциза на моторен бензин 

(МБ-86) 
714212 

2. 840-2229- акциза на безоловен бен-
зин БМБ-95 

714213 

3. 840-2208- акциза на моторен бензин 
(МБ-98) 

714250 

4. 840-2234- акциза на керозин како 
погонско гориво 

714214 

5. 840-2853- акциза на керозин како го-
риво за греење 

714216 

6. 840-2260- акциза на авионски бен-
зин (тарифна ознака 2710 
11 31 00) 

714251 

7. 840-2255- акциза на гасно масло ка-
ко погонско гориво (Д-1) 

714215 

8. 840-2351- акциза на гасно масло ка-
ко погонско гориво (Д-2) 

714252 

9. 840-2276- акциза на масло за ложе-
ње (мазут) 

714217 

10. 840-2281- акциза на гасно масло ка-
ко гориво за греење (ЕЛ) 

714218 

11. 840-2297- акциза на минерални мас-
ла од тарифните ознаки 
2710 00 39 00, 2710 00 87 
00, 2710 00 88 00, 2710 00 
89 00, 2710 00 92 00 и 
2710 00 94 00; 

714219 
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12. 840-2304- акциза на течен нафтен 

гас како погонско гориво 
(ТНГ-ПГ) 

714220 

13. 840-2325- акциза на течен нафтен 
гас како гориво за греење 
(ТНГ-ГГ) 

714253 

14. 840-5743-  акциза при увоз на мине-
рални масла 

714221 

15. 840-2117- акциза на тутунски добра  714222 
16. 840-5717- акциза при увоз на тутун-

ски добра (преработки од 
тутун) 

714223 

17. 840-2330- акциза на етил алкохол, 
меѓупроизводи, други пен-
ливи пијалaци и други не-
пенливи пијалaци 

714224 

18. 840-2367- акциза при увоз на етил 
алкохол, меѓупроизводи, 
други пенливи и други не-
пенливи пијалaци 

714227 

19. 840-21233- акциза на пиво 714230 
20. 840-5738- акциза при увоз на пиво 714231 
21. 840-2185- акциза на патнички авто-

мобили 
714232 

22. 840-2603- акциза на луксузни произ-
води и кафе 

714235 

23. 840-2757- камата за ненавремено 
плаќање на акцизи 

714249 
 
4. Точката 8. Приходи што ги остваруваат органите 

на управата, правосудните органи и други приходи, се 
менува и гласи: 

 
�8. Приходи што ги остваруваат органите на упра-

вата, правосудните органи и други приходи 
 

1. 840-61012- приходи остварени од на-
доместок за слетување - 
Лендинг 

723311 

2. 840-6116- приходи на органите на 
управата 

725930 

3. 840-6121- надомест за технички 
преглед на радио станици  

724137 

4. 840-6137- надомест на трошоци за 
судска и прекршочна по-
стапка 

724132 

5. 840-6142- камати за ненавремено 
платени обврски спрема 
државата за кои не се 
предвидени посебни уп-
латни сметки 

725931 

6. 840-6158- претприемачки приход и 
приходи од имот 

721313 

7. 840-6163- приходи од тендери (јавни 
нарачки) 

724125 

8. 840-6179- приходи од локации за из-
градба на инвестициони 
објекти 

718116 

9. 840-6184- приходи од здравствена 
заштита на животни 

724127 

10. 840-6212- приходи од регистрација 
на возила за СПИ 

724134 

11. 840-62184- приходи од одземени средс-
тва по посебни прописи 

725923 

12. 840-62207- надоместок од лиценци од 
игри на среќа 

718113 

13. 840-62212- месечен паушален надоместок 
од одделни игри на среќа 

718114 

14. 840-6233-  приходи од задолжителна 
контрола на растенија 

724128 

15. 840-6249- приходи од промет на нед-
вижности на Републиката 

733111 

и надоместок за стекнува-
ње на права за користење 
на градежно земјиште 

16. 840-6254- одземени приходи оства-
рени по основ на разлика 
во цената по решенија од 
надлежните органи 

725924 

17. 840-6275- надоместок за изработка 
на просторни и урбани-
стички планови 

724112 

18. 840-6296- приходи од продажба на 
акции и удели на држав-
ниот капитал 

771211 

19. 840-6303- продажба на капитални 
средства 

731111 

20. 840-6345- надомест за пренамена и 
закуп на земјиште 

718115 

21. 840-6350- други приходи 725939 
22. 840-6366- посебни давачки за игри 

на среќа 
724135 

23. 840-6709- приходи од игри на среќа 
од неподигнати стокови и 
парични добивки 

724133 

24. 840-6051- закуп на земјоделско зем-
јиште во сопственост на 
државата 

733115 

25. 840-6072 концесии на земјоделско 
земјиште во сопственост 
на државата 

733117 

26. 840-6415 надоместок за концесии 
на дивечот во ловиштата 

733121 

27. 840-6420 надоместок за концесии 
на рибниот фонд 

733122 

28. 840-6436 надоместок за концесии 
на водите 

733123 

29. 840-6371 надоместок за концесии за 
детални геолошки истра-
жувања 

733118 

30. 840-6387 надоместок за концесии за 
експлоатација на минерал-
ни суровини (по основ на 
простор) 

733119 

31. 840-6392 надоместок за концесии за 
експлоатација на минерал-
ни суровини (по основ на 
експлоатирана минерална 
суровина) 

733120 

32. 840-6441 надоместок за концесии за 
вршење на радиодифузна 
дејност-радио и телевизија 

733124 

33. 840-6457 надоместок за концесии за 
дистрибуција на радио и 
ТВ програми преку кабел-
ска мрежа 

733125 

34. 840-6462 други концесии 733126 
 
5. Во делот III. Приходи на други фондови и други 

приходи, точката 12. Приходи по основ на комунална 
дејност, се менува и гласи: 

 
�12. Приходи по основ на комунална дејност. 
 

1. 842-84 надомест за трајна пренаме-
на на земјоделско земјиште 

717118 

 
6. Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

       Бр. 13-1773/1                       Министер, 
28 јануари 2003 година                 м-р Петар Гошев, с.р. 
           Скопје 
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АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3. 
Врз основа на одредбата од член 35 и 36 од Законот за 

адвокатура и членовите 23, 45, 69, 82 и 84 од Статутот на 
Адвокатската Комора на Република Македонија, Управ-
ниот одбор на Адвокатската Комора на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 29.01.2003 година ја до-
нес  следната е

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА 
НА КОМОРСКИОТ УПИСЕН ВЛОГ  

Член 1 
По уписот во Именикот на адвокатите во Адвокат-

ската комора на Република Македонија, новите адвока-
ти ќе плаќаат коморски уписен влог во висина од 1000 
евр  во денарска противвредност. а

 
Член 2 

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

                                                 Адвокатска комора 
                                             на Република Македонија 
                                             Управен одбор на АКРМ 

___________ 
4. 
Врз основа на одредбата од член 15, 35 и 36 од Зако-

нот за адвокатура и членовите 23, 45, 82 и 83 од Статутот 
на Адвокатската Комора на Република Македонија, 
Управниот одбор на Адвокатската Комора на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29.01.2003 година 
ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА 
НА КОМОРСКАТА ЧЛЕНАРИНА 

 
Член 1 

Висината на коморската членарина изнесува 
5000,00 денари годишно. 

 
Член 2 

К
 
оморската членарина се плаќа тримесечно. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
                                                 Адвокатска комора 
                                             на Република Македонија 
                                             Управен одбор на АКРМ 

_______________________________________________ 
Огласен дел 
 

С У Д С К И    О Г Л А С И  
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, во тек е 
парнична постапка за развод на брак, по тужба на ту-
жителот Илија Здравковски, против тужената Анета 
Здравковска, со непознато место на живеење, која по-
стапка е заведена под VI. П. бр. 867/02. 
Се повикува тужената Анета Здравковска да се јави 

во судот лично или преку полномошник во рок од 30 
дена од објавувањето на судскиот оглас во �Службен 
весник на РМ�. 
Во спротивно, нејзините интереси во постапката до 

правосилното завршување на истата ќе ги штити адво-
катот Виолета Ангелова Геровска, ул. �Пајко Маало� бб, 
Скопје, која е определена како нејзин привремен застап-
ник со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјал-
ни работи Скопје бр. 3020-648 од 16.01.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VI. П. бр. 

867/02.                                                                        (2271)                        

Пред Основниот суд во Гостивар, се води постапка 
за регрес, во износ од 22.290,00 денари, по тужба на ту-
жителот АД за осигурување �Вардар�, Скопје, против 
тужениот Сејфулаи Џезми од с. Чегране. 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак, 
по тужба на тужителката Бајрамша Мехмед од Скопје, 
против тужениот Лорен Мехмед од Франција, со не-
позната адреса на живеење. 
Се повикува тужениот Лорен Мехмед од Франција 

во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави 
во овој суд или по истекот на рокот да ја достави своја-
та точна адреса на живеење. 
Доколку тужениот не постапи по налогот на овој 

суд ќе му биде поставен привремен старател адвокатот 
Љиљана Багеска, ул. �Рузвелтова� бр. 46-2-9, Скопје, 
која ќе ги застапува неговите интереси до правосилно-
то окончување на постапката. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје,  V. П. бр. 

2199/02.                            (2277) 
___________ 

 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, е поднесена 

тужба за ништовност на договор за купопродажба, по туж-
ба на тужителката Виолета Владимирова од Скопје, против 
тужените Десанка Блажевска, Валентина Баштрица, Биља-
на Лончаревиќ и Пановска Снежана, сите од Скопје.  
Тужените Десанка Блажевска, Валентина Баштрица 

и Лончаревиќ Биљана имаат пријавено последно место 
на живеење на ул. �Ангел Димовски� бр. 8/5-10, меѓу-
тоа не престојуваат на оваа адреса, па истите се сега со 
непозната адреса. 
Од страна на Меѓуопштинскиот центар за социјална 

работа со решение бр. 3020-6037 од 20.12.2002 година, 
им е поставен посебен старател адвокатот Мирче Ри-
стовски од Скопје, ул. �Питу Гули� бр. 55, кој ќе ги за-
стапува во постапката и ќе ги штити нивните интереси. 
Со оглед на ова потребно е тужените во рок од 30 де-

на од денот на објавувањето на овој оглас да се јават во 
постапката како тужени, во спротивно нивните интереси 
ќе ги застапува поставениот привремен старател. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VIII. П. бр. 

2562/02.                                                                      (2446)  
___________ 

 
Пред овој суд е поднесена тужба по основ развод на 

брак, од тужителката Ѓулбеар Ботен, со стан на ул. �Ма-
џари-1� бр. 4 - Скопје, против тужениот Хорст Дитер-
Ботен од Германија, со непозната адреса на живеење. 
Се повикува тужениот Хорст Дитер-Ботен да се ја-

ви во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на 
овој оглас или во истиот рок да ја достави сегашната 
адреса на живеење или да ангажира свој полномошник. 
Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на 

истиот ќе му биде одреден привремен старател од ре-
дот на адвокатите,  назначен од Меѓуопштинскиот цен-
тар за социјални работи на град Скопје, кој ќе ги заста-
пува неговите интереси пред судот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIX. П. бр. 

2595/02.              (2749) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО 
Основниот суд во Берово, води постапка за докажу-

вање на смрт на лицето Батевски Костадин Ѓорѓи од с. 
Умлена, по предлог на Дафина Мишевска од с. Умлена. 
Се повикува лицето Батевски Костадин Ѓорѓи од с. 

Умлена, кој што е роден на 10.05.1873 година во с. Ум-
лена - Пехчево, а наводно умрел околу 31.05.1943 го-
дина во с. Умлена, во рок од еден месец од денот на об-
јавувањето на овој оглас во �Службен весник на РМ�, а 
исто така се повикуваат и други лица кои што знаат де-
ка наведеното лице е умрено на наведената дата, да го 
известат судот. 
По истекот на рокот судот ќе утврди дали наведе-

ното лице е умрено. 
Од Основниот суд во Берово, ВПП. бр. 1/2003.   (2593) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
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Бидејќи на повеќе расправи тужениот не се јавил на 

покана на судот, а од страна на Месната канцеларија во 
с. Чегране судот е известен дека лицето Сејфулаи Џез-
ми со целата фамилија се наоѓа во Белград - СР Југос-
лавија, со непозната адреса, на предлог на полномош-
никот на тужителот се поставува за привремен застап-
ник на тужениот адвокатот Нијази Јонузи, од Гостивар. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 780/2001. (2440) 

___________ 
 

Основниот суд во Гостивар, постапувајќи по тужба-
та на тужителите Карадени Мелијат и Дебреши Џулсем 
од Гостивар, застапувани од полномошникот Теута Ах-
мети од Гостивар, против тужените Каљоши Илмије и 
Каљоши Сабри од Гостивар, бидејќи не може да се 
обезбеди точна адреса, затоа што тужените се иселени 
во СР Југославија, полномошникот на тужителите по-
бара да се постави привремен застапник. 
Поради тоа судот на тужените им поставува при-

времен застапник и тоа Велко Страшески, адвокат од 
Гостивар. 
Од Основниот суд во Гостивар,  П. бр. 776/2002.(2731) 

___________ 
 

Пред овој суд, е заведен предмет Р. бр. 28/03, за до-
кажување на смртта на лицето Мурат Велију од Гости-
вар, од татко Арун Велију и мајка Гулша Велију, роден 
20.12.1927 година во с. Корито, Гостиварско, по пред-
лог на предлагачката Атије Велију од Гостивар, ул. 
�Београдска� бр. 10. 

 Основниот суд во Гостивар го повикува лицето 
Мурат Велију, во рок од 15 дена по објавувањето на 
овој оглас во �Службен весник на РМ�, да се јави во 
Основниот суд во Гостивар. 
Судот исто така ги повикува сите оние лица кои 

знаат нешто за животот на Мурат Велију, тоа да го со-
општат во Основниот суд во Гостивар. 
Доколку повиканото лице не се јави во предвидени-

от рок во Основниот суд во Гостивар, истото ќе се сме-
та дека е умрено. 
Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 28/03.   (2881) 

__________ 
 

Пред овој суд е заведен предлогот Р. бр. 22/03, за 
докажување на смртта на лицето Муслији Алије, роде-
на Алими од с. Долна Бањица, родена 1880 година во с. 
Долна Бањица, од татко Ибраим и мајка Кадрије, по 
предлог на предлагачот Рахими Ајдуан од с. Долна Ба-
њица, поднесен преку полномошникот Небојша Мило-
шески, адвокат од Гостивар. 
Основниот суд во Гостивар го повикува лицето 

Муслији Алије, во рок од 15 дена по објавувањето на 
овој оглас во �Службен весник на РМ�, да се јави во 
Основниот суд во Гостивар. 
Судот исто така ги повикува сите оние лица кои 

знаат нешто за животот на лицето Муслији Алије, да го 
соопштат во Основниот суд во Гостивар. 
Доколку повиканото лице не се јави во предвидени-

от рок во Основниот суд во Гостивар, истото ќе се сме-
та дека е умрено. 
Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 22/03.   (2882) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ДЕЛЧЕВО 

Пред Основниот суд во Делчево, е заведен спор за 
развод на брак, по тужба на тужителката Вера Златков-
ска од Скопје, против тужениот Златковски Стојне од 
Делчево, сега со непозната адреса на живеење. 
Се повикува тужениот Стојне Златковски, во рок од 

30 дена од денот на објавувањето на огласот во �Служ-
бен весник на РМ�, да се јави во Основниот суд во Дел-
чево и да ја пријави својата точна адреса на живеење. 
Доколку тужениот не се јави во Основниот суд во 

Делчево во наведениот рок, ќе му биде поставен при-

времен застапник кој ќе ги штити неговите права и ин-
тереси во постапката, и тоа стручниот соработник 
Бранко Тричковски, вработен во Основниот суд во 
Делчево. 

 Од Основниот суд во Делчево, П. бр.138/2002. 
                                          (2732) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак, 
по тужба на тужителот Емини мом. Наимовска Фатиме 
од Куманово, против тужениот Емини Афет од с. Одри 
- Тетово, роден 30.08.1976 година. 
Со оглед дека за тужениот судот е известен дека 

истиот живее во с. Одри - Тетово, а сега е со непозната 
адреса на живеење во Швајцарија, за привремен за-
стапник му се назначува адвокатот Марјан Витановски 
од Куманово. 
Привремениот застапник ќе го застапува тужениот 

во оваа постапка се додека тој или неговиот полномош-
ник не се појави пред судот, односно додека Центарот 
за социјални работи не го извести судот дека назначил 
старател. 
Од Основниот суд во Куманово,  VII. П. бр. 1695/2002.

                                          (2588) 
ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ 

Пред Основниот суд во Радовиш, е заведен спор по 
тужба на тужителот Киро Мијалов од с. Раклиш, про-
тив тужениот Мите Христов од Радовиш, ул. �Драм-
ска� бр. 4, со непознато престојувалиште во Италија. 
Бидејќи тужениот престојува во Република Италија 

со непозната адреса, се повикува да се јави во овој суд 
во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на 
огласот или пак да достави своја адреса на престојување. 
Доколку во определениот рок тужениот не се јави 

или не определи свој полномошник, неговите интереси 
до правосилноста на постапката ќе ги застапува при-
времениот застапник Лилјана Цветановска, стручен со-
работник при овој суд. 
Од Основниот суд во Радовиш, П. бр. 315/2000. (2438) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Во Основниот суд во Струмица, се води постапка за 

долг, по тужба на тужителот АДОР �Кјуби Македони-
ја� од  Скопје, против тужениот Стојановски Миле од 
с. Пиперево. Вредност на спорот 2.309,00 денари. 
Постапувајќи по поднесената тужба судот има закажа-

но повеќе рочишта, но на истите не се јавува тужениот, а 
на последното рочиште од 08.10.2001 година поканата е 
вратена со констатација �лицето е во странство�. 
Полномошникот на тужителот потврдувајќи го соз-

нанието дека тужениот навистина бил во странство и де-
ка не се во можност да му ја достават на судот адресата 
на која живее во странство, па како за тужен со непозна-
та адреса, се предлага на судот натамошната постапка да 
се води со поставување на привремен застапник. 
Се повикува тужениот Стојановски Миле од с. Пи-

перево, сега со непозната адреса на живеење, да се јави 
во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, заради 
учество во постапката против него. 
Во спротивно, ќе му биде назначен привремен за-

стапник и тоа Цонка Каламерникова, стручен соработ-
ник при Основниот суд во Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 495/01.   (2441) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка за 
развод на брак, по тужба од тужителот Рамизе Фејзу-
лаи, родена Фаризи од Тетово, ул. �107� бр. 31, против 
тужениот Ремзи Фејзулаи, сега со непозната адреса. 
Вредност на спорот 60.000,00 денари. 
Се повикува тужениот Ремзи Фејзулаи во рок од 30 

дена од објавувањето на огласот во �Службен весник 
на РМ� да се јави во Основниот суд во Тетово или да 
овласти свој полномошник. 
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Во спротивно, судот преку Центарот за социјални 

работи во Тетово ќе му постави времен старател кој ќе 
ги штити неговите права и интереси до правосилното 
окончување на спорот. 

  Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1049/2002. 2436) 
__________ 

 
Пред Основниот суд во Тетово, се води граѓанска 

парница за сопственост и поништување договор за купо-
продажба, по тужба на тужителите Заковска Марија и 
др. од Скопје, против тужените Заковски Воислав и др. 
Бидејќи тужените Рамизи Халил Хади и Рамизи Ха-

лил Ислам, двајцата од Тетово, сега се со непозната 
адреса во странство, се повикуваат да се јават во Ос-
новниот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот или да одредат свој полномошник. 
Во спротивно, судот на двајцата ќе им постави привре-

мен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 631/2002.(2437) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка за 
развод на брак, по тужба од тужителот Изет Зеќири од 
с. Камењане - Тетово, против тужената Шукрије Зеќи-
ри, сега со непозната адреса во Швајцарија. 
Се повикува тужената Шукрије Зеќири, родена Бајра-

ми, со непозната адреса на живеење во Швајцарија, да се 
јави во Основниот суд во Тетово или да одреди полно-
мошник во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. 
Во спротивно, судот на истата ќе и постави времен 

старател кој ќе ги застапува нејзините права се до 
окончувањето на постапката по овој предмет. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 84/2003.  (2589) 

__________ 
 

Пред овој суд се води постапка за утврдување пра-
во на сопственост за недвижен имот по Пл. бр. 558 и 
263 на КО Желино, по тужба на Несими Меваип од с. 
Желино, Тетово, против тужените Вејсели Садик од с. 
Желино, Тетово и Таири Исни Дрита, Феризат Иснија, 
Ќефсер Орјана и Шасине, сите од с. Желино, а сега со 
непозната адреса во РМ. 
Се повикуваат тужените Таири Исни Дрита, Фери-

зат Иснија Ќефсер, Орјана и Таири вд. Исни Шасине, 
од с. Желино, сега со непозната адреса во РМ, да се ја-
ват пред Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена, а 
по истекот на истиот рок судот ќе им определи времен 
старател кој ќе ги застапува во текот на целата постап-
ка, па се окончувањето на истата.  
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 921/03.    (2590) 

__________ 
 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак, 
по тужба на тужителката Зејнеп Хасан, родена Бајрами, 
од Тетово, ул. �К.Р.Дрнц� бр. 31/2-7, против тужениот 
Асан Ахмед од Скопје, ул. �Слан Дон� бр. 34, Шуто О-
ризари, сега со непозната адреса во СР Германија. 
Се повикува тужениот Асан Ахмед, сега со непоз-

ната адреса во СР Германија, да се јави пред овој суд 
или да испрати свој полномошник во рок од 30 дена. 
Во спротивно, судот ќе му определи времен стара-

тел кој ќе го застапува во текот на постапката или се до 
неговото јавување пред судот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 107/02.    (2591) 

__________  
Пред овој суд се води постапка за развод на брак, по 

тужба на тужителот Лирим Фетиши од с. Доброште, Те-
тово, против тужената Хиријет Муртезани од с. Теарце, 
сега со непозната адреса на живеење во СР Германија. 
Се повикува тужената Хиријет Муртезани од с. Те-

арце, Тетово, сега со непозната адреса на живеење во 
СР Германија, да се јави пред Основниот суд во Тетово 
или да назначи нејзин полномошник во рок од 30 дена. 
Во спротивно, ќе и биде поставен времен старател 

кој ќе ја застапува во текот на целата постапка или пак 
до нејзиното јавување пред судот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 901/02.    (2592) 

Пред овој суд се води спор за поништување на до-
говор, по тужба на тужителот Ќамиле Хамзиќ од Тето-
во, против тужениот Ферид Хамзиќ од Тетово, а сега 
со непозната адреса во странство. 
Се повикува тужениот Ферид Хамзиќ од Тетово, ул. 

�121� бр. 1, а сега со непозната адреса во странство, да се 
јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена по обја-
вувањето на овој оглас или да овласти свој полномошник. 
Во спротивно, судот ќе му постави времен старател, 

преку Центарот за социјални работи, кој ќе ги штити 
неговите интереси се до окончувањето на овој спор. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 927/02.    (2730) 
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 
 
Врз основа на член 202 став 1 од Законот за општа 

управна постапка (�Службен лист на СФРЈ� бр. 47/86), 
применет како републички пропис согласно член 5 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Републи-
ка Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 52/91) и член 5 од Уредбата за поблиските усло-
ви за отворање и работа на претставништва на странски 
лица во Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 25/95), постапувајќи по барање-
то на PHILIPS ELEKTRONICS B.V. од Холандија, Мини-
стерството за економија го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

Се брише од регистарот на претставништва на 
странски лица во Република Македонија , претстав-
ништвото на странското лице PHILIPS ELEKTRONICS 
B.V, Претставништво Скопје, со седиште на ул. �Васил 
Главинов� бр. 16/14. 
Претставништвото престанува со работа на 30 јану-

ари 2003 година.                                                      (2513) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР  
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4949/2002, од 05.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048892?-8-11-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за изда-
вачка дејност, консалтинг, посредништво и трговија 
ИДКПТ БОГАЗИ ДООЕЛ Скопје, Маргарита Ивановс-
ка ул. �Бранислав Нушиќ� бр. 9, влез 2, стан 7, Скопје. 
Основач е Маргарита Ивановска, ул. �Бранислав 

Нушиќ� бр. 9, вл. 2, ст. 7, Скопје. 
Дејности: 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, 45.21, 
45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 51.15, 51.16, 51.17, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.42, 52.44, 52.45, 52.47, 52.50, 52.60, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 60.22, 60.23, 60.24, 60.26, 60.25, 63.12, 64.20, 
70.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.81, 
74.83, 74.84, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.32. 
Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-

решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување на 
странски фирми, консалтинг, посредништво, застапу-
вање во прометот со стоки и услуги, привремен увоз и 
извоз, прибавување и отстапување на право на инду-
стриска и интелектуална сопственост, знаење и искус-
тво �НОУ-ХАУ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4949/2002.                                   (33268) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4765/2002 од 11.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048708?-8-03-000, го запиша во тр-
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говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за производство, промет, застапување, консигнација 
и услуги ГОРАЛБО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
ул. �Иво Рибар Лола� бр. 92/2-3 Скопје. 
Основач е Трајковски Горанчо од Скопје. 
Основна главница: 2.600 евра (156.800,00 денари). 
Управител е Трајковски Горанчо, без ограничувања. 
Дејности: 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 

15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81, 
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.83, 15.84, 15.86, 15.87, 15.88, 
15.89, 18.24, 50.10, 50.20,  51.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 
50.40/2, 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, 51.53, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 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, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/2, 60.22, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.31, 71.21, 74.20/3, 74.20/5, 74.81, 
74.82, 74.83, 74.84, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05. 
Основна дејност на друштвото е: 52.63 - трговија на 

мало со стоки вон продавница. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4765/2002.                                                     (31792) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4809/2002 од 19.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048752?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги АНГЕЛА 99 ДООЕЛ Кума-
ново, ул. �15 Мај� бр. 6. 
Дејности: 15.32, 15.51, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 

15.86, 15.98/2, 18.10, 18.24, 19.20, 19.30, 21.21, 25.22, 
26.21, 37.10, 50.10, 50.20, 50.50, 51.21, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 
55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.12, 74.40, 74.84, 
93.02, 93.03, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување во прометот на стоки и услу-
ги, реекспорт, меѓународен друмски сообраќај на стоки 
и патници, меѓуграничен промет со: Албанија, Грција, 
Бугарија и Р. Србија. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Основач и управител на друштвото е Ѓорѓиева Со-

ња, Куманово ул. �15 Мај� бр. 6. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4809/2002.                                                     (31793) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4899/2002 од 27.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048842?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за производство на текстил, трговија и услуги ИНТЕР 
ФАСИОН експорт-импорт ДОО-Гевгелија, ул. �Вар-
дарски рид� бр. 3. 
Основачи: Нихтерис Ипократис од Солун, ул. �Сур-

менон� бр. 13, Р. Грција и Косту Марија од Солун, ул. 
�К. Варнали� бр. 23, Р. Грција. 
Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 

17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 
17.40/1, 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, 19.30, 50.10, 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, 51.14, 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, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 
74.84, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет со Грција, Бугарија, 
Албанија и СР Југославија, услуги во меѓународниот 
транспорт на стоки и патници, услуги на меѓународна-
та шпедиција, посредување и застапување во прометот 
на стоки и услуги. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Цвета Лазарова - управител со неограничени овла-

стувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4899/2002.                                                     (31794) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3135/2002 од 26.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047080?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за производство, трговија и услуги ЕКСТРЕМ ДОО-
ЕЛ Скопје, ул. �Никола Тримпаре� бр. 4/4. 
Се основа со Изјава за основање ДООЕЛ од 

24.06.2002 година. 
Содружник е Мирјана Лукиќ - Скопје. 
Управител е Мирјана Лукиќ - управител без огра-

ничување. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските во правниот промет со трети лица 

друштвото одговара со целиот свој имот. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 
01.50, 02.01, 02.02, 05.01, 10.10, 10.20, 10.30, 11.10, 
11.20, 12.00, 13.10, 13.20/1, 13.20/2, 13.20/3, 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, 15.81/1, 
15.81/2, 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, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 
17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 
17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 
17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 
21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 
22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 
22.32, 22.33, 23.10, 23.20, 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, 24.62, 24.63, 24.64, 24.65, 24.70, 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, 29.21, 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, 
31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.20, 
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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, 36.21, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 
36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 40.10, 45.11, 45.12, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.30, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.40, 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, 
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, 51.42/2, 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, 52.71/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 
55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.10, 61.20, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 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, 73.10/2, 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, 74.70, 74.81, 
74.82, 74.84, 80.42, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.34, 
92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05. 
Надворешно-трговско работење: надворешна трго-

вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
застапување на странски правни и физички лица, по-
средување и застапување во прометот на стоки и услу-
ги, консигнациона продажба, туристички услуги. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3135/2002.                                                     (31795) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4428/2002 од 18.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048371?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на трговец-поединец ТП 
Автотакси ДА-СА ТП Ѓорески Радослав Дејан ул. �Ан-
тон Попов� бр. 232/1 Скопје. 
Основач е Ѓорески Дејан од Скопје, ул. �Антон По-

пов� бр. 232/1. 
Дејности: 60.22, 60.23. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица одговара со целокупниот свој имот. 
Ѓорески Дејан - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4428/2002.                                                     (31797) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 4343/02 од 7.11.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02048286?-8-03-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, монтажа, снимање и репродукција на видео ма-
теријали НЕТ СТУДИО - ТОТАЛ ПРОДАКШАН ДОО-
ЕЛ увоз-извоз, ул. �Илинденска� бр. 2/3 - Велес. 
Назив: Друштво за производство, монтажа, снима-

ње и репродукција на видео материјали НЕТ СТУДИО 
- ТОТАЛ ПРОДАКШАН ДООЕЛ увоз-извоз, ул. 
�Илинденска� бр. 2/3, Велес. 
Седиште: ул. �Илинденска� бр. 2/3, Велес. 
Дејности:  22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 

22.33, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.62, 
51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 

60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 65.12/3, 71.33, 71.40, 
72.60, 74.81, 74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13, 92.20, 
92.52/2, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
услуги на меѓународен транспорт на стоки и услуги, 
меѓународна шпедиција, трговско застапување и посре-
дување, консигнација, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото ќе 

истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица, друштвото ќе одговара во висина на сите свои 
средства. 
Овластено лице за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Стефков Данчо од Велес, упра-
вител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4343/02.                                                                    (31799) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4531/2002 од 18.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048474?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, угостителство, транспорт, услуги и трго-
вија В А Г О Р В Е - Д О О Е Л - Скопје, Општина Ки-
села Вода, ул. �14 Декември� бр. бб. 
Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 

20.51, 20.52, 36.12, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 
55.22, 55.23, 55.30, 22.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 60.30, 61.20, 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, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 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, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
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, 52.72/1, 52.72/2, 63.30, 63.40, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи. 
Друштвото настапува во правниот промет со трети 

лица во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во правниот (вна-

трешниот и надворешниот) промет е: Бранко Паунов - 
управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4531/2002.                                                     (31800) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ  
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 2/02 го 
запиша здружението на културни иницијативи "АРД-
МЕРИЈА" од Гостивар, со седиште на ул. "210" бр. 3 во 
Гостивар, а го застапува Феузи Џафери од с. Чајле, со 
ЕМБГ 2505979473046. 
Работата и активностите на здружението ќе се 

однесуваат на покренување на разни културни иници-
јативи со цел за создавање на разбирање и меѓусебен 
почит помеѓу сите етнички групи во Р. Македонија, 
покренување на иницијативи за формирање на полу-
професионален и мултиетнички театар, организирање 
на семинари, работилници, курсеви, поетски вечери, 
ликовни изложби и иницирање за основање на локален 
весник и други списанија. 
Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 2/03.   (2429) 

____________ 
 
Основниот суд во Струга, со решение Рег. Згф. бр. 

14/02 од 9.10.2002 година, го запиша во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации Здружението на 
граѓани "КОЏАЏЕНК" од Струга. 
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Здружението има за цел развивање културно- вос-

питни односи во областа на културата. спортските и 
културните манифестации, традициите, животната сре-
дина, социјалната и хуманитарната помош и развојот 
на демократските процеси. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Струга, на 

ул. "Зуфер Мусиќ" бр. 1. 
Од Основниот суд во Струга, Рег. Згф. бр. 14/02.(2594) 

____________ 
 
Основниот суд во Струга, со решение Рег. Згф. бр. 

15/02 од 5.11.2002 година, го запиша во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации Здружението на 
граѓани - Тениски клуб "ЏОКЕР" од Струга. 
Здружението е самостојно, доброволно спортско 

здружение и има за цел развивање и унапредување на 
тенискиот спорт во Струга и Република Македонија. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Струга, на 

ул. "Едвард Кардељ" бр. 316,  
Од Основниот суд во Струга,Рег. Згф. бр. 15/02.                                              

Во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации се врши упис на Здружението на граѓани со 
име Василичарско друштво "Св. Василија" Горна 
Маала-Вевчани, со седиште во Вевчани, регистрирано 
со решение Рег. бр. 21/02 од 30.12.2002 година, на 
Основниот суд во Струга.  (2595) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженијата на граѓани и фонда-

ции се запишува основање на здружение на граѓани-
Ансамбл на народни песни и игри "Др. Ибрахим Темо" 
од Струга. 
Здружението има за цел да ги развива и унапредува 

народните песни и игри, традиционалните обичаи, ор-
ганизирање на музички претстави, афирмација на со-
работката со други културно уметнички друштва, про-
фесионално оспособување на членството, ангажирање 
и оспособување на млади и талентирани кадри, како и 
афирмација, толеранција и почитување на дости-
гнувањата од уметничката сфера. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Домот на 

културата Браќа Миладиновци, Струга.. 
Од Основниот суд во Струга, Рег. Згф. бр. 16/02.(2596) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженијата на граѓани и 

фондации се врши упис на Здружението на граѓани со 
име "Младински форум-Визија" од Велешта, регистри-
рано со решение Рег. Згф. бр. 17/02 од 01.11.2002 го-
дина, на Основниот суд во Струга. 
Здружението има за цел зближување на младите лу-

ѓе на рамноправна основа, без  разлика на национална, 
верска и социјално-економска припадност, афирмација 
на младите луѓе преку нивните индивидуални 
способности и посебности, зближување на младите 
луѓе со цел за нивна поголема кооперативност и 
соработка во иднина, организација на семинари, 
предавања, спортски приредби и натпревари со цел 
подобро меѓусебно запознавање на културите на 
младите луѓе, создавање и градење цврста мултиетнич-
ка култура кај младите луѓе, помагање и посредување 
на младите луѓе преку нивните индивидуални спо-
собности и посебности, помагање и размена на сред-
ношколци и студенти помеѓу држави, соработка и 
подигнување на еколошката свест кај младите луѓе, 
подобро запознавање на културата на сите етникуми, 
воспоставување на традиционални морални човечки 
доблести кај младите луѓе, почитување на основните 
слободи и права на човекот признати во меѓународното 
право и утврдени со Уставот на РМ, развивање на по-
литичката култура кај младите луѓе, поттикнување на 
меѓународното пријателство и дијалог на младите врз 
принципот на рамноправност и меѓусебно почитување, 
залагање за сузбивање на наркоманијата, алхохол-
измот, проституцијата, малолетничката деликвенција и 
сите други антисоцијални патолошки појави и афир-
мирање на спортот и спортската култура кај младите. 
Од Основниот суд во Струга, Рег. Згф. бр. 17/02. 

 (2597) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации се врши упис на здружението на граѓани со 
име Здружение на граѓани-Центар за мултикултурно 
разбирање и соработка "Дом за сите" од Струга, регис-
трирано со решение Рег. бр. 18/02 од 25.11.2002 
година, на Основниот суд во Струга. 
Здружението има за цел социјални, културни, науч-

ни, стручни, технички, хуманитарни, образовни, спор-
тски активности и остварување на други права, интер-
еси и уверувања во согласност со Уставот и законот. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Струга, во 

Општина Струга. 
Од Основниот суд во Струга, Рег. Згф. бр. 18/02.(2598)  

___________ 
 

Здружението има за цел зачувување на традициите 
и обичаите, организирање на приредби и карневали за 
време на празници. 
Од Основниот суд во Струга, Рег. Згф. бр. 21/02.(2600) 

___________ 
 
Основниот  суд во Струга, со решение Рег. Згф. бр. 

22/02 од 10.01.2003 година, го запиша во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации Здружението со 
назив: Форум на интелектуалците Албанци-Струга. 
Здружението има за цел застапување на интересите 

на своите членови, делување во невладиниот сектор и 
јакнење на плуралната демократија и механизмите на 
граѓанското опшество, вклучување во поширока 
опшествена акција за практична имплементација на 
уставната одредба за рамноправност на граѓаните, за-
јакнување на соработката помеѓу интелектуалците 
Албанци, Македонци, Роми, Турци, Власи и други со 
цел да се изгради соодветно партнерство за подобрува-
ње на опшествениот живот и ефикасно остварување на 
човековите права, организирање библиотека и интер-
нет клуб за членовите интелектуалци, создавање усло-
ви за стручно оспособување на жената Албанка, оства-
рување на меѓународна соработка со невладини и дру-
ги организации и други активности кои се во функција 
на остварување на целите и задачите на форумот. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Струга, на 

ул. "Струшки кепенци" бб, Општина Струга. 
Од Основниот суд во Струга, Рег. Згф. бр. 22/02.(2604) 

____________ 
 
Основниот суд во Струга, со решение Рег. згф. бр. 

15/01 од 7.12.01 година, го запиша во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации Здружението на 
еколози "СОНЦЕ" од Струга. 
Здружението има за цел грижа за заштита и унапре-

дување на животната средина, зачувување на сите ре-
сурси од понатамошното загадување и уништување, за-
штита на природното наследство, заштита од индустри-
ски аерозагадувачи и заштита од урбано загадување. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Струга, на 

ул. "Маршал Тито" бб. 
Од Основниот суд во Струга, Рег. Згф. бр. 15/01.(2605) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции се запишува основање на Здружение на граѓани-
Одбор за организација на воспитно образовни, мулти-
културни и хуманитарни активности "МАК МИЛЕНИ-
УМ" с. Нерези-Луково. 
Здружението има за цел да го интензивира воспит-

но образовниот процес пред се на помладата генераци-
ја, афирмација на мултикултурните вредности како и 
соработка во развивањето на хуманитарната дејност. 
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Седиштето на здружението се наоѓа во с. Нерези. 
Од Основниот суд во Струга, Рег. Згф. бр. 13/02.(2606) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

се врши упис на Здружението на граѓани со име 
Спортско риболовно друштво "Ташма" од с. Ташма-
руништа-Лабуништа, регистрирано со решение Рег. бр. 
10/02 од 16.07.2002 година на Основниот суд во Струга. 
Здружението има за цел организирано развивање на 

личните и колективните спортски способности, орга-
низиран развој и заштита на спортскиот риболов, ома-
совување на спортскиот риболов со цел спортување и 
рекреација, заштита на човековата околина, заштита и 
обнова на рибниот фонд преку обезбедување средства 
за порибување и унапредување на рибниот фонд, преку 
изработка и реализација на планови и програми за 
обнова и заштита на рибниот фонд. 
Од Основниот суд во Струга, Рег. Згф. бр. 10/02.(2608) 

____________ 
 
Основниот суд во Струга, со решение рег. Згф. бр. 

12/02 од 27.08.2002 година, го запиша во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации здружението со 
назив: Здружение за заштита и одгледување на птици 
"Златен славеј" од Струга. 
Здружението ќе презема мерки за заштита и одгле-

дување на птици во природата како природно бо-
гатство и дел од здравата и урамнотежена околина со 
примена на најнови научни достигнувања во областа 
на орнитологијата како и создавање на нови раси, ви-
дови и бои на птици. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Градското 

пазариште Струга. 
Од Основниот суд во Струга, Рег. Згф. бр. 12/02.(2610)       

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Неготино под реден број 13/02 се 
запишува здружението на самохрани родители 
"НАДЕЖ", Неготино. Здружението се регистрира за пру-
жање на посебна заштита на самохраните родители, 
односно семејства со еден родител и нивното потомство, 
а за остварување на нивните права предвидени во член 40 
и член 42 од Уставот на РМ, независно од нивната 
припадност на било кој народ или нација, вера и слично, 
пружање помош во реализирањето и заштита на правата 
на самохраните родители како: грижа за нивно 
вработување, школување, доквалификација или 
преквалификација, грижа и помош во школувањето, 
организирање на разни трибини, собири, средби поврзани 
со интересите на членовите на здружението, соработка со 
слични асоцијации во земјата и надвор од неа и други 
цели и задачи утврдени со Статутот на здружението. 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и 

фондации се запишува основање на здружение на гра-
ѓани со име Културолошко друштво "Наша Струга" во 
Струга. 
Здружението како свои цели и задачи ги има за-

цртано заштитата и развитокот на културните и 
историските вредности, обнова и заштита на народните 
обичаи и верувања, негувања на етничките контакти на 
Македонското население во Струга со другите етнички 
граѓани на Струга, поттикнување на иницијативи за 
зачувување на старите занаети во Струга, грижа за 
стари и изнемоштени лица, педагошки грижи за деца, 
комуналната хигиена и уредувањето во градот и се-
каков вид на изработка со културни манифестации за 
подигање на етно граѓанската свест и култура на на-
селението. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Домот на 

културата  во Струга. 
Од Основниот суд во Струга, Рег. Згф. бр. 8/02. (2611) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции се врши упис на здружението на граѓани со име 
здружение на млади уметници 2002 "Љубеизам" од 
Струга, регистрирано со решение Рег. бр. 11/02 од 
01.08. 2002 година на Основниот суд во Струга. 
Здружението има за цел остварување на економски, 

социјални, културни, научни, стручни, технички, ху-
манитарни, образовни и спортски интереси. 
Од Основниот суд во Струга, Рег. Згф. бр. 11/02.(2612) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции се врши упис на здружението на граѓани со име 
Планинарско рекреативно друштво "Пештерски извор" 
од с. Октиси, регистрирано со решение Рег. бр. 5/02 од 
29.03.2002 година на Основниот суд во Струга. 

Здружението е доброволна, опшествена, невладина 
и непрофитна организација, во која се здружуваат гра-
ѓаните заради развивање рекреативно планинарство, 
заштита на природната и животната средина, разви-
вање на еколошката свест на граѓаните, работните лу-
ѓе, учениците и студентите, како и заштита на природ-
ните реткости во регионот и пошироко. 
Седиштето на здружението се наоѓа во с. Октиси. 
Од Основниот суд во Струга, Рег. Згф. бр. 5/02. (2614) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции при Основниот суд во Неготино под реден број 
1/03 се запишува Карате клуб "Антигона-1" од 
Неготино. Здружението се регистрира за промовирање 
и развој на карате спортот, негово ширење и подобру-
вање, претставување и афирмација, спроведување на 
задачите на МТКФ, соработка на клубот со останатите 
клубови и МТКФ, остварување на врската помеѓу 
другите организации, информирање на јавноста за сво-
јата работа и своите потреби, други цели и задачи 
утврдени со Статутот на здружението. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Неготино, ул. 

"Петар Демирски" бр. 30, а овластено лице за застапување 
е Стефан Стојановски од Неготино, ул. "Маршал Тито" 
бр. 41, со единствен матичен број 0510959483033. 
Од Основниот суд во Неготино, Рег. Згф. бр. 1/03. 

                                  (2616) 
____________ 

 

Седиштето на здружението се наоѓа во Неготино, ул. 
"Маршал Тито" бб, а овластено лице за застапување е 
Василка Јосифовска" од Неготино, ул. "Петар Демирски" 
бр. 30/7 со единствен матичен број 1401950489004. 
Од Основниот суд во Неготино, Рег. Згф. бр. 13/02. 

                                                       (2617) 
_______________________________________________ 
 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
 
Основниот суд Кичево со решение Ст. бр. 45/2002 

од 13.06.2002 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Друштво за производство, трговија и услу-
ги СУВА ГОРА увоз-извоз ул. �Партизанска� бр. 47, 
М. Брод и истата не се спроведува поради немање на 
средства за стечајната маса.  
Се заклучува стечајната постапка над наведениот 

должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.           (2583) 

___________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 167/2002 од 23.01.2003 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ДТУ Ма-
ни ДОО увоз-извоз Струмица, со жиро сметка бр. 
41300-601-72546 што се води при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата 
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да не се спроведува поради немање имот на должникот 
заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.          (2584) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 187/2002 од 14.01.2003 година 
е отворена стечајна постапка над должникот Трговец 
поединец Митко Борис Ѓорѓиев ТП од с. Шутка, Боси-
лово, со жиро сметка бр. 41300-601-63449 што се води 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки Струми-
ца, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.          (2586) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 11/2003 од 29.01.2003 година, отворена 
е стечајна постапка над должникот ТП �Никола-комерц� 
увоз-извоз ДОО од с. Балиндол - Гостиварско, и истата не 
се спроведува поради немање на имот, па отворената сте-
чајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.           (2587) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 449/02 од 30.01.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот ТП Авто превозник 
такси "КАРО" Влатко Љубиша Стојмировски, Скопје, со 
седиште на ул. "Ташко Караџа" бр. 7/1/14, со жиро сметка 
300000000000133-80700-52439-68 при Комерцијална 
банка АД Скопје и регистарска влошка 02017237?-6-06-
000 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и 
истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот ТП 

Авто превозник такси "КАРО" Влатко Љубиша Стој-
мировски од Скопје, се заклучува.  
По правосилноста на решението, стечајниот долж-

ник да се брише од регистарот кој го води Основниот 
суд Скопје I -Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје.                 (2516) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 453/02 од 30.01.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Авто такси 
"ЦЕЦКО КОМПАНИ" ТП Сашо Цветко Симовски 
Скопје, со седиште на ул. "Коце Металец" бр. 2/34, со 
жиро сметка 300000000935795 при Комерцијална банка 
АД Скопје и регистарска влошка 02031511?-6-06-000 
при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и ис-
тата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Авто 

такси "ЦЕЦКО КОМПАНИ" ТП Сашо Цветко 
Симовски од Скопје, се заклучува.  
По правосилноста на решението, стечајниот долж-

ник да се брише од регистарот кој го води Основниот 
суд Скопје I -Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје.                 (2517) 

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 473/02 од 30.01.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за производство 
и трговија "ГЕНЕСИС" Ирена и други ДОО експорт-
импорт Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 
116/III-14, со жиро сметка 40100-601-450674 и регистарска 
влошка 02027617?-8-03-000 при регистарот на Основниот 
суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство и трговија "ГЕНЕСИС" Ире-
на и други ДОО од Скопје, се заклучува.  
По правосилноста на решението, стечајниот долж-

ник да се брише од регистарот кој го води Основниот 
суд Скопје I -Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје.                 (2518) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 405/02 од 30.01.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство и промет на големо и мало во земјата и 
странство "ФУГА" Драган и други ДОО експорт-им-
порт со седиште на ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 23, со 
жиро сметка 300-0000003400-21 при Комерцијална 
банка АД Скопје и регистарска влошка 02003771?-3-
03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I-
Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство и промет на големо и мало 
во земјата и странство "ФУГА" Драган и други ДОО од 
Скопје, се заклучува.  
По правосилноста на решението, стечајниот долж-

ник да се брише од регистарот кој го води Основниот 
суд Скопје I -Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје.                 (2519) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со 

решение IV.Ст. бр. 372/02 од 13.11.2002 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за про-
мет и услуги "ЕУРО-БОСС" Идавер ДООЕЛ Скопје,со 
седиште на ул. "17" бр. 6, со жиро сметка бр.40100-601-
0384845 и регистарска влошка 02011310?-8-01-000 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје и истата 
не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за промет и услуги "ЕУРО-БОСС" Идавер 
ДООЕЛ Скопје, се заклучува.  
По правосилноста на решението, стечајниот долж-

ник да се брише од регистарот кој го води Основниот 
суд Скопје I -Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје.                 (2563) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 636/02 од 29.01.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за производство на текстилни ткаенини ЈУ-
ТА-ТЕКС Александар Николов ДООЕЛ Скопје, со 
седиште на бул. "Св. Климент Охридски" бр. 54  и жи-
ро сметка бр. 210-0530004501-95 при Тутунска банка 
АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02015619?-8-03-
000 и истата не се спроведува, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                  (2556) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I.Ст. бр. 615/02 од 29.01.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 



10 февруари 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 9 - Стр. 25 
 
производство, трговија и услуги "ДАЛЕ-КОМЕРЦ" 
Љубче ДООЕЛ експорт-импорт-Скопје, со седиште на ул. 
"29-ти Ноември" бр. 8, со жиро сметка бр. 41500-601-
29819 при Агенција за работа со блокирани сметки на 
учесниците во платниот промет на Република Македонија 
П.Е. Тетово, со регистарска влошка бр.02021733?-8-03-
000 и истата не се спроведува, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                  (2557) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Ст. бр. 9/03 од 29.01.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
собирање и примарна преработка на отпадоци "ОТ-
ПАД-ЈД" ДООЕЛ увоз-извоз-Скопје, со седиште на ул. 
"Водњанска" бр. 54, со сметка бр. 200000024425950 
при Стопанска банка АД-Скопје, со регистарска 
влошка бр. 02037340?-8-09-000 и истата не се спрове-
дува, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                  (2558) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со 
решение II.Ст. бр. 582/02 од 22.01.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Друштво за 
транспорт и шпедиција ШПЕДИЦИЈА ДООЕЛ ИНТЕР 
ФАЛКО Скопје, со седиште на ул. "Гоце Делчев" бр. 
11 и жиро сметка бр. 40100-601-393830 при Агенција 
за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет на Република Македонија и истата не 
се спроведува, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                  (2567) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Ст. бр. 429/02 од 29.01.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должникот 
Производно, трговско и услужно претпријатие "РАМ-
КА" ДОО експорт-импорт-Скопје, со седиште на ул. 
"Васил Главинов" бр. 3/4-2, со жиро сметка бр. 40100-
601-258097 при Агенција за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет на Републи-
ка Македонија-Скопје и регистарска влошка бр.1-
44288-0-0-0 и истата не се спроведува, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                  (2568) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I.Ст. бр. 447/02 од 27.01.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должникот Про-
изводно-трговско претпријатие "ИМПЕД-КОМЕРЦ" 
експорт-импорт ДОО-Скопје, со седиште на ул. "50-та 
Дивизија" бр. 20, со жиро сметка бр. 40100-601-335397 
при Агенција за работа со блокирани сметки на учес-
ниците во платниот промет на Република Македонија-
Скопје и регистарска влошка бр. 1-60415-0-0-0 и истата 
не се спроведува, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                  (2569) 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 427/02 од 29.01.2003 
година, е отворена стечајна постапка над должникот  
Друштво за производство и промет на хемиски 
производи за градежништво и заштита на материјали и 

објекти "АНТИКОР-МАКЕДОНИЈА" АД-Скопје, со 
седиште на ул. "20" бр. 4-Б, со жиро сметка бр. 40120-
601-13362 при Агенција за работа со блокирани сметки 
на учесниците во платниот промет на Република Маке-
донија-Скопје.  
За стечаен управник се определува Зоран Стојанкиќ 

од Скопје, со адреса на ул. "Владимир Комаров" бр. 
1/1-13. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

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

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на 
недвижностите на должникот што не се запишани во 
јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите 

обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители за 

испитување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) и рочиште на собрание на довери-
телите на кое врз основа на извештајот на стечајниот 
управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошни-
от тек на постапката (извештајно рочиште) на 
12.03.2003 година, во 12,30 часот во соба 72 во 
зградата на Апелациониот суд во Скопје. 
Да се објави оглас на огласна табла во судот и во 

"Службен весник на РМ". 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (2760) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со 

решение II.Ст. бр. 639/02 од 29.01.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија, угостителство и туризам БИМЕКС Слобо-дан 
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "11-ти Октомври" бр. 
66/5 и сметка бр. 300000001040652 при Комерцијална 
банка АД-Скопје, со регистарска влошка бр. 02020720?-
8-09-000 и истата не се спроведува, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                  (2728) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 10/03 од 03.02.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за угости-
телство, трговија, транспорт и услуги "ВИФИЛ" Тони 
ДООЕЛ извоз-увоз, со седиште на ул. "Никола Карев" бр. 
9, со жиро сметка 40110-601-457334 и регистарска влошка 
02031534?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за угостителство, трговија, транспорт и ус-
луги "ВИФИЛ" Тони ДООЕЛ извоз-увоз, се заклучува.  
По правосилноста на решението, стечајниот долж-

ник да се брише од регистарот кој го води Основниот 
суд Скопје I -Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје.                 (2761) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-

шение II.Ст. бр. 54/03 од 05.02.2003 година,  е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги ХИЛДЕБРАНС ДООЕЛ с. 
Сарај, Скопје со седиште во с. Сарај и жиро сметка 
бр.40100-601-421885 при Агенција за работа со блоки-
рани сметки на учесниците во платниот промет на 
Република Македонија и регистарска влошка бр. 
02012250?-8-03-000 и истата не се спроведува, се 
заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                  (2905) 
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Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-

шение II.Ст. бр. 52/03 од 05.02.2003 година,  е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги ТЕКС-ТЕКС ДООЕЛ     с. 
Кондово, Скопје со седиште во с. Кондово и жиро 
сметка бр.250000000001663 при ИНВЕСТБАНКА АД 
Скопје, со регистарска влошка бр. 02012250?-8-03-000 
и истата не се спроведува, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                  (2906) 

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

шение на овој суд  I.Ст. бр. 53/03 од 05.02.2003 година,  
се отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за производство, трговија и услуги "НАСКА" 
ДООЕЛ-Скопје, со седиште во с. Грчец, со сметка број 
250000000005155 при Инвест банка АД Скопје, со 
регистарска влошка бр. 02003078?-8-03-000 и истата не 
се спроведува, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                  (3470) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И  
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 6252/2002 од 30.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02030066?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар престанокот со работа на Друштвото 
за производство, промет и услуги ИВИ-КОЗМЕТИКА 
Валентин ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, во ликвидација 
бул. �Јане Сандански� бр. 15/1-19. 
Со одлука на содружникот, а по извршениот упис во 

трговскиот регистар, од 31.12.2002 година отворена е 
постапката за престанок со ликвидација на друштвото. 
За ликвидатор именувано е лицето Сретен Тодоро-

виќ, од Скопје. 
Ликвидаторот ќе го потпишува и застапува друш-

твото во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања од друштвото, во рок од три месеци од де-
нот на објавувањето на овој оглас, но не подолг од де-
нот на последната, односно третата објава на овој оглас 
во �Службен весник на Република Македонија�. 
Пријави на побарувањата се доставуваат писмено, 

на адреса на седиштето на друштвото, односно на бул. 
�Јане Сандански� бр. 15/1-19 во Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (1445) 

__________ 
 

Oсновниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I. Л. бр. 343/2001 година од 04.11.2002 година, 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно, трговско претпријатие �ОПАЛ� - експорт-им-
порт ПО - Скопје, ул. �Бранислав Нушиќ� бр. 9/2-5 и 
жиро сметка 40120-601-58202. 
За ликвидатор се определува лицето Андреја Пан-

тонџиев од Скопје, ул. �Бранислав Нушиќ� бр. 9/2-5. 
Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали 

не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикуваат доверителите да ги пријават своите побару-
вања, во рок во кој не може да биде подолг од три ме-
сеци од денот на последната објава. 

    Од Основниот суд Скопје I - Скопје.            (2065) 
___________ 

 
Ликвидаторот Тутиќ Нефиса од Скопје, ул. �Бајрам  

Шабани� бр. 32-б, Скопје, запишан во Судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение 
П. Трег. бр.5249/2002 година, објавува дека Друштвото 

за производство, трговија и услуги ЈАСМИН Сејдија 
ДООЕЛ експорт-импорт, ул. �Бајрам Шабани� бр. 32-б, 
Скопје, и со број на жиро сметка 300000000988757 
отворена при Комерцијална банка а.д. Скопје, и жиро 
сметка    500000000222642 отворена при Стопанска 
банка а.д. Битола, Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                             (2066) 

___________ 
 
Ликвидаторот Арсиќ Лилјана од Скопје, бул. �Јане 

Сандански� бр. 3/4, запишан во трговскиот регистар на 
Основниот суд I - Скопје со Решение П. Трег. бр. 
4361/2002, објавува дека Приватната здравствена орга-
низација-специјалистичка ординација по општа хирур-
гија проф. др. Борислав Доцевски Д.СЦИ Доцевски ДО-
ОЕЛ, со седиште на ул. �Мито Хаџивасилев Јасмин� бр. 
40 Скопје со жиро сметка број 40100-603-28073 кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет - Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� во ли-
квидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (2276) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 235/02 

од 27.01.2003 година отвори ликвидациона постапка 
над ППС Мима-комерц с. Добрево, Пробиштип и иста-
та поради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.           (2430)  

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 1/03 од 

24.01.2003 година отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за угостителство, трговија на големо и мало 
и услуги Њу Вилиџ-Ком ДОО извоз-увоз Штип и иста-
та поради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                              (2431) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Л. бр. 290/2002 од 22.XI.2002 
година, е отворена ликвидациона постапка над долж-
никот Претпријатие за производство, инженеринг и тр-
говија �РИП� увоз-извоз ДОО Скопје, ул. �Аугуст Це-
сарец� бр. 3/3-14 со жиро сметка 40100-601-130275. 
За ликвидатор се определува лицето Ќандовски Пандо 

од Скопје со стан на ул. �Аугуст Цесарец� бр. 3/3/-14. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (2364) 

___________ 
 
Ликвидаторот Аница Илиевска  од Скопје, бул. �Јане 

Сандански� бр. 19/2-31, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег. бр. 5483/2002 година, објавува дека Друштвото за 
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трговија  на големо и мало, услуги, посредување и заста-
пување САНИТАРИЈА Душица ДООЕЛ увоз-извоз  со 
број на жиро-сметка 300000001193233 отворена  при Ко-
мерцијална банка, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (2444) 

___________ 
 

Ликвидаторот Трајковски Ивица  од Куманово, ул. 
�Народна Револуција� бр. 60, запишан во судскиот регис-
тар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег. бр. 1187/2001 година, објавува дека Друштвото за 
производство, трговија и превоз ИНА-ТРЕЈД Илија ДОО-
ЕЛ увоз-извоз  со број на жиро-сметка 40900-601-40760 
отворена  во Агенцијата за блокирани сметки во Кумано-
во, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (2449) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л. бр. 293/2002 од 03.12.2002 го-
дина е отворена постапка за ликвидација над Претпри-
јатието за климатизација, инсталации, греење �НЕСП-
РОМЕТ� ДОО-Скопје со седиште на ул. �Борис Талев-
ски� бр. 26 и жиро сметка 40100-601-178963. 
За ликвидатор на правното лице се определува лице-

то Билјана Јандриоска од Скопје, ул. �Пајко Маало� бб. 
Ликвидаторот без одлагање, три пати во интервали 

не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикуваат доверителите да ги пријават своите побару-
вања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци 
од денот на последната објава.  
Од  Основниот суд  Скопје  I -  Скопје.            (2511)     

___________ 
 
Ликвидаторот Џамтовска Благуња  од Скопје, ул. 

�Франц Прешерн� бр. 193, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег. бр. 3440/99, (1960/00) година, објавува дека 
Друштвото за трговија и услуги �Сенатор� Благуња ДОО-
ЕЛ - Скопје увоз-извоз со седиште на ул. �Франц Пре-
шерн� бр. 193,  со број на жиро-сметка 40120-601-305121 
отворена  во трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (2523) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Л. бр. 241/2002 од 24.09.2002 година е отво-
рена ликвидациона постапка над Приватната здрав-
ствена организација - аптека �МЕЛЕМ� ЦО Куманово 
со седиште на ул. �11 Октомври� бр. 55. 
За ликвидатор се определува лицето Зафировиќ 

Славица од Куманово, ул. �III МУБ� бр. 69/3-14. 
Ликвидаторот без одлагање, три пати во интервали 

не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикуваат доверителите да ги пријават своите побару-
вања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци 
од денот на последната објава.  
Од  Основниот суд  Скопје  I -  Скопје.            (2530)     

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л. бр. 2/2003 од 16.01.2003 го-
дина отворена е ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и промет со стоки и ус-
луги �РИП-КОМЕРЦ� ДОО експорт-импорт Скопје со 
седиште на ул. �Владимир Комаров� бр. 36-1/9.   
За ликвидатор се определува лицето Стоилковска 

Рената од Скопје, со стан на ул. �Владимир Комаров� 
бр. 36-1/9. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од   3 месеци од последната објава. 
Од  Основниот суд  Скопје  I -  Скопје.            (2559)     

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 237/02 од 

26.12.2002 година отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за производство и трговија увоз-извоз Балкан-
Димка Наскова и др. јтд Радовиш и истата поради немање 
на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                                    (2571) 

___________ 
 
Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. �Ванчо 

Прке� бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Основ-
ниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 1055/02 од 
21.11.2002 година, објавува дека Друштвото за производс-
тво и трговија на големо и мало увоз-извоз, Мики-пром, 
ДООЕЛ Штип, ул. �19-та бригада� бр. 15 и жиро сметка 
бр. 530-0501002016-10 отворена  при Охридска банка 
А.Д. Охрид, е во ликвидација - трета објава.  
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  15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (2618) 

___________ 
 
Ликвидаторот Гордана Џуклеска-Љушеска, ул. "Бе-

ќир Алириза" бр. 38 во Охрид, запишан во трговскиот 
регистар при Основниот суд во Битола, со решение 
П.трег. бр. 1369/02 од 15.11.2002 година објавува дека 
Друштвото за собирање и рециклажа на индустриски 
отпадоци "ОТПАД КОМЕРЦ" на Џуклески Љупчо 
ДООЕЛ Охрид, со седиште на ул. "Беќир Алириза" бр. 
38 во Охрид е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ли-
квидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (3264) 

____________ 
 

Основнот суд Скопје I-Скопје објавува дка со реше-
ние Л. бр. 167/01 донесено од овој суд на 27.06.2002 
година е завршена ликвидацијата над Претпријатието за 
промет и услуги "ПРОТУС" ЦО-Куманово, со седиште 
на ул. "11-ти Октомври" бр. 105 и жиро сметка 40900-
601-6163и истото се брише од регистарот на овој суд, 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (3024)  

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И  О Г Л А С И  
 
Сопственикот Ќазими Агим од Скопје, ул. �100� бр. 

70, с. Грчец својата недвижност-неплодно земјиште, со 
површина од 29.295м2, во м.в. �Големо Брдо� на К.П. 
506, КО Бутел, според Поседовен лист број 1250, го 
продава за 120,00 денари за 1м2. 
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Се повикуваат сопствениците на граничните парце-

ли чие земјиште се граничи со земјиштето што се про-
дава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во �Службен весник на РМ� писмено да се изјас-
нат. 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.          (2541) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште: КО Возарци, 

К.П. бр. 418, план 004, скица 004, м.в. �Улевица� кул-
тура лозје, класа 3, со вкупна површина од 2472м2, 
сопственост на Валентина Петрова од Кавадарци, еви-
дентирано во Имотен лист бр. 651, издаден од Држав-
ниот завод за геодетски работи, Одделение за премер и 
катастар Кавадарци, за цена од 50.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
кое 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 прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.             (2572) 

__________ 
 

Се продава: на К.П. бр. 320, овоштарник, класа 2, со 
површина од 516м2 и на К.П. бр. 320, зграда 1, земји-
ште под објект, со површина од 40м2, сето со вкупна 
површина од 556м2, во м.в. �Поводеници�, по Имотен 
лист бр. 13501 за КО Прилеп, сопственост на Уроше-
виќ Србислав од Прилеп, ул. �Бидимаш� бр. 16, по це-
на од 50.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците, како и сопствениците кои граничат со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од објавува-
њето на оваа понуда во �Службен весник на РМ�, да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да ги доставу-

ваа до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. �Јоска Јорда-
носки� бр. 2, Прилеп.                          (2573) 

__________ 
 

Се продава недвижен имот, земјоделско земјиште-
нива на К.П. бр. 1954, план 009, скица 049, м.в. �Топол-
ка�, катастарска култура 11000, класа 2, со површина 
од 5075м2, евидентиран во имотен лист бр. 1698 за КО 
Варош, сосопственост на 1/8 идеален дел на Спиркоска 
Блага од Скопје, ул. �Кочо Рацин� бр. 38, 1/8 идеален 
дел на Петреска Верка од Прилеп, ул. �Димо Наредни-
кот� бр. 75, 1/8 идеален дел на Јованоски Милан од 
Прилеп, нас. �Точила� 3 Ф, 1/8 идеален дел на Апосто-
лоска Љубица од Прилеп, ул. �М. Тито� бр. 114, на име  
Николоска Ратка од Прилеп, ул. �Егејска� бр. 24. Купо-
продажната цена на недвижниот имот изнесува 
100.000,00 денари. 
Се повикуваат сосопствениците. заедничките сопс-

твеници 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 прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. �Гоце 
Делчев�, зграда Македонија, локал 14.                   (2574) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште: КО Кавадарци 
1(вон), К.П. бр. 6001, план 011, скица 011, м.в. �Бел-
град�, култура лозје, класа 4, со вкупна површина од 
4669м2 и КО Кавадарци 1(вон), К.П. бр. 6001, план 012, 

скица 012, м.в. �Белград� култура-нива, класа 5, со 
вкупна површина од 2.500м2, во сопственост на Ристо 
Данов од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 
4018, издаден од Државниот завод за геодетски работи, 
Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
120.000,00 денари. 
Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-

ници, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со 
земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во �Службен весник 
на РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.             (2575) 

__________ 
 

Се продава недвижен имот, земјоделско земјиште-
нива на К.П. бр. 2740, план 012, скица 041, м.в. �Кишо-
вица�, катастарска култура 11000, класа 1, површина 
537м2, К.П. бр. 2741, план 12, скица 041, м.в. �Кишови-
ца�, катастарска култура 13000, класа 1, површина 
813м2, евидентиран во имот лист број 3691 за КО При-
леп, на име Николоска Ратка, ул. �Егејска� бр. 24. Ку-
попродажната цена на недвижниот имот изнесува 
120.000,00 денари. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

твеници 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 прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. �Гоце 
Делчев�, зграда Македонија, локал 14.         (2576) 

__________ 
 
Се продава недвижен имот-нива класа 4, м.в. �Ста-

ра Воденица�, К.П. 488/6 и 488/7, план 3, КО Волково, 
со површина од 589м2, запишано во ПЛ бр. 1171, сопс-
твеност на Лука Марковиќ, по цена од 1.100,00 денари 
по квадратен метар. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 

земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, а доколку се заинтересирани, наведениот 
износ да го депонираат кај нотарот Ленка Мицајкова, 
ул. �Дрезденска� бр. 15, локал 10, општина Карпош, 
Скопје.                            (2461) 

__________ 
 
Се продава недвижен имот, кој се наоѓа на КП бр. 

5706/1, место викано �Јурија�, нива класа 3,  со повр-
шина од 335 м2, видно од ПЛ. број 1474, КО Кучеви-
ште, издаден од ДЗГР-Сектор за премер и катастар 
Скопје сопственост на Сиљановски Трајко за цена од 
341.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето 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 првенс-
твено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Оп-
штина Чаир, ул. �Костурска� бр. 18/5-1, Скопје.   (3005) 

___________ 
 

Се продава недвижен имот, кој се наоѓа на КП бр. 
5897/10, место викано �Јурија�, овошна градина класа 5,  
со површина од 397 м2, КО Кучевиште, видно од ПЛ бр. 
2134 при ДЗГР-Сектор за премер и катастар Скопје во 
сопственост на Ангеловска Кети, за цена од 39.000,00 
денари и недвижен имот кој се наоѓа на КП бр. 5897/8, 
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место викано �Јурија� овошна градина, класа 5, со повр-
шина од 394 м2, КО Кучевиште, видно од ПЛ бр. 2133 
при ДЗГР-Сектор за премер и катастар Скопје. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето 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 првенс-
твено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Оп-
штина Чаир, ул. �Костурска� бр. 18/5-1, Скопје.   (3030) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште на КП 3400 план 

056, скица 000 во м.в. �Мелот� катастарска култура 
17.000 денари, кат, класа 3 во површина од 1574 м2 во 
КО Росоман, заведено во Имотен лист бр. 2293 за КО 
Росоман издаден од ДЗГР-Одделение за премер и ката-
стар Кавадарци, сопственост на Алексов Никола Са-
шко од Кавадарци, ул. �Шишка� бр. 5, за купопродаж-
на цена од 30.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците 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�, писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојано-

ска, ул. �ЈНА� бр. 45, Кавадарци.                            (3061) 
___________ 

 
Се продава нива на КП 349 во м.в. �Лагот� кат, кла-

са 2 во површина од 3003 м2 во КО Паликура, заведено 
во Имотен лист бр. 328 за КО Паликура издаден од 
ДЗГР-Одделение за премер и катастар Кавадарци, 
сопственост на Ѓорѓиев Ѓорѓи Новица од Кавадарци, 
ул. �11 Октомври� бр. 46, за купопродажна цена од 
80.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците 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�, писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојано-

ска, ул. �ЈНА� бр. 45, Кавадарци.                            (3064) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/5 идеален 

дел од КП 291/1, план 2, скица 5, викано место �Пржи-
на�, култура нива, класа 5, со површина од 1137 м2 за-
пишана во поседовен лист бр. 3085 за КО Волково, 
сопственост на Попеска Виолета и Биљак Соња за 
вкупна цена од 176.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето 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 спротивно, 
го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Златко Николовски, бул. �Партизански 
одреди� бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје.           (3071) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште кое во катастарската 

евиденција е заведено како КП 2905/2, план 15, нива, кла-
са 4, во м.в. �Пожаране�, КО Љубанци, со површина од 
288 м2, сопственост на Мазнев Благој од Скопје, за вкупна 
купопродажна цена од 75.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопстве-
ници и сопствениците чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, писме-
но да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство при купувањето. 
Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до 

нотарот Снежана Бубевска, бул. �Јане Сандански� бр. 
24, лок. 5, Скопје.                          (2620) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот, кој се наоѓа на КП бр. 

5683/42, во м.в. �Долно Радишко�, нива, класа 4, со по-
вршина од 500 м2 за КО Кучевиште, сопственост на 
Рејчевска Вера, за цена од 465.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците 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 првенс-
твено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Оп-
штина Чаир, ул. �Костурска� бр. 18/5-1, Скопје.   (2697) 

__________ 
 
Се продава земјоделско земјиште заведено во имо-

тен лист број 18190 за КО Прилеп, парцела 3749, м.в. 
�Крива Река�, нива, класа 2, со површина од 2823 м2 и 
парцела број 3750, м.в. �Крива Река�, ливада, класа 2, 
со површина од 515 м2 сопственост по идеален дел од 
1/2 на лицата Козароски Петре од Прилеп, ул. �Савска� 
бр. 58 и Козароски Драган од Прилеп, ул. �Савска� бр. 
54, купопродажната цена за 1м2 изнесува 20 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците, сопствениците чие земјиште 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 изјаснат за прифаќање на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифовски� бр. 
8, Прилеп.            (2883) 
_
 
______________________________________________ 

М А Л И  О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 853732/96 издаден од СВР-Куманово на 

име Минире Фетаи, с. Опае, Куманово.              (2579) 
Пасош бр. 1443528 издаден од СВР-Скопје на име 

Неделковска Катерина, ул. "Тодор Чангов" бр. 17/6, 
Скопје.                                                        (2621) 
Пасош бр. 1068509 издаден од СВР-Куманово на 

име Бљерим Љутвији, с. Сопот, Куманово.           (2622) 
Пасош бр. 1686198 издаден од СВР-Куманово на 

име Шакировска Елизабета, ул. "Перо Чичо" бр. 3, Ку-
маново.                                                      (2625) 
Пасош бр. 0940123 на име Атанасоски Бранислав, 

ул. "П. Пчински" бр. 5, Прилеп.             (2671) 
Пасош бр. 1345580 издаден од СВР-Куманово на 

име Маиде Сулејмани, с. Ропаљце, Куманово.      (2673) 
Пасош бр. 1718203 на име Селјаковска Надица, ул. 

"А. Ангеловски" бр. 2, Битола.            (2674) 
Пасош бр. 1497559 на име Талевска Кристина, ул. 

"Штипска" бр. 25, Битола.                           (2675) 
Пасош бр. 1698341 на име Миџаити Џумаил, с. Вра-

новци, Гостивар.                                        (2678) 
Пасош бр. 1079828/98 на име Агим Несими, ул. "И. 

Л. Рибар" бр. 347, Тетово.                             (2680) 
Пасош бр. 1321929/99 на име Адеми Музафер, с. Д. 

Палчиште, Тетово.                                       (2682) 
Пасош бр. 1343400 на име Османи Зулфи, с. Пирок, 

Тетово.                                                               (33181) 
Пасош бр. 629840 на име Донев Слободан, ул. "3-та 

МУБ", Кратово.                                                (2681) 
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Пасош бр. 1587153/01 издаден од СВР-Куманово на 

име Ѓулер Јашари, с. Ропаљце, Куманово.           (2695) 
Пасош бр. 1371066 издаден од СВР-Скопје на име 

Љубиша Пешко, ул. "Лазар Москов" бр. 2/3-7, Скопје.
                                                                      (2717) 
Пасош бр. 1524362 издаден од СВР-Скопје на име 

Љазиме Реџепи, ул. "А. Попов" бр. 4/43, Скопје. (2724) 
Пасош бр. 962004 на име Ејупи Исмије, Гостивар.

                                                                      (2729) 
Пасош бр. 1170230/98 издаден од СВР-Скопје на 

име Блаже Димовски, ул. "Герника" 7 бр. 2, Скопје. 
                                                                     (2847) 
Пасош бр. 1644355 издаден од СВР-Скопје на име 

Ниметула Исени, бул. "Партизански одреди 7" бр. 7, 
Скопје.                                                          (2853) 
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

2/03 на име Продановски Злате, с. Зелениково  бр. 91, 
Скопје наместо "пасош бр. 0554765" треба да стои 
"пасош бр. 554755".                                              (350) 
Пасош бр. 1684575 на име Соколов Филе, ул. "Р. 

Петрова" бр. 12, Кочани.                                            (266) 
Пасош бр. 1481104 на име Мустафи Фатиме, ул. 

"210" бр. 43, Гостивар.                                           (33180) 
Пасош бр. 1113905/98 издаден од СВР-Куманово на 

име Рамадани Газменд, с. Ваксинце, Куманово.   (2892) 
Пасош бр. 1565998/01 издаден од СВР-Крива Па-

ланка на име Петровски Симо, нас. Грмаѓе бб, Крива 
Паланка.                                                       (2893) 
Пасош бр. 1653519 издаден од СВР-Куманово на 

име Реџеп Јахија, с. Липково, Куманово.         (2994) 
Пасош бр. 1314258/99 издаден од СВР-Скопје на 

име Раман Ибраими, ул. "Беличица" бр.29, Тетово. 
                                                                      (3058) 
Пасош бр. 1338220 на име Фиќири Рамку, Дебар. 
                                                                     (3180) 
Пасош бр. 1577402/01 на име Гоце Гоцевски, с. Ду-

лица, Каменица, Делчево.                                       (3190) 
Пасош бр. 1664535 издаден од СВР-Скопје на име 

Шабан  Сали, с. Сарај ул. "20" бр. 39, Скопје.      (3210) 
Пасош бр. 1504739/01 издаден од СВР-Куманово на 

име Николиќ Дејан, нас. Карпош ул. "45" бр. 21, Ку-
маново.                                                       (3263) 
Пасош бр. 1201250 на име Јулија Рушковска, ул. 

"Крушевска република" бр. 7, Берово.         (3319) 
Пасош бр. 1371195/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Ваид  Алим, с. Танушевци, Скопје.         (3320) 
Пасош бр. 1371217/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Алексовски Димче, ул. "М. Митевски" бр. 9/1- 7, 
Скопје.                                                        (3374) 
Пасош бр. 1328695/99 издаден од СВР-Скопје на 

име Фетаи Аќиф, ул. "Дижонска" бр. 7/23, Скопје. 
                                                                      (3377) 
Пасош бр. 1453720/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Јаји  Амети, с. Брест, Скопје.              (3391) 
Пасош бр. 1142968/98 издаден од СВР-Скопје на 

име Пејчиќ Драган, ул. "Шидска" бр. 20/1-13, Скоп-је.
                                                                      (3407) 
Пасош бр. 1603498/01 издаден од СВР-Скопје на 

име Наим Чајани, ул. "Л. Москов" бр. 2/4-4, Скопје. 
                                                                              (3409) 
Пасош бр. 1447949/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Патриција Маљковиќ-Петровска, ул. "Миле Поп 
Јорданов" бр. 36-б, Скопје.                         (3411) 
Пасош бр. 1635965 издаден од СВР-Тетово на име 

Миџаити Идрис, с. Пршовце, Тетово.              (3419) 
Пасош бр.1500111 издаден од СВР-Охрид на име 

Трајковски Игор, Охрид.                             (3451) 
Пасош бр. 0488858 на име Тодоров Добрин, Радо-

виш.                                                                      (3452) 
Пасош бр. 1677272 издаден од СВР-Струмица на 

име Дориев Ристо, с. Моноспитово бр. 28, Струмица.
                                                                      (3457) 
Пасош бр. 1144315/98 издаден од СВР-Тетово на 

име Исени Садри, с. М. Речица, Тетово.         (3458) 
Пасош бр. 769074 на име Назим Еребара, Дебар. 
                                                                      (3459) 

Пасош бр. 1448920/00 издаден од СВР-Скопје на 
име Горчај Агим, ул. "М. Междуречка" бр. 11-а, Ско-
пје.                                                                      (3462) 
Пасош бр. 1274295/99 издаден од СВР-Скопје на 

име Биљал Адемов, с. Сарај ул. "6" бр. 50, Скопје. 
                                                                      (3467) 
Пасош бр. 1268783 издаден од СВР-Куманово на 

име Џемаиљ Муслији, ул. "Т. Мендол" бр. 55, Кума-
ново.                                                                      (3468) 
Пасош бр. 1087143/98 на име Бојаџиоски Оли-вер, 

ул. "Гоце Делчев" бр. 39, Струга.              (3469) 
Пасош бр. 975535/97 издаден од СВР-Скопје на име 

Љубешиќ  Валентина, ул."Д. Хаџидимов" бр. 101-а, 
Скопје.                                                            (3471) 
Чекови од тековна сметка бр. 17169-99 со бр. 106-

6476, 1066477 , 1066479 и бр. 1066478 издадени од Ма-
кедонска банка АД Скопје на име Јорданов Сашко, 
Скопје.                                                          (2581) 
Чекови од тековна сметка бр. 5974550 од бр. 10-

81349 до бр. 1081352 и бр. 1081345 издадени од Ко-
мерцијална банка АД Скопје на име Тасков Драги, 
Скопје.                                                                      (2686) 
Чекови од тековна сметка бр. 13327725 со бр. 32-

2777 и бр. 322778 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Николовски Дејан,Скопје.           (2698) 
Чекови од тековна сметка: (2) чека издадени од 

Балканска банка Скопје на име Пупоски Наум, Струга.
                                                                      (2727) 
Чекови од тековна сметка бр. 995770 со бр. 0000-

003763339, 0000003811129, 3811130, 3811131, 3811132, 
3811133 и бр. 3811134  издадена од КИБ АД-Куманово 
на име Дивна Петровска, Куманово.           (3217) 
Чекови од тековна сметка бр. 14134-49 од бр. 107-

8656  до бр. 1078662 издадени од Македонска банка АД 
Скопје на име Андријана  Славковска, Скопје.       (3363) 
Чекови од тековна сметка бр.11575627 од бр. 140-

01142251 до бр. 14001142255 издадени од Комерцијал-
на банка АД Скопје на име Љупчо Толески, Скопје.  

                                                                     (3466) 
Работна книшка на име Љубе Илиевски, Скопје. 
                                                                      (2582) 
Работна книшка на име Јовановски Николче, Би-

тола.                                                                      (2601) 
Работна книшка на име Путовиќ Горан, Скопје. 
                                                                      (2602) 
Работна книшка на име Петровски Милан, с. Мо-

гила, Битола.                                               (2603) 
Работна книшка на име Горан Милосављевиќ, Би-

тола.                                                                     (2607) 
Работна книшка на име Димитар Соколов, Гевге-

лија.                                                                      (2613) 
Работна книшка на име Богоевска Лилјана, с. Из-

вор, Велес.                                                      (2628) 
Работна книшка на име Алиоски Расим, ул. "Бо-

гомилска" бр. 62, Прилеп.                             (2634) 
Работна книшка на име Салија Алиоски, Пласница, 

Мак. Брод.                                           (2635) 
Работна книшка на име Петреска Весна, Тетово.  

                                                                    (2638) 
Работна книшка на име Селмани Ќемал, Тетово. 
                                                                     (2639) 
Работна книшка на име Бајрами Ќерман, с. Матејче, 

Куманово.                                        (2642) 
Работна книшка на име Муса Ќерими, с.  Г. Коња-

ре, Куманово.                                          (2648) 
Работна книшка на име Јефтимов Зоранчо, Кочани.

                                                                      (2653) 
Работна книшка на име Стојанова Станка, Кочани.

                                                                     (2657) 
Работна книшка на име Лазаров Бранко, с. Градов-

ци, Кочани.                                                      (2659) 
Работна книшка на име Тренчев Тони, Радовиш. 
                                                                      (2660) 
Работна книшка на име Игњатовски Трајче, Скопје.

                                                                      (2662) 
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Работна книшка на име Миљаим Аџија, Скопје. 
                                                                     (2665) 
Работна книшка на име Мисибе Аџија, Скопје. 
                                                                     (2666) 
Работна книшка на име Сунчица Митиќ, Скопје. 
                                                                     (2676) 
Работна книшка на име Авдилкадри Арслановски, 

с. Батинци, Скопје.                                       (2688) 
Работна книшка на име Усеини Африм, Скопје. 
                                                                              (2689) 
Работна книшка на име Угриновски Александар, 

Скопје.                                                          (2690) 
Работна книшка на име Ќазими Мефаил, с. Ореша-

ни, Скопје.                                                      (2694) 
Работна книшка на име Анѓелоски Јован, Охрид.    

                                                                  (2699) 
Работна книшка на име Лазароски Драган, Струга.

                                                                      (2712) 
Работна книшка на име Абази Едбаш, Гостивар  
                                                                      (2713) 
Работна книшка на име Габриела Мерџановска, 

Скопје.                                                                      (2722) 
Работна книшка на име Камер Мустафа, с. Гошни-

ца, Куманово.                                                      (2723) 
Работна книшка на име Ирфан Мемеди, Скопје. 
                                                                      (2733) 
Работна книшка на име Даниела Савова, Скопје. 
                                                                     (2795) 
Работна книшка на име Цветковски Томислав, Ско-

пје.                                                                      (2902) 
Работна книшка на име Шенѓул  Махмут, Скопје.  

                                                                    (2903) 
Работна книшка на име Мефаил Асан, с. Батинци, 

Скопје.                                                           (2999) 
Работна книшка на име Душко Петрушевски, с. Ин-

џиково, Скопје.                                            (3048) 
Работна книшка на име Февзи  Халими, с. Д. Сви-

ларе, Скопје.                                            (3072) 
Работна книшка на име Делов Јовица, Битола. 
                                                                     (3073) 
Работна книшка на име Мухарем Реџа, Скопје. 
                                                                      (3078) 
Работна книшка на име Зули Деари, с. Велешта, Ст-

руга.                                                                      (3091) 
Работна книшка на име Наим Лена,Струга.       3092 
Работна книшка на име Ѓоко Стојков, Скопје.(3093) 
Работна книшка на име Сулејманоски Авзи, с. Ст-

релци, Кичево.                                         (3102) 
Работна книшка на име Мифтари Сибаете, Тетово.

                                                                     (3105) 
Работна книшка на име Алуши Џевџет, ул. "Б. Тос-

ка" бр. 188, Тетово.                                       (3108) 
Работна книшка на име Мемеди Севим, с. Матејче, 

Куманово.                                             (3111) 
Работна книшка на име Атанасовски Горан, Дел-

чево.                                                             (3117) 
Работна книшка на име Смилчевска Дафинка, Ско-

пје.                                                                      (3188) 
Работна книшка на име Зикер Нехат, Скопје. 
                                                                      (3268) 
Работна книшка на име Зоран Китановски, Скопје.

                                                                      (3375) 
Работна книшка на име Тодоровска Златка, с. Доб-

рашане, Куманово.                                       (3378) 
Работна книшка на име Ивица Неделковски, Скоп-

је.                                                                     (3386) 
Работна книшка на име Христовска Маргарита, ул. 

"Е. Караманди" бр. 6, Битола.                  (3395) 
Работна книшка на име Јордановски Андреја, с. Ло-

пате, Куманово.                                             (3397) 
Работна книшка на име Насуфи Заим, с. Черкези, 

Куманово.                                                      (3398) 
Работна книшка на име Шабани Лиман, с. Оризаре,

                                                                     (3399) 

Работна книшка на име Јованов Живко, с. Милет-
ково, Гевгелија.                                            (3403) 
Работна книшка на име Цветан Сараѓинов, ул. 

"Белгратска" бр. 129, Велес.                        (3406) 
Работна книшка на име Ташкоски Славе, Точила К 

58/13, Прилеп.                                             (3410) 
Работна книшка на име Ибушески Ружди, с. Окти-

си, Струга.                                                      (3416) 
Работна книшка на име Стојкоски Дејан, Струга.  

                                                                     (3422) 
Работна книшка на име Далипи Бехија, Кичево. 
                                                                      (3450) 
Воена книшка на име Трајанов Дејанчо, Радовиш.

                                                                      (2661) 
Чековна картичка бр. 4039-22 издадена од Комер-

цијална банка АД Скопје-Филијала Охрид на име 
Танас Танасоски, Охрид.                                (2599) 
Свидетелство на име Сефиданоски Салија, Струга.

                                                                      (2609) 
Свидетелство на име Мифтаров Ваид Рефи, Велес.

                                                                      (2615) 
Свидетелство на име Стојчиќ Верица, Велес. (2623) 
Свидетелство од 8 одделение на име Костовски Ве-

ле, Велес.                                                       (2624) 
Свидетелство на име Стојанов Ѓоре,Велес.       2627 
Свидетелство на име Мачавелова Виолета, Велес.

                                                                      (2629) 
Свидетелство на име Тариќ Нерман, с. Житоше, 

Крушево.                                                       (2631) 
Свидетелство од 5 одделение на име Асаноски Ме-

нан, с. Житоше, Крушево.                             (2632) 
Свидетелство од 8 одделение на име Халиловиќ 

Мирела, с. Лажани, Прилеп.                        (2633) 
Свидетелство од 8 одделение на име Бурхан Мур-

тезани, с. Челопек, Тетово.                        (2636) 
Свидетелство од 8 одделение на име Идризи Фло-

рим, Тетово.                                           (2637) 
Свидетелство на име Валентина Стојанова, Про-

биштип.                                                           (2640) 
Свидетелство на име Мерита Мустафи, с. Лојане, 

Куманово.                                                       (2641) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ 

"Фаик Коница"-Куманово на име Идризи Ќевсере, с. 
Оризари, Куманово.                                       (2644) 
Свидетелство од 8 одделение на име Реџепи Џеми-

ле, с. Отља, Куманово.                               (2651) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Кли-

мент Охридски"-Скопје на име Игњатовски Трајче, 
Скопје.                                                           (2663) 
Свидетелства од 1 и 2 година издадени од "Никола 

Карев"-Скопје на име Гиновска Олга, Скопје.      (2667) 
Свидетелство за 3 година и свидетелство за завр-

шен испит издадени од "Димитар Влахов"-Скопје на 
име  Гиновска Олга, Скопје.              (2668) 
Свидетелство на име Ахмедова Љутви Џемиле, 

Велес.                                                                      (2683) 
Свидетелство на име Усеинов Суној,Велес.     2684 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од     ДСУ 

"Кочо Рацин"-Скопје на име Игор Мојаноски, Скопје.
                                                                      (2687) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "25 

Мај"-Скопје на име Мамути Наџие,Скопје.             2696 
Свидетелство на име Велевски Далиборче, Пех-

чево.                                                                     (2701) 
Свидетелство од 4 одделение на име Петровска 

Стојанка, Мак. Каменица.                                        (2702) 
Свидетелство на име Андонов Ивица, Радовиш. 
                                                                     (2703) 
Свидетелство од 8 одделение на име Манев Ванчо, 

Радопвиш.                                                       (2704) 
Свидетелство на име Небиова Меги Љутвие, Велес.

                                                                     (2705) 
Свидетелство од 8 одделение на име Кондоски 

Трајче, Прилеп.                                                      (2710) 
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Свидетелство на име Акики Сабајете, с. Жеровјане, 

Тетово.                                                            (2714) 
Свидетелства од 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 одделение на 

име Селмани Јетмир, Тетово.                        (2715) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Пет-

ковски Роберт, Крива Паланка.              (2716) 
Свидетелство од 8 одделение на име Филиповска 

Ленче, Кратово.                                           (2718) 
Свидетелство од 8 одделение на име Мустафи Ка-

мер, с. Гошнице, Куманово.                        (2719) 
Свидетелства од 1, 2 и 3 година текстилно училиш-

те на име Зеќири Сали, Куманово.               (2721) 
Свидетелств од 8 одделение издадено од ОУ  "Кар-

пош" на име Адеми Седат, с. Никуштак, Куманово. 
                                                                      (2725) 
Свидетелство од 8 одделение на име Трајковски То-

ни, Куманово.                                             (2726) 
Свидетелство од 8 одделение на име Кочоски Ми-

нде, Прилеп.                                                       (2735) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од ГУЦ 

" Здравко Цветковски " Скопје на име Филип Бо-
гатинов, Скопје.                                              (2904) 
Свидетелство на име Христина Цуркоска, Струга.

                                                                      (3074) 
Свидетелство на име Андреевски Милан, Велес. 
                                                                     (3075) 
Свидетелство на име Реџепоски Менан, Прилеп. 
                                                                      (3077) 
Свидетелство од 8 одделение на име Синаноски 

Љуазим, Прилеп.                                          (3084) 
Свидетелство за 2 година издадено од ДУЦ "Јане 

Сандански"-Струмица на име Јовев Бојан, Ст-румица.
                                                                      (3107) 
Свидетелство од 6 одделение издадено од ОУ "Б. 

Шабани"-Куманово на име Љуљајете Абдули, Ку-
маново.                                                           (3109) 
Свидетелство за средно образование на име Јовев-

ска Рената, Пехчево.                                       (3114) 
Свидетелство на име Стојанова Весна, Кочани.  

                                                                     (3122) 
Свидетелство 4 година -земјоделско училиште и 

диплома за средно образование издадени од УЦСО 
"Јосип Броз Тито"-Ресен на име Љубиша Ристиќ, с. 
Славеј, Прилеп.                                                       (3126) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Дри-

та" с. Копаница - Скопје на име Зулхани Азизи, с. 
Копаница, Скопје.                                       (3127)                                 

Здравствена книшка на име Рогужаров Леонид, Ве-
лес.                                                                      (2707) 

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ 
"Братство единство" нас. Драчево-Скопје на име Му-
кадеса Јаковиќ, Скопје.                               (3155) 
Свидетелство за 1 година издадено од ДЦУ "Ѓорѓи 

Димитров"-Скопје на име Крстевски Гоце, Скопје.  
                                                                     (3266) 

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома 
издадени од гимназијата "Ј. Б. Тито"-Скопје на име 
Мишковски Винко, Скопје.                        (3316) 
Свидетелства на име Фекрије Бислими, Куманово.

                                                                      (3396) 
Свидетелство од 6 одделение на име Георгиев Пав-

ле, с. Мустафино, Св. Николе.              (3400) 
Свидетелство на име Мифтарова Демир Шукрије, 

Гевгелија.                                                      (3404) 
Свидетелство на име Зекирова Ќерим Афете, 

Гевгелија.                                                      (3405) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Кли-

мент и Методиј" на име Гарески Пеце, с. Бучин, 
Крушево.                                                      (3408) 
Свидетелство на име Асим Арслани, с. Делогожди, 

Струга.                                                            (3413) 
Свидетелство од 8 одделение на име Елведа Тафе-

ска, Гостивар.                                          (3425) 

Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Н. 
Фрашери"-Тетово на име Илјаз Тахири, с. М. Речица, 
Тетово.                                                          (3429) 
Свидетелство на име Блерим Рамадани, с. Богови-

ње, Тетово.                                                      (3431) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ѓорѓевски Јо-

во, с. Жилче, Тетово.                                       (3434) 
Диплома издадена од ЖУЦ "Владо Тасевски" 

Скопје на име Алексовски Благоја, Скопје.          (2585) 
Диплома за завршена гимназија на име Велич-

ковска Надица, ул. "В. Карастојанов" бр. 9, Куманово.
                                                                      (2650) 
Диплома на име Сулејмани Ќефали, с. Равен, Гос-

тивар.                                                           (2664) 
Диплома за завршено средно образование издадена 

од СПУ "Елисие Поповски Марко" на име Велевски 
Ѓорѓи, Скопје.                                          (2670) 
Диплома на име Ацо Русковски, Берово.         (2700) 
Диплома за средно образование на име Велеска 

Елизабета, ул. "Л. Филиповски" бр. 35,Прилеп.      2711 
Диплома на име Трајковиќ Станислав, Куманово.  

                                                                     (2720) 
Диплома на име Шалев Благој, ул. "Н. Фронт" 

бр.22, Велес.                                                       (3076) 
Диплома на име Стојчески Гоце, ул. "Вељко Вла-

ховиќ" бр. 1/3, Прилеп.                             (3088) 
Диплома на име Али Купа, с. Велешта, Струга. 
                                                                      (3098) 
Диплома за завршена гимназија на име Ирена Сто-

јанова, ул. "Вера Циривири" бр. 16, Св. Николе.  (3125) 
Диплома од гимназија-природно математички смер 

издадена од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Весна 
Јошевска, ул. "Јосиф Јосифовски" бр. 1/9, Ресен. (3219) 
Диплома на име Угуноски Јане, с. Боротино, 

Прилеп.                                                          (3412) 
Здравствена книшка на име Јовановски Ристе, Ве-

лес.                                                                     (2626) 
Здравствена книшка на име Шаќири Ваљмир, с. 

Житоше, Крушево.                                       (2630) 
Здравствена книшка на име Иванов Ордан, Велес.

                                                                      (2706) 

Здравствена книшка на име Асанов Селајдин, Ве-
лес.                                                                      (2708) 
Здравствена книшка на име Николов Симеон, Ве-

лес.                                                                      (2709) 
Лична карта на име Трајковска Сузана, с. Горобин-

ци, Св. Николе.                                           (3401) 
Студенска  легитимација бр. 37288 издадена од 

Правен факултет-Скопје на име Ивана Трајковска, 
Скопје.                                                                      (3207) 
Штедна книшка бр. 72710-2714 издадена од Радо-

банк на име Ана Пешева, Скопје.              (2677) 
Даночна картичка издадена од УЈП на име ТП 

"САКС" Кузмановски Димче, Велес.                     (2672) 
Даночна картичка бр. 5030001210461 издадена од 

УЈП на име ТП Лидија Бранко Јакимовиќ сендвичара 
ВИЛД, Скопје.                                             (2679) 
Даночна картичка бр. 4030998352135 издадена од 

УЈП на име Телестар ДОО, Скопје.                (2685) 
Даночна картичка нр. 4030995162874 издадена од 

УЈП-Скопје на име АВТ-Интернатионал, Скопје.(2834) 
Даночна картичка бр. 4030000400433 издадена од 

УЈП-Скопје на име Т.Д. "Дивиен", Скопје.            (2900) 
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Даночна картичка бр. 4030994254503 издадена од 

УЈП-Скопје на име Јавор  Т, Скопје.         (2907)                                                                      
5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следна-

та документација: 
Даночна картичка С.Б. 0039613 издадена од УЈП на 

име МАНЕКЕН-СЗД Петков Стевче, Радовиш.   (3134) 
Даночна картичка бр. 4030993246450 издадена од 

УЈП-Скопје на име ЈИБА Јасмина,Скопје.            (3205) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни 

приходи на име Савиќ Мојсо Весна, Тетово.         (3456) 
_______________________________________________ 
 

Ј А В Н И    П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), ЈП �Еле-
ктростопанство на Македонија� - Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-2/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЈАВНА НАБА-
ВКА-УСЛУГА  ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПЕ ТЕРМОЕ-
ЛЕКТРАНИ - ПОДРУЖНИЦА РЕК �БИТОЛА�  

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. Општи одредби 
1.1. Набавувач: ЈП �Електростопанство на Македо-

нија�-Скопје, со седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9, 
Скопје. 

1.2. Предмет на набавка:   
Прибирање на понуди за  услуга од интервентни 

активности за потребите на ПЕ Термоелектрани - По-
дружница РЕК �Битола� за 2003 година по специфика-
ција и тоа за: 

- Градежно одржување, 
- Машинско одржување, 
- Електро одржување. 
Тендерската документација (спецификација) може да 

се подигне од Комерцијална служба на РЕК �Битола�. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

27.02.2003 година во 10 часот во просториите на По-
дружница РЕК �Битола�. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за дејност согласно набавката. 

2. Технички карактеристики 
2.1. Ангажирање на надворешни извршители за ин-

тервентни активности за потребите на ПЕ Термоел-
ктрани за 2003 година по спецификација. 

3. Содржина на понудата 
Во понудата треба да биде дадена: 
3.1. Единечна цена по позиција од спецификација-

та, на паритет изразен во еуро/ефективен сат со посеб-
но искажан данок на додадена вредност. 

- При одлучувањето, договарањето и реализацијата 
на набавката ќе се применува среден курс на Народна 
банка на Р. Македонија. 

- Список на извршители со квалификациона стру-
ктура, како и техничка опременост на понудувачот. 

- Референцна листа за извршени работи од ваков ка-
рактер. 

3.2. Рок на извршување на работите. 
3.3. Начин на плаќање. 
3.4. Гаранција за квалитет. 
4. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- цена на чинење на услугата...................40 бода, 
- квалитет...................................................40 бода, 
- начин на плаќање....................................10 бода, 
- рок на изработка......................................10 бода. 
5. Начин и рок на доставување на понудата 
5.1. Понудата се доставува во 1 оригинален приме-

рок потпишан од одговорно лице на понудувачот на 
адреса подружница РЕК �Битола�- �Новачки пат� бб, 
Битола (за Комисија за јавни набавки). 

- документ за бонитет од Централниот регистар во 
оригинал или заверен препис кај нотар, 

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

- доказ за техничка способност-референцна листа, 
- доказ дека подносителот на понудата не е под сте-

чај, односно не е во процес на ликвидација, 
- доказ дека против понудувачот нема изречено без-

бедносна мерка �забрана за вршење на дејност�, 
- решение за регистрација на дејност. 
Целокупната документација се поднесува во ориги-

нал или заверен препис. 
5.3. Рок на доставување на понудата - најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Претставниците на понудувачите треба да да-

дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
а согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

5.4. Понудата и придружната документација се до-
ставуваат  во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот 
за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2002). 

 
6. Завршни одредби 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и 

оние кои не се изработени во согласност со барањата 
на Отворениот повик, односно во согласност со Зако-
нот за јавни набавки, нема да се разгледуваат. 

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда. 
6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат 

во Подружница РЕК �Битола� на тел. бр. 206-220. 
 

Подружница РЕК �Битола� 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), ЈП �Еле-
ктростопанство на Македонија� - Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-3/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЈАВНА НАБА-
ВКА -УСЛУГА  ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПЕ РУДНИК 
�СУВОДОЛ� - ПОДРУЖНИЦА  РЕК  �БИТОЛА�  

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. Општи одредби 
1.1. Набавувач: ЈП �Електростопанство на Македо-

нија�-Скопје, со седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9, 
Скопје. 

1.2. Предмет на набавка:   
Прибирање на понуди за  услуга од помошна меха-

низација за потребите на ПЕ Рудник �Суводол� - По-
дружница РЕК �Битола� за 2003 година по специфика-
ција. 
Тендерската документација (спецификација) може да 

се подигне од Комерцијална служба на РЕК �Битола�. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

27.02.2003 година во 11 часот во просториите на По-
дружница РЕК �Битола�. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за дејност согласно набавката. 

 
2. Технички карактеристики 
2.1. Ангажирање на надворешни извршители со по-

мошна механизација за потребите ПЕ Рудник �Суво-
дол� за 2003 година по спецификација. 

 
3. Содржина на понудата 
Во понудата за биде дадена: 
3.1. Единечна цена по позиција од спецификација-

та, на паритет изразен во еуро/ефективен сат со посеб-
но искажан данок на додадена вредност, со цена за го-
риво на понудувачот. 
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- При одлучувањето, договарањето и реализацијата 
на набавката ќе се применува среден курс на Народна 
банка на Р. Македонија. 

- Список на извршители со квалификациона стру-
ктура, како и техничка опременост со опис на технички 
постројки и машини со кои располага понудувачот. 

- Референцна листа за извршени работи од ваков ка-
рактер. 

3.2. Рок на извршување на работите. 
3.3. Начин на плаќање. 
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.4. Гаранција за квалитет. 
4. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- цена на чинење на услугата...................40 бода, 
- квалитет...................................................40 бода, 
- начин на плаќање....................................10 бода, 
-
 
 рок на изработка......................................10 бода. 

5. Начин и рок на доставување на понудата 
5.1. Понудата се доставува во 1 оригинален приме-

рок потпишан од одговорно лице на понудувачот на 
адреса подружница РЕК �Битола�- �Новачки пат� бб, 
Битола (за Комисија за јавни набавки). 

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следна-
та документација: 

- документ за бонитет од Централниот регистар во 
оригинал или заверен препис кај нотар, 

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

- доказ за техничка способност-референцна листа, 
- доказ дека подносителот на понудата не е под сте-

чај, односно не е во процес на ликвидација, 
- доказ дека против понудувачот нема изречено без-

бедносна мерка �забрана за вршење на дејност�, 
- решение за регистрација на дејност. 
Целокупната документација се поднесува во ориги-

нал или заверен препис. 
5.3. Рок на доставување на понудата - најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Претставниците на понудувачите треба да да-

дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
а согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

5.4. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат  во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот за 
јавн  набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002). и 

6. Завршни одредби 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и 

оние кои не се изработени во согласност со барањата 
на Отворениот повик, односно во согласност со Зако-
нот за јавни набавки, нема да се разгледуваат. 

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда. 
6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат 

во Подружница РЕК �Битола� на тел. бр. 206-220.  
Подружница РЕК �Битола� 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), ЈП �Еле-
ктростопанство на Македонија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-4/2003  

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
- УСЛУГА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПЕ РУДНИК �СУВОДОЛ� 
- ПОДРУЖНИЦА РЕК - БИТОЛА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: ЈП �Електростопанство на Македонија� 

- Скопје, со седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 
1.2. Предмет на набавка: 
Прибирање на понуди за услуга од надворешни из-

ведувачи за одржување на водоводна, одводна и хи-
дрантска инсталација за потребите на ПЕ Рудник �Су-
водол� - Подружница РЕК Битола за 2003 година по 
спецификација. 

Тендерската документација (Спецификација) може 
да се подигне од Комерцијална служба на РЕК Битола. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 

27.02.2003 година во 13 часот во просториите на По-
дружница РЕК �Битола�. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за дејност согласно набавката. 

 
2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1. Ангажирање на надворешни извршители за 

одржување на водоводна, одводна и хидратанска ин-
сталација за потребите на ПЕ Рудник �Суводол� за 
2003 година по спецификација. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Во понудата да биде дадена: 
3.1. Единечна цена по позиции од спецификација, 

на паритет изразен во еуро/ парче со посебно искажан 
данок на додадена вредност, 

- при одлучувањето, договарањето и реализацијата 
на набавката ќе се применува среден курс на Народна 
банка на Р. Македонија, 

- список на извршители со квалификациона стру-
ктура, како и техничка опременост на понудувачот за 
извршување на набавката, 

- референцна листа за извршени работи од ваков ка-
рактер. 

3.2. Рок на извршување на работите. 
3.3. Начин на плаќање. 
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.4. Гаранција за квалитет. 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- Цена на чинење на услугата                     40 бода, 
- Квалитет                              40 бода, 
- Начин на плаќање             10 бода, 
-
 
 Рок на изработка        10 бода. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДАТА 

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок потпишан од одговорно лице на понудувачот на 
адреса Подружница РЕК �Битола� - �Новачки пат� б.б. 
Битола (за Комисија за јавни набавки). 

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следна-
та документација: 

- документ за бонитет од Централниот регистар во 
оригинал или заверен препис кај нотар, 

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

- доказ за техничка способност - референцна листа, 
- доказ дека подносителот на понудата не е под сте-

чај, односно не е во процес на ликвидација, 
- доказ дека против понудувачот нема изречено без-

бедносна мерка �забрана за вршење на дејност�, 
- решение за регистрација на дејност, 
- целокупната документација се поднесува во ори-

гинал или заверен препис. 
5.3. Рок на доставување на понудата - најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Претставниците на понудувачите треба да да-

дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
а согласно чл. 31 ст. 2 од Законот за јавни набавки. 

5.5. Понудата и придружната документација се до-
ставуваат во согласност со чл. 55, 56 и 57 од Законот за 
јавни набавки (�Службен весник на РМ бр. 21/2002). 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени во согласност со барањата 
на отворениот повик, односно во согласност со Законот 
за јавни набавки, нема да се разгледуваат. 

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда. 
6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат 

во Подружница РЕК Битола на тел. бр. 206 220.  
Подружница РЕК �Битола� 
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Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во АД �Електростопанство на Македо-
нија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-32/2003 
ЗА НАБАВКА НА ЛЕЖИШТА 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-

32/2003 е АД �Електростопанство на Македонија�, со 
седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: лежишта за потребите 
на РЕК Битола и РЕК Осломеј според тендер докумен-
тацијата. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

 
2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА - ТЕХНИЧКА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
2.1. Обемот на набавката е даден во тендер доку-

ментацијата. 
2.2. Понудата треба да опфати 95% од целокупниот 

број на позиции дадени во тендер докуметнацијата. 
2.3. Заинтересираните понудувачи, тендер докумен-

тацијата можат да ја подигнат во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија� - Скопје, ул. �11 
Октомври� бр. 9, кат 9, соба 3, од 7,30 часот до 9,30 ча-
сот, при што треба да приложат уплатница на износ од 
500,00 денари, уплатена на жиро сметка 200000002447-
884; АД �ЕСМ�, Ед. дан. бр. 4030989128346, депонент-
на банка - Стопанска банка, со назнака за Отворен по-
вик 01-32/2003. Контакт телефон: 02 149-126. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и името на производи-
телот на предметната опрема. 

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција како и вкупната вред-
ност на целата понуда, (со сите давачки согласно член 
57 став 3 од Законот за јавни набавки) на паритет ДДП 
магацин на набавувачот, изразена во МКД и со посеб-
но искажан ДДВ. 

3.3. Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази 
и во странска валута. При одлучувањето, договaрањето 
и реализацијата на набавката ќе се применува продаж-
ниот берзански курс. 

3.4. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-
те за плаќање. 

3.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 
т.е. извршување на работите. 

3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

3.7. Понудата треба да има рок на важност. 
3.8. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација која се бара и комерцијална понуда) треба да би-
дат преведени на македонски јазик. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од За-
конот за јавни набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 
21/2002). 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

мент за бонитет од единствениот регистар кој треба да 

биде во согласност со Правилникот за содржината на 
документот за бонитет (�Сл. весник на РМ� бр. 32/98), 
а странските понудувачи, треба да достават ревизорски 
извештај од странска реномирана ревизорска институ-
ција регистрирана за вршење на ревизија, со податоци 
за последните 3 години. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во  член 26 од Законот за јавни набавки. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот: 

- понудувачот треба да достави референтна  листа 
своја и на производителот за испорака на ваков вид 
стоки во последните 3 години. 

4.5. Понудувачот треба да достави банкарска гаран-
ција на износ од 5% од вкупната понуда (вредност со 
ДДВ) согласно член 58 од ЗЈН. 

4.6. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од ЗЈН. 

4.7. Сите барани документи треба да се оригинални 
или заверени копии верни на оригиналот и не постари 
од 6 месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од ЗЈН) 
5.1. Цена    40 поени, 
5.2. Квалитет   40 поени, 
5.3. Начин на плаќање  10 поени, 
5
 

.4. Рок на испорака  10 поени. 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
    ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно Член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
04.03.2003  во 11 часот, во просториите на АД �Еле-
ктростопанство на Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 
9, Скопје, стара зграда, во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок, оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокуп-
на документација нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во АД �Електростопанство на Македо-
нија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-34/2003 

ЗА НАБАВКА НА: ЗАПТИВНИ ПРСТЕНИ 
И ПЛЕТЕНИЦИ ЗА ВОДЕНА ПАРЕА  

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-

34/2003 е АД �Електростопанство на Македонија�, со 
седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: заптивни прстени и 
плетеници за водена пареа за потребите на РЕК Битола 
и РЕК Осломеј според тендер документацијата. 
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1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

 
2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА - ТЕХНИЧКА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
2.1. Обемот на набавката е даден во тендер доку-

ментацијата. 
2.2. Понудата треба да опфати 95% од целокупниот 

број на позиции дадени во тендер докуметнацијата. 
2.3. Заинтересираните понудувачи, тендер докумен-

тацијата можат да ја подигнат во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија� - Скопје, ул. �11 
Октомври� бр. 9, кат 9, соба 3, од 7,30 часот до 9,30 ча-
сот, при што треба да приложат уплатница на износ од 
500,00 денари, уплатена на жиро сметка 
200000002447884; АД �ЕСМ�, Ед. дан. бр. 
4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка, 
со назнака за Отворен повик 01-34/2003. Контакт теле-
фон: 02 149-126. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и името на производи-
телот на предметната опрема. 

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција како и вкупната вред-
ност на целата понуда, (со сите давачки согласно член 
57 став 3 од Законот за јавни набавки) на паритет ДДП 
магацин на набавувачот, изразена во МКД и со посеб-
но искажан ДДВ. 

3.3. Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази 
и во странска валута. При одлучувањето, договaрањето 
и реализацијата на набавката ќе се применува продаж-
ниот берзански курс. 

3.4. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-
те за плаќање. 

3.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 
т.е. извршување на работите. 

3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

3.7. Понудата треба да има рок на важност. 
3.8. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација која се бара и комерцијална понуда) треба да би-
дат преведени на македонски јазик. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од За-
конот за јавни набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 
21/2002). 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

мент за бонитет од единствениот регистар кој треба да 
биде во согласност со Правилникот за содржината на 
документот за бонитет (�Сл. весник на РМ� бр. 32/98), 
а странските понудувачи, треба да достават ревизорски 
извештај од странска реномирана ревизорска институ-
ција регистрирана за вршење на ревизија, со податоци 
за последните 3 години. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во  член 26 од Законот за јавни набавки. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други давачки. 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот. 

- Понудувачот треба да достави референтна  листа 
своја и на производителот за испорака на ваков вид 
стоки во последните 3 години. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од ЗЈН. 

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални 
или заверени копии верни на оригиналот и не постари 
од 6 месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од ЗЈН) 
5.1. Цена    40 поени, 
5.2. Квалитет   40 поени, 
5.3. Начин на плаќање  10 поени, 
5.4. Рок на испорака  10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
05.03.2003  во 11 часот, во просториите на АД �Еле-
ктростопанство на Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 
9, Скопје, стара зграда, во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок, оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокуп-
на документација нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во АД �Електростопанство на Македо-
нија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-35/2003 

ЗА НАБАВКА НА: ПЛЕТЕНИЦИ ЗА ВРЕЛИ ГАСОВИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-

35/2003 е АД �Електростопанство на Македонија�, со 
седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: заптивни плетеници за 
гасови за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј спо-
ред тендер документацијата. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

 
2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА - ТЕХНИЧКА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
2.1. Обемот на набавката е даден во тендер доку-

ментацијата. 
2.2. Понудата треба да опфати 95% од целокупниот 

број на позиции дадени во тендер докуметнацијата. 
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2.3. Заинтересираните понудувачи, тендер документа-
цијата можат да ја подигнат во просториите на АД �Еле-
ктростопанство на Македонија� - Скопје, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, кат 9, соба 3, од 7,30 часот до 9,30 часот, при 
што треба да приложат уплатница на износ од 500,00 де-
нари, уплатена на жиро сметка 200000002447884; АД 
�ЕСМ�, Ед. дан. бр. 4030989128346, депонентна банка - 
Стопанска банка, со назнака за Отворен повик 01-35/2003. 
Контакт телефон: 02 149-126. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и името на производи-
телот на предметната опрема. 

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција како и вкупната вред-
ност на целата понуда (со сите давачки согласно член 
57 став 3 од Законот за јавни набавки) на паритет ДДП 
магацин на набавувачот, изразена во МКД и со посеб-
но искажан ДДВ. 

3.3. Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази 
и во странска валута. При одлучувањето, договaрањето 
и реализацијата на набавката ќе се применува продаж-
ниот берзански курс. 

3.4. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-
те за плаќање. 

3.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 
т.е. извршување на работите. 

3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

3.7. Понудата треба да има рок на важност. 
3.8. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација која се бара и комерцијална понуда) треба да би-
дат преведени на македонски јазик. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од За-
конот за јавни набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 
21/2002). 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

мент за бонитет од единствениот регистар кој треба да 
биде во согласност со Правилникот за содржината на 
документот за бонитет (�Сл. весник на РМ� бр. 32/98), 
а странските понудувачи, треба да достават ревизорски 
извештај од странска реномирана ревизорска институ-
ција регистрирана за вршење на ревизија, со податоци 
за последните 3 години. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во  член 26 од Законот за јавни набавки. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други давачки. 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот. 

- Понудувачот треба да достави референтна  листа 
своја и на производителот за испорака на ваков вид 
стоки во последните 3 години. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од ЗЈН. 

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални 
или заверени копии верни на оригиналот и не постари 
од 6 месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од ЗЈН) 
5.1. Цена    40 поени, 
5.2. Квалитет   40 поени, 
5.3. Начин на плаќање  10 поени, 
5.4. Рок на испорака  10 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА  ПО-
НУДИТЕ 

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 
57 од Законот за јавни набавки. 

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
05.03.2003  во 13 часот, во просториите на АД �Еле-
ктростопанство на Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 
9, Скопје, стара зграда, во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок, оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокуп-
на документација нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во АД �Електростопанство на Македо-
нија�- Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-23/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
ЗА НАБАВКА НА ЛИМОВИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 01-23/2003 е 

АД �Електростопанство на Македонија�, со седиште на 
ул.  �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на лимови за РЕК Битола и РЕК Осломеј 
според изготвена тендер спецификација. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото набавката да 
ја подели на повеќе понудувачи. 

 
2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Спецификацијата на лимовите понудувачите можат 

да ја подигнат во Административната зграда на АД 
�ЕСМ�, на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје, на девети 
кат, во Служба за заеднички набавки, соба бр. 1, секој 
раб тен ден од 12 до 14 часот. (тел: 02 149-118). о

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на лимовите дадени во спецификацијата. 
3.3. Понудата треба да ја содржи единечната цена 

по тон, односно килограм, и вкупните вредности за се-
која позиција (со сите давачки согласно член 57 став 3 
од Законот за јавни набавки - ако набавката е од 
странство), а со посебно искажан ДДВ на вкупната 
вредност на понудата, на паритет ДДП Рек Битола и 
ДДП РЕК Осломеј, изразена во МКД или во ЕУР. При 
одлучувањето, договарањето и реализацијата на наба-
вката ќе се применува продажен курс на девизна берза. 

3.4. Понудата не мора да го опфати целокупниот 
обем на набавката, но мора да се понуди вкупната ко-
личина по позиција. 
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3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака. 
3.7. Понудата треба да има рок на важност. 
3.8. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што се во согласност 
со стандардите на РМ и со меѓународните стандарди 
кои се прифатени во Р. Македонија. 

3.9. Понудите со пропратната документација од 
странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од За-
конот за јавни набавки (�Сл. весник на РМ бр. 21/2002). 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

мент за бонитет од Централниот регистар, а странските 
понудувачи треба да достават ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција реги-
стрирана за вршење на ревизија, со податоци за пос-
ледните 3 години. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот: 

- список на главни испораки на лимовите (дадени 
во спецификацијата) во последните три години со дату-
ми, количини и примачи. 

4.5. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, сог-
ласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4.6. Понудувачите треба да достават банкарска га-
ранција во висина од 5% од вредноста на понудата 
(вредноста со ДДВ), согласно член 58 од Законот за 
јавни набавки. 

4.7. Сите документи треба да бидат оригинали или 
заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 
месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 

- цена на чинење  50 поени; 
- начин на плаќање  30 поени; 
- рок на испорака  20 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, Комисија за јавни набавки, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, 1 000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
28.02.2003 година, во 11:00 часот, во просториите на 
ЈП �Електростопанство на Македонија�, стара зграда, 
сала за состаноци (подрум), на ул. �11 Октомври� бр. 9, 
Скопје во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат це-
локупната документација која се бара во отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02) и Одлука 
бр. 02-755/1 од 30.01.2003 година, Комисијата за јавни 
набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија - 
Дирекција, објавува 

 
БАРАЊЕ БР. 4/2003  

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател: Јавно претпријатие за стопанисува-

ње со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија со седиште на ул. �Орце Николов� бр. 138, 
Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: 
Тековни и инвестициони поправки по повик на 

компјутерска опрема во текот на една година на цела 
територија на Република Македонија, количините се 
дадени во тендерската документација. 

1.3. Документацијата може да се подигне во про-
сториите на ЈП за ССДП на РМ, барака компјутерски 
центар, тел. 02-114 571. 

1.4. Вид на набавката: прибирање понуди, без јавно 
отворање, согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Право на учество имаат сите правни лица, да-
ночни обврзници, регистрирани за ваков вид на дејност 
на територијата на Република Македонија. 

1.6. Набавката ќе се врши сукцесивно. 
1.7. Набавката е делива. 
1.8. Со најповолните понудувачи ќе се склучат рам-

ковни годишни договори. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Име и адреса на понудувачот (седиште на пону-

дувачот). 
2.2. Единечни цени во денари со сите трошоци за 

работен час на повик освен трошоците за потрошените 
делови и материјали. 

2.3. Услови на плаќање. 
2.4. Список на расположива опрема наменета за цел 

на набавката. 
2.5. Список на кадровска опременост за цел на на-

бавката. 
2.6. Референтна листа (список на претпријатија со 

кои се склучени договори со мислење од нив). 
2.7. Изјава од понудувачот дека опремата ќе ја сер-

висира на начин пропишан од производителот. 
2.8. Изјава од понудувачот дека резервните делови 

и материјали што ќе се вградуваат се од оригинално 
потекло и во согласност со стандардите на РМ и со ме-
ѓународните стандарди прифатени од Република Маке-
донија. 

 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Извод од регистрација на дејноста. 
3.2. Документ за економско-финансиски бонитет 

издаден од Централен регистар не постар од 6 (шест) 
месеци (оригинален примерок или копија заверена од 
нотар). 

3.3. Доказ од надлежен орган дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација, не постар од 6 (шест) 
месеци (оригинален примерок или копија заверена од 
нотар). 

3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му 
е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејност, не постар од 6 (шест) месеци (оригинален при-
мерок или копија заверена од нотар). 

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не поста-
ра од 6 (шест) месеци (оригинален примерок или копи-
ја заверена од нотар). 
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4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

4.1. Цена со вклучен ДДВ, царина и други јавни да-
вачки          20 бода, 

4.2. Кадровска опременост       30 бода, 
4.3. Техничка опременост       30 бода, 
4.4. Референтна листа        10 бода, 
4.5. Услови на плаќање       10 бода. 
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДА 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, истата да биде потпишана и заверена од страна 
на одговорното лице на понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се до-
ставува во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот за 
јавни набавки. 

5.3. Понудата и придружната документација се до-
ставува на адреса: Јавно претпријатие за стопанисување 
со станбен и деловен простор на Република Македонија 
- Дирекција ул. �Орце Николов� бр. 138, Скопје, со наз-
нака за Комисија за јавни набавки, препорачано по по-
шта или со предавање во архивата на набавувачот. 

5.4. Рок за поднесување на понудата 10 (десет) дена 
од денот на објавувањето. 

5.5. Секој учесник може да учествува само со една 
понуда. 

5.6. Понудите кои се предадени по рокот, како и по-
нудите кои не се изработени според пропозициите на 
повикот и тендерската документација нема да бидат 
разгледувани. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11, 16 и 35 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02) и Одлука 
бр. 02-756/1 од 30.01.2003 година, Комисијата за јавни 
набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија 
Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 5/2003  

(ПРЕТКВАЛИФИКАЦИИ) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на јавниот повик бр. 5/2003 е Јавното 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија, ул. �Орце Николов� 
бр. 138, Скопје. 

- Предмет на јавниот повик број 5/2003 е прибира-
ње техничка документација за претходно утврдување 
на подобност на понудувачите за прибирање на понуди 
за утврдување на ценовник и можни носители на наба-
вка за: 

1.1. Тековно и инвестиционо одржување на станбен 
и деловен простор со кој стопанисува Јавното претпри-
јатие. 

1.2. Обврски во гарантен рок за сметка на изведува-
чот. 

- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни лица, даночни обврзници реги-
стрирани за ваков вид на дејност со седиште во Репуб-
лика Македонија. 

- Отворање на пријавите ќе се изврши без присус-
тво на понудувачите. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
- Комисијата за јавни набавки на Јавното претприја-

тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија има потреба од утврдување на 
подобност на понудувачите (претквалификација), пре-

ку техничка документација, кои би биле повикани да 
достават понуди за утврдување ценовник за вршење 
услуги од точка 1.1. и 1.2. од општите одредби. 

- Понудувачите кои се бават со дејноста предмет на 
јавниот повик, своето учество на јавниот повик да го 
пријават со документација со која ќе го докажат след-
ното: 

- економско-финансиски бонитет - оригинал или 
копие заверена од нотар (член 24 од Законот за јавни 
набавки), 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки - оригинал 
или копие заверена од нотар, 

- потврда од надлежен суд дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација - оригинал или копие 
заверена од нотар. 

- уверение дека нема правосилна пресуда со која е 
изречена мерка на безбедност - забрана на вршење деј-
ност - оригинал или копие заверена од нотар, 

- техничко - технолошки бонитет - (член 25 од За-
конот за јавни набавки), 

- расположива опрема и други физички капацитети 
за реализирање на набавката, 

- менаџерска способност, 
- искуство и стручен кадар за извршување на зана-

етчиско-инсталатерски и други слични работи, 
- документ за регистрација за вршење на дејност 

предмет на набавката, 
- изјава за избор на Подрачна единица (или подрач-

ни единици) од точка 2.1. до точка 2.14. за извршување 
на работите предмет на ценовникот. 

2.1. ПЕ - Скопје,               2.8. ПЕ - Прилеп,  
2.2. ПЕ - Куманово,               2.9. ПЕ - Велес, 
2.3. ПЕ - Тетово,               2.10. ПЕ - Гевгелија, 
2.4. ПЕ - Кичево,               2.11. ПЕ - Струмица, 
2.5. ПЕ - Струга,               2.12. ПЕ - Штип, 
2.6. ПЕ - Охрид,              2.13. ПЕ - Кочани, 
2.7. ПЕ - Битола,              2.14. ПЕ - Кавадарци. 
- Изјава за избор на видови на работи (од содржина-

та на ценовникот), што ќе ги изведува понудувачот. 
 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
-Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат 

документите и податоците од точка 2 на овој повик. 
- Документацијата и други податоци се доставуваат 

во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката (не отворај), како и бројот на јавниот по-
вик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. 

- Документацијата се доставува до набавувачот Јав-
но претпријатие за стопанисување со станбен и дело-
вен простор на Република Македонија - Дирекција, 
адреса ул. �Орце Николов� бр. 138, со назнака за Коми-
сијата за јавни набавки, препорачано по пошта или со 
предавање во архивата на набавувачот. 

- Ограничениот повик трае 10 (десет) дена од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија� и во едно друго гласило. 

- Увид во тендерската документација е можен секој 
работен ден во просториите на ЈП ССДП на Република 
Македонија - Дирекција на ул. �Орце Николов� бр. 
138, барака 8, соба бр. 810, телефон 109-791 и во по-
драчните единици (точка 2.1. до 2.14.). 

 
4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот нема да се разг-
лед ва. у 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02) и Одлука 
бр. 02-754/1 од 30.01.2003 година, Комисијата за јавни 
набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија - 
Дирекција, објавува 

 
БАРАЊЕ БР. 6/2003  

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател: Јавно претпријатие за стопанисува-

ње со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија со седиште на ул. �Орце Николов� бр. 138, 
Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: 
Ангажирање на консалтинг претпријатие за давање 

на консалтинг услуги во областа на сметководството. 
1.3. Потребните информации може да се добијат во 

просториите на ЈП за ССДП на РМ, барака бр. 2, фи-
нансии, тел. 02-119 692. 

1.4. Вид на набавката: прибирање понуди, без јавно 
отворање, согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Право на учество имаат сите правни лица, да-
ночни обврзници, регистрирани за ваков вид на дејност 
на територијата на Република Македонија. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Име и адреса на понудувачот (седиште на пону-

дувачот). 
2.2. Единечни цени во денари со сите трошоци. 
2.3. Услови на плаќање. 
2.4. Список на стручен кадар за работа по МСС. 
2.5. Список на стручен кадар за изготвување на ме-

наџерски сметководствени извештаи. 
2.6. Референтна листа (список на претпријатија со 

кои се склучени договори со мислење од нив). 
2.7. Изјава од одговорно лице за давање соодветна 

гаранција за точноста на извршените услуги. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Извод од регистрација на дејноста. 
3.2. Документ за економско-финансиски бонитет 

издаден од Централен регистар не постар од 6 (шест) 
месеци (оригинален примерок или копија заверена од 
нотар). 

3.3. Доказ од надлежен орган дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација, не постар од 6 (шест) 
месеци (оригинален примерок или копија заверена од 
нотар). 

3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му 
е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејност, не постар од 6 (шест) месеци (оригинален при-
мерок или копија заверена од нотар). 

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не поста-
ра од 6 (шест) месеци (оригинален примерок или копи-
ја заверена од нотар). 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
4.1. Цена со вклучен ДДВ, царина и други јавни 

давачки                        20 бода, 
4.2. Кадровска стручност за работа по МСС    40 бода, 
4.3. Кадровска  стручност  за  изготвување  

извештаи                                       10 бода, 
4.4. Р еф е р е н т н а  л и с т а  с о  ми с л ењ е  о д  

к омин т е н т и                                                     20 бода, 
4.5. Услови на плаќање       10 бода. 
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДА 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, истата да биде потпишана и заверена од страна 
на одговорното лице на понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се до-
ставуваат во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот 
за јавни набавки. 

5.3. Понудата и придружната документација се до-
ставува на адреса: Јавно претпријатие за стопанисување 
со станбен и деловен простор на Република Македонија 
- Дирекција ул. �Орце Николов� бр. 138, Скопје, со наз-
нака за Комисија за јавни набавки, препорачано по по-
шта или со предавање во архивата на набавувачот. 

5.4. Рок за поднесување на понудата 10 (десет) дена 
од денот на објавувањето. 

5.5. Секој учесник може да учествува само со една 
понуда. 

5.6. Понудите кои се предадени по рокот, како и по-
нудите кои не се изработени според пропозициите на 
повикот и тендерската документација нема да бидат 
разгледувани. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Согласно член 17 и 18 од Законот за jавни набавки 

(�Сл. весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни 
набавки во ЈП �Македонијапат" - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 6/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ: 
1.1. Набавувач по овој oтворен повик бр. 6/2003 е 

ЈП �Македонијапат" - Скопје со седиште на ул. �Даме 
Груев" бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: 
Набавка на материјали за изведба на хоризонтална 

сигнализација: 
- Боја бела  80 Т, 
- Боја жолта  21 Т, 
- Разредувач  10 Т, 
- Перла  36 Т. 
1.3. Материјалот што е предмет на овој oтворен по-

вик треба да го задоволува стандардот МКЅ Z. S2.240. 
1.4. Материјалот да биде испорачан сукцесивно во 

текот на 2003 година со динамика која ќе биде дефини-
рана со договорот. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно член 18 од Законот за јавни наба-
вки. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за 

позициите од овој повик и вкупната цена на набавката. 
2.3. Понудата треба да биде изразена во единечна 

мерка �Т" (тони) испорачан материјал до секција �При-
леп" во ЈП �Македонијапат". 

2.4. Вкупната единечна цена за бојата да биде изра-
зена во денари. 

2.5. Во вкупната единечна понудена цена треба да 
бидат вкалкулирани сите трошоци на понудувачот од 
набавка до испорака на материјалот вклучувајќи го чи-
нењето за набавка, транспорт до подружници, царина, 
даноци, давачки за патишта, осигурување и сите оста-
нати давачки кои би ја теретеле цената. 
Во цената да биде пресметан и ДДВ. 
2.6. Понудувачот може да даде понуда која ќе го 

опфати целокупниот обем на набавката или одредени 
делови од истата. 
Согласно член 19 од Законот за јавни набавки, на-

бавката може да се подели на делови. 
2.7. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
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3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да достави документација 

согласно член 24 од Законот  за јавни набавки. 
3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар 

во оригинал или копие заверено кај нотар. 
3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 
3.4. Извод од судска регистрација на дејност. 
3.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес 

на ликвидација. 
3.6. Потврда дека не е изречена мерка на безбед-

ност забрана на вршење на дејност. 
3.7. Странско правно или физичко лице кое се јаву-

ва како понудувач да достави документ согласно член 
24 од Законот за јавни набавки. 

3.8. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од ЗЈН, односно 
сертификат од надлежна институција за контрола на 
квалитетот на производот, со кој се потврдува сообраз-
носта со дадените спецификации или стандарди за на-
бавките. 

3.9. Атест за квалитет на производот, издаден од 
надлежна институција во Република Македонија. 

3.10.Понудувачот да достави доказ дека на понуду-
вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.11. Претставниците на понудувачот треба да да-
дат писмено овластување за учество во јавниот повик, 
согласно член 31 од Законот за јавни набавки. 

 
4. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (во соглас-

ност со член 19 став 2 од законот за јавни набавки) 
4.1. Тендерската документација да се подигне во 

просториите на ЈП �Македонијапат" - Скопје, ул. �Да-
ме Груев" бр. 14, секој работен ден од 7,00 до 15,00 ча-
сот после уплата на неповратни средства во износ од 
1.500 денари. 
Уплатата се врши претходно на сметка на ЈП �Ма-

кедонијпат" - Скопје, Стопанска банка АД Скопје, жи-
ро сметка бр. 200000002559725, даночен број 
4030989230167. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

НАБАВУВАЧ 
5.1. Критериумите за избор на најповолен понуду-

вач  се во согласност со член 27 од Законот за јавни на-
бавки и тоа: 

- квалитет на производот 40 поени, 
- цена   30 поени, 
- начин на плаќање  20 поени, 
- рок на испорака  10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55,  56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
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 

5.03.2003 година (среда), 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 барања-
та од Отворениот повик, како и оние кои не се израбо-
тени согласно Законот за јавни набавки ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 21/2002),  нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 став 1 и член 14 став 1 од За-
конот за јавни набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 26/98, 
50/2001 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки во Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-851/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРА-
ЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ  НА  УСЛУГИ НА ОСИГУРУВАЊЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, со седиште на ул. �Мар-
шал Тито� бб - Скопје. 

2. Предмет на набавката се услуги на осигурување 
за деловната 2003 година на имотот на Фондот за 
здравствено осигурување на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија со подрачните служби и 
имотот на јавните здравствени организации во Репуб-
лика Македонија и тоа: 
А) Осигурување од основни ризици: 
 1. Осигурување на градежните објекти и целокуп-

ната медицинска и друга опрема во објектите од опас-
ности од пожар и некои други опасности. 

2. Осигурување на опремата од кршење и некои 
други опасности. 

3. Осигурување на залихите на флотантна основа од 
опасности од пожар и некои други опасности. 

4. Осигурување од опасности од провална кражба и 
разбојништво. 

5. Каско осигурување на моторни возила, со вклу-
чен дополнителен ризик од кражба. 

6. Осигурување на електронски сметачи, процесори 
и персонални компјутери. 
Б) Факултативно осигурување од дополнителни ри-

зици: 
1. Поплава, порој и високи води. 
3. Постапка за набавка се спроведува во согласност 

со одредбите на Законот за јавни набавки. 
4. Право на учество имаат сите правни лица што се 

регистрирани за вршење на соодветната дејност, про-
пишана со прописите за осигурување. 

5. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 
на нејзиното поднесување. 

6. Понудата не е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот; 
- обемот на покритие на осигурувањето со наброе-

ни ризици, одделно за објектите и опремата, а за вози-
лата да се наведе која територија ја покрива осигурува-
њето и висината на доплатата за територии кои не се 
покриени и процентот на сопствено учество во случај 
на кражба: 

- висината на стапките за осигурување на предме-
тот на осигурување изразена во проценти, како и бони-
фикациите - попустите по разни основи по предметот 
на осигурување; 

- начин, услови и рок на плаќање на премијата; 
- рок на исплата на штети. 
 
III.ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Документација за регистрација на друштвото за 

осигурување и тоа: 
- акт за основање, 
- дозвола за вршење на работи на осигурување, 
- решение за упис во трговскиот регистар. 
2. Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар. 
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3. Потврда од Управата за јавни приходи дека се пла-
тени даноците, придонесите и другите јавни давачки. 

4. Доказ, извод од судската евиденција или друг со-
одветен документ дека друштвото не е во стечај или во 
процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не 
му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење 
на дејноста. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар. 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
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 се доставува на адреса: Фонд за здрав-

ствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� 
бб - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
25.02.2003 година во 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- висина на премиска стапка       35 бода, 
- бонификација-попусти по разни основи     25 бода, 
- обем на покритие на осигурување      20 бода, 
- рок и начин на плаќање на премијата      15 бода, 
-
 
 рок и начин на исплата на штета        5 бода. 

VI. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

25.02.2003 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 

25.02.2003 година во 11,30 часот, во просториите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. 
�Маршал Тито� бб - Скопје, сала за состаноци. 

 
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на комисијата  треба да и предадат писмено овластува-
ње  од понудувачот за нивно учество на јавното отво-
рање на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 
утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред тендерската документација и условите утврдени во 
ово  повик, нема да бидат разгледувани. ј 

Комисијата за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 10, член 14 и член 17 од Законот 

за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98 и 
2/02), Комисијата за јавни набавки на Управата за теле-
комуникации, го објавува следниот 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2002 ГОДИНА 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
Република Македонија, Министерство за транспорт 

и врски-Управа за телекомуникации, ул. �Даме Груев� 
бр. 1, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: 
Ревизија на усогласеноста на работењето на АД 

Македонски телекомуникации  со Договорот за конце-
сија за јавни телекомуникациски услуги и јавни телеко-
муникациски мрежи од и помеѓу Министерството за 
транспорт и врски и АД Македонски телекомуникации 
- Скопје, склучен на ден 22 декември 2000 година.  

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, а право 
на учество имаат сите домашни и странски правни и 
физички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
со одредбите од Законот за јавни набавки. 

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација со техничките кара-

ктеристики може да се подигне во Управата за телеко-
муникации, секој работен ден за времетраење на отво-
рениот повик од 10 до 14 часот. 

2.2. Износот на надоместокот кој треба да се плати 
при подигање на тендерската документација е неповра-
тен износ од 3.000,00 денари и треба да се уплати на 
трезорска сметка 100000000063095; трезорската потс-
метка 130031568778718, депонент Народна банка на 
Република Македонија, а во полето приходна шифра и 
програма задолжително да биде назначено 72412511. 

2.3. При подигање на тендерската документација на 
понудувачите ќе им биде дадена и копија од Договорот 
за концесија склучен помеѓу Министерството за транс-
порт и врски и АД Македонски телекомуникации-
Скопје, на ден 2 декември 2000 година. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
(коверт со ознака �понуда�) 
Понудата треба да содржи: 
- назив на понудувачот; 
- поединечни цени, односно основна цена, како и 

вкупна цена, со сите вкалкулирани давачки, изразена 
во евра и во денарска противвредност, пресметана по 
средниот курс на НБМ на денот на поднесувањето на 
понудата; 

- рок на извршување на работите; 
- начин, рок и услови на плаќање; 
- банкова гаранција во износ кој не смее да биде по-

мал од 5% од вкупната вредност на понудата, во која е 
вклучен данокот на дадената вредност и други јавни 
давачки. 

 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
(коверт со ознака �документација�) 
4.1. Извод од регистрација на дејноста; 
4.2. Доказ за економско-финансиски бонитет: 
- документ за бонитет од Централниот регистар, во 

оригинал или копие заверено кај нотар, чија содржина 
за домашниот понудувач ја пропишува министерот за 
финансии. Странското правно или физичко лице, до-
ставува ревизорски извештај од странска реномирана 
ревизорска институција, регистрирана за вршење реви-
зија, а кој содржи податоци за вкупното економско ра-
ботење на странскиот понудувач во последните три го-
дини; 

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

4.3. Доказ за техничката способност на понудува-
чот: 

- список на извршени услуги во последните три го-
дини со износите, датумите и примачите; 

- расположива опрема и други капацитети потребни 
за реализација на ревизијата; 

- стручен кадар и негово  искуство за извршување 
на ревизијата. 

4.4. Доказ од судот не постар од 6 месеци во ориги-
нал или копија заверена кај нотар, дека понудувачот не 
во стечај или во процес на ликвидација. 

4.5. Извод, односно, потврда од Судот не постар од 
6 месеци во оригинал или копија заверена кај нотар, 
дека на понудувачот со правосилна пресуда не му е 
изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејност. 
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5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

5.1. Цена                                                        30 поени, 
5.2. Техничка и кадровска опременост      20 поени, 
5.3. Ефикасност                                            15 поени, 
5.4. Референтска листа                                 10 поени, 
5.5. Опис на методологијата                        10 поени, 
5.6. Рок за изведување на работите             10 поени, 
5.7. Начин на плаќање                                    5 поени. 
 
6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан и заверен од страна на одговорното 
лице на понудувачот. 

6.2. Понудата треба да се достави во затворен ко-
верт, кој содржи два затворени и запечатени коверти. 
Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака   �понуда�, а другиот внатрешен коверт ја содр-
жи техничката документација и носи ознака �докумен-
тација�. 

6.3. На предната страна од ковертот, на горниот лев 
агол треба да биде назначено �не отворај� како и бро-
јот на повикот, а во средината на ковертот треба да би-
де назначена адресата на набавувачот. 

 
7. РОКОВИ 
7.1. Рокот за доставување на понудите изнесува 36 

дена од денот на објавувањето на отворениот повик. 
7.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

20.03.2003 година во 12:00 часот во просториите на 
Управата за телекомуникации, на ул. �Даме Груев� бр. 
1, Скопје. 

7.3. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние понуди кои не се изработени според 
тендерската документација, како и оние кои не се во 
согласност со одредбите од Законот за јавни набавки, 
нема да се разгледуваат. 

7.4. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

7.5. За дополнителни информации, понудувачите 
можат да контактираат со Комисијата за јавни набавки 
при Управата за телекомуникации, на тел. 02/224-511. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

WORKS PROCUREMENT NOTICE 
Contract title: Upgrading Negotino � Demir Kapija 

(Phase III) 
 

Location: FYROM 
 
1. Publication reference 
 
EUROPAID/114294/D/W/MK 
 
2. Procedure 
 
International Open  
 
3. Programme 
 
CARDS 
 
4. Financing 
 
2001 CARDS National Programme financing 
 
5. Contracting Authority 
 
Ministry of Transport with the European Agency for 

Reconstruction as Financing Authority 

CONTRACT SPECIFICATION 
 

6. Contract description 
 
With the Ministry of Transport as Contracting 

Authority the Works includes the construction of a 
complete new two lane motorway, approximately 6.6 km 
in length in the direction of Demir Kapija � Negotino,  
with dual traffic lanes of 2 x 3,75 m, a stopping lane of 
2,50 m, with hard shoulders, a central grass reserve of 4 m 
and a total width at the top of subgrade of 28.00m.  

The Works will include estimated quantities as follows, 
Excavation - 1,096,100 m3,  Embankment - 650,500 m3,  

Sub-grade - 120,710 m3,  Base coarse - 57,290 m3,  Asphalt 
pavement - 152,990 m2  
and also the construction of:  - Interchange Demir Kapija,  
- 5 underpasses as box culverts up to 5 m span,  - 27 
culverts of different types,  - Retaining walls, -  Bridge - 
km 121+994,  L =  12 m1, -  Bridge - km 122+461,  L =157 
m1,  - Flexible guard rail  and relocation of electrical 
transmission lines. 

 
7. Number and titles of Lots 
 
1 Lot 
 

CONDITIONS OF PARTICIPATION 
 

8. Eligibility and rule of origin 
 
Participation is open on equal terms to all natural and 

legal persons [participating either individually or in a 
grouping (consortium) of tenderers] of the Member States 
and the countries and territories of the regions covered 
and/or authorised by the Regulation or other specific 
instruments applicable to the programme under which the 
contract is financed (see also item 21 below). All goods 
provided for this contract must originate in these countries. 

 
9. Grounds for exclusion 
 
Tenderers must provide a declaration that they are not 

in any of the situations listed in Section 2.3 of the Manual 
of Instructions for External Relations contracts, available 
from the following Internet address:  

http://europa.eu.int/comm/europeaid/home_en.htm  
 
10. Number of tenders 
 
Tenderers (including firms within the same legal group, 

other members of the same consortium, and sub-
contractors) may not submit more than one tender. Tenders 
may not provide a tender for a variant solution in addition 
to their tender for the works required in the tender dossier.  

 
11. Tender guarantee 
 
Tenderers must provide a tender guarantee of EUR 

150,000 when submitting their tender. This guarantee will 
be released to unsuccessful tenderers once the tender 
procedure has been completed and to the successful 
tenderer upon signature of the contract by all parties. 

 
1 2. Performance guarantee 
The successful tenderer will be requested to provide a 

performance guarantee of 10% of the contract price in 
EUR when countersigning the contract. This must be 
delivered within 28 days of receipt by the tenderer of the 
Letter of Acceptance from the Employer. If the selected 
tenderer fails to provide such a guarantee within this 
period, the contract will be void and a new contract may be 
drawn up and sent to the tenderer which has submitted the 
next lowest, compliant tender. 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
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13. Information meeting and site visit 
 
An optional information meeting and site visit will be 

held on the date defined in the tender dossier at the 
premises of the Fund for National and Regional Roads.     

 
14. Tender validity 
 
Tenders must remain valid for a period of 90 days after 

the deadline for Submission of Tenders. 
 
15. Maximum delivery period 
 
18 months for total completion of the works and 12 

months for the defects liability period.  
 

SELECTION AND AWARD CRITERIA 
 
16. Selection criteria 
 
The Tenderer to have realized average annual turnover 

over the last 5 years of at least 20 MEUR per year. 
The Tenderer should demonstrate financial resources to 

cover the construction costs for the period of 3 months, in 
an amount of at least 3.0 MEUR. 

The Tenderer to own or to have access to the following 
key equipment and plant that will be used for this project: 

excavating equipment with capacity of min. 5000 
m³/day, 

concrete plant with capacity of min. 200 m³/day, 
Asphalt plant with capacity of min. 700 tons/day. 
The partner in charge in the Tender of a Joint Venture 

should fulfill at least 50% and each of the other partners at 
least 10% of the qualification criteria.  

 
Additional criteria concerning the selection criteria are 

given in the Tender Dossier. 
 
1
 
7. Award criteria 

Acceptable selection and award criteria followed by 
Price  

TENDERING 
 
18. How to obtain the tender dossier 
 
The tender dossier is available, only during the working 

days from 9:00 to 13:00 CET, from  
 
The Fund for National and Regional Roads 
14 Dame Gruev Street 
1
 
000 Skopje 

upon submission of written application and upon bank 
certified proof of a non-refundable payment of EUR 400 
(including courier delivery), or equivalent amount in 
Macedonian Denars, at the rate fixed by the National Bank 
on the day in which the payment was made. It is also 
available for inspection at the premises of the Fund for 
National and Regional Roads, 3rd floor, room number 6, 
every working day from 9:00 to 13.00 CET. Tenders must 
be submitted using the standard tender form included in the 
tender dossier, whose format and instructions must be 
strictly observed. 

 
Payment for the Tender Documents, should be made in 

advance directly to the Fund for National and Regional 
Roads,  

 
for payments in EUR to 

BANK NAME AND ADDRESS: Balkanska Banka AD Skopje  
        Maksim Gorki 6, 1000 Skopje 

BANK ACCOUNT HOLDER: Fund for National and  
     Regional Roads 

BANK ACCOUNT NUMBER: 25730 - 3167 
or for payments in Macedonian Denars to 

BANK NAME AND ADDRESS: Balkanska Banka AD Skopje  
        Maksim Gorki 6, 1000 Skopje 

BANK ACCOUNT HOLDER: Fund for National and  
     Regional Roads 

BANK ACCOUNT NUMBER: 240010000048092 
IDENTITY No: 4030981217633 

 
Tenderers with questions regarding this tender should 

send them in writing to (mentioning the Publication 
reference shown in item 1) 

 
European Agency for Reconstruction 
Procurement Officer 
Makedonija 11/1 
1000 Skopje 
FYROM 
F
 

ax: 389 2 286 749 
Copied to  
The Ministry of Transport and Communications 
Crvena Skopska Opstina No 4 
Att: Ms. Biljana Zdraveva 
1000 Skopje 
FYROM 
Fax: 389 2 118 144 
 
at least 21 days before the deadline for submission of 

tenders given in item 19.  
 
The Contracting Authority must reply to all tenderers' 

questions at least 11 days before the deadline for 
submission of tenders. 

 
1 9. Deadline for submission of tenders 
Before 12 May 2003 at 17:00 CET 
to 
European Agency for Reconstruction - Skopje 
IV floor 
Makedonija 11/1 
1000 Skopje 
FYROM 
Ph: 389 2 124 700 
Fax: 389 2 286 749 
Attn: Contract and Procurement Unit 
Any tender received after this deadline will not be 

considered. 
 
2 0. Tender opening session 
On 13 May 2003 at 10:00 CET  
at the 
European Agency for Reconstruction - Skopje 
Makedonija 11/1 
1000 Skopje 
FYROM 
Ph: 389 2 124 700 
Fax: 389 2 286 749 
 
2 1. Legal basis 
Council Regulation No (EC) No.2666/2000 of 

5.12.2000, amended by Council Regulation No (EC) 
No.2415/2001 of 10.12.2001. 

 
2 2. Additional Information 
This procurement notice has been issued under a 

Suspension Clause. This means that the tender procedure is 
launched before a financing decision is issued or a 
Financing agreement signed between the European 
Commission and the beneficiary country; the award of that 
contract is therefore subject to the conclusion of the 
Financing agreement and the provision of funding. The 
tender procedure will invariably be annulled if the 
European Commission�s decision-making procedure is not 
completed or the Financing agreement is not signed. 
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Согласно одредбите од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал (�Службен 
весник на РМ� бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 
81/99, 49/00 и 6/02), Агенцијата на Република Македо-
нија за приватизација, објавува 

 
Ј А В Е Н  П О В И К  

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПРОДАЖБА 
НА ИДЕАЛЕН ДЕЛ ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
 
ДОО �КАРНОМАК�-БИТОЛА 
 

-дејност услуги во кла-
ничката инду-
стрија, трговија 
на големо и мало

-број на вработени-2000 год. 5 
-вкупен приход-2000 год.- во милио-
ни денари 

2.18 

-бруто добивка-2000 год.-во милиони 
денари 

- 

- вкупни обврски-2000 год.(во ЕУР) 151.389 
-вкупен број на акции 166.237 
-број на акции за продажба 56.498 
-почетна цена на општествениот ка-
питал за продажба (во ЕУР) 

 
56.498 

-учество на акциите кои се продаваат 
во вкупниот број на акции (%) 

 
33.98% 

   
АД �БОРЕЦ� С. ЛЕШОК-ТЕТОВО 
 

-дејност поледелство 
-број на вработени-2000 год. 49 
-вкупен приход-2000 год.- во милио-
ни денари 

 
12.98 

-бруто добивка-2000 год.-во милиони 
денари 

- 

- вкупни обврски-2000 год.(во ЕУР) 645.996 
-вкупен број на акции 45.000 
-број на акции за продажба 4.707* 
-почетна цена на општествениот ка-
питал за продажба (во ЕУР) 

 
24.067 

-учество на акциите кои се продаваат 
во вкупниот број на акции (%) 

 
10.46% 

 
* Во бројот на акциите за продажба (4.707) не е влезен бројот 

на акциите со попуст (13.500) кои им се понудија на лицата кои 
имаат право на купување акции со попуст согласно член 25, 26 и 
27 од ЗТПОК. 

 
АД ЗИК �ЦРВЕНА ЗВЕЗДА� ДОО �ГРАДБА�-

ШТИП 
 

-дејност високоградба, 
изградба, ре-
конструкција, 
адаптација и 
поправки 

-број на вработени-06.2000 год. 14 
-вкупен приход-06.2000 год.- во ми-
лиони денари 

 
2.42 

-бруто добивка-06.2000 год.-во мили-
они денари 

- 

- вкупни обврски-06.2000 год.(во 
ЕУР) 

49.566 

-вкупно проценета вредност (во ЕУР) 44.311 
-вредност на уделот што се продава 
(во ЕУР) 

 
7.396* 

-учество на уделот што се продава во 
вкупно проценетата вредност (во %) 

 
16,69% 

 
* Во вредноста на уделот за продажба (7.396 ЕУР) не е влезен 

уделот со попуст (7.028 ЕУР) кој им се понуди на лицата кои 
имаат право на купување удели со попуст согласно член 25, 26 и 
27 од ЗТПОК. 

ДОО �БУШОВА ЧЕШМА�-МАКЕДОНСКИ БРОД 
 

-дејност друга трговија 
на мало во про-
давници со ме-
шовита стока 

-број на вработени-2002 год. - 
-вкупен приход-03.2002 год.- во ми-
лиони денари 

 
3.49 

-бруто добивка-03.2002 год.-во мили-
они денари 

 
0.68 

- вкупни обврски-03.2002 год.(во 
ЕУР) 

 
74.185 

-вкупно проценета вредност (во ЕУР) 40.000 
-вредност на уделот што се продава 
(во ЕУР) 

 
20.327* 

-учество на уделот што се продава во 
вкупно проценетата вредност (во %) 

 
50.82% 

 
*Во вредноста на уделот за продажба (20.327 ЕУР) не е вле-

зен уделот со попуст (12.000ЕУР) кои им се понуди на лицата кои 
имаат право на купување удели со попуст согласно член 25, 26 и 
27 од ЗТПОК. 

 
Понудите за купување на идеален дел од претприја-

тието се доставуваат до Агенцијата на Република Ма-
кедонија за приватизација, во затворен плик со назнака 
�понуда�, назив на претпријатието за кое се однесува 
понудата и назив и адреса на понудувачот. 
Понудата треба да содржи: 
- идеалниот дел од претпријатието што купувачот 

сака да го купи; 
- износот на средствата што купувачот е подготвен 

да го плати; 
- начин на плаќање; 
- рок (датуми) на отплата-веднаш или на рати и број 

на годишни рати (не повеќе од пет); 
- доказ за обезбедување на плаќањето (доколку се 

плаќа на рати). 
Понудите по јавниот повик се доставуваат по пис-

мен пат, со докази за положена гаранција во износ од 
10% од проценетата вредност на идеалниот дел што се 
продава и број на сметка за враќање на гаранцијата. 
Понудите кои не ги содржат претходно наведените 
елементи нема да се разгледуваат. Понудите се отвора-
ат јавно, од страна на комисијата. 
Ако најповолниот понудувач одбие да се склучи до-

говор или не ги уплати средствата во рокот предвиден 
со договорот, претходно наведената гаранција ја задр-
жува Агенцијата. 
Жиро сметка на Агенцијата: 300000001593552 
Банка депозитор: Комерцијална банка АД Скопје 
Единствен даночен број: 4030993262472 
     Понудите се примаат во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на јавниот повик. 

Неуредните и неблаговремено доставените понуди 
нема да бидат предмет на разгледување. 

Заинтересираните за купување на идеален дел од 
претпријатие, можат да го купат пакетот со информа-
ции во Агенцијата на Република Македонија за прива-
тизација по цена од 1.000 денари. 

Повеќе информации може да се добијат во Аген-
цијата на телефон: (02) 117-564. 

Понудите се доставуваат на адреса:  
Агенција на Република Македонија за приватиза-

ција, ул. �Никола Вапцаров� бр. 7, пош. фах. 410, 1000 
Скопје. 

 
Комисија за јавни набавки 
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Дирекција, најдоцна до 14.02.2003 година, до 12 ча-
сот, со задачи  да се обезбедат докази за датумот на 
предавање на понудата. 

И С П Р А В К А  
Комисијата за јавни набавки на ЈП �Македонски 

железници� Скопје дава, исправка на Отворениот по-
вик бр. 12-20/2, објавен во �Службен весник на РМ� бр. 
2 од 21.01.2003 година. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 4.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на 14.02.2003 година во 13 часот во просториите на ЈП 
�М кедонски железници� - Дирекција - Скопје. 

И справката се однесува на: 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

а
 3.6. Понудата се доставува по пошта или со преда-

вање во архивата на ЈП �Македонски железници� -  Комисија за јавни набавки 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 
 Капитал за 

 
 
 

 
 

 

Акционерско 
друштво Место 

Вредност 
на 

друштвото 
(ЕУР) 

продажба 
(ЕУР) 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото 

Број на 
акции за 
продажба 

Продажна 
цена по 
акција 
(ЕУР) 

1 Југотутун Св. Николе 2.071.066 399.277 19,28% 3.904 71,58 
2 РЖ Економика Скопје 2.736.666 550.201 20,10% 107.610 3,58 
3  Машински сервис Кавадарци 178.952 85.089 47,55% 1.664 35,79 
4 Млекара Прилеп 508.719 59.988 11,79% 1.173 35,79 
5 Летница Струга 183.635 41.433 22,56% 810 35,79 
6 Скопски саем Скопје 6.111.997 17.691 0,29% 346 51,13 
7 РЖ МРТТ Скопје 42.622 21.967 51,54% 4.299 5,11 
8 Пуздерци Пробиштип 48.522 17.147 35,34% 335 51,13 
9 Лихнида Охрид 1.167.440 89.251 7.65% 8.728 10,23 

10 Техника Прилеп 166.477 70.047 42,08% 274 255,65 
11 Градба Прилеп 136.873 23.008 16,81% 90 255,65 
12 Мермери Гостивар 1.275.405 773.424 60.64% 15.127 51,13 
13 Семкорп Радовиш 15.338.760 722.302 4,71% 14.127 51,13 
14 ЗИК Пчиња Куманово 76.694 23.008 30,00% 450 51,13 
15 Клечовце Куманово 156.967 43.882 27,96% 1.716 25,56 
16 Македонијапроект Скопје 664.680 460 0,07% 9 51,13 
17 Винојуг-Моин Гевгелија 106.209 29.515 27,79% 5.773 5,11 
18 Билјана- 

Конфекција и 
трикотажа Прилеп 585.773 1.446 0,25% 28 51,13 

19 Југомонтажа- 
Благој Давков Скопје 61.355 33.745 55,00% 6.600 5,11 

20 Јавор Консалтинг Битола 37.324 8.430 22,59% 1.649 5,11 
21 Бентопром Крива 

Паланка 328.735 9.591 2,92% 54 178,95 
 
Налозите за продажба на акциите на наведените друштва ќе бидат дадени на 11.03.2003 година. 
 
 
 
 
АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА ЌЕ ГИ ПОНУДИ ЗА ПРОДАЖБА НА 

28.02.2003 ГОДИНА 
 

 Р.Б. Акционерско 
друштво Место 

Вредност 
на 

друштвото 
(ЕУР) 

Капитал за 
продажба 

(ЕУР) 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото 

Број на 
акции за 
продажба 

Продажна 
цена по 
акција 
(ЕУР) 

1 Дојранско Езеро Нов Дојран 869.192 303.134 34,88% 5.929 51,13 
2 Југотранс Струга 1.169.076 197.571 16,90% 5.520 35,79 
3  Пелагонија Скопје 19.618.506 7.206.526 36,73% 28.189 255,65 
4 Рудник 

Демир Хисар Сопотница 525.247 168.840 32,14% 32.966 5,11 
 
Акциите на АД �Мак-Комерц� - Марена, кои на 28.01.2003 година беа објавени во оваа група на друштва 

нема да бидат понудени за продажба бидејќи над друштвото е отворена стечајна постапка. 
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АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ГИ НУДИ ЗА ПРОДАЖБА НА БЕРЗАТА 

кционерско 
друштво Место 

Вредност 
на 

друштвото 
(ЕУР) 

Капитал за 
продажба 

(ЕУР) 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото 

Број на 
акции за 
продажба 

Продажна 
цена по 
акција 
(ЕУР) 

ош-
илница 

Крива 
Паланка 2.634.943 2.113.217 80,20% 41.331 10,23 

ика Скопје 1.204.785 30.320 2,52% 460 6,60 
Куманово 723.933 22.370 3,09% 4.375 1.02 

 Струмица 1.306.402 72.551 5,55% 1.419 35,79 
-Сервис 
донија Скопје 281.113 42.048 14,96% 823 5,11 
турист Скопје 562.421 79.191 14,08% 155 102,26 
урист Куманово 944.152 28.121 2,98% 550 5,11 
-Изворски Богданци 6.674.845 1.546.658 23,17% 30.250 10,23 
рпрогрес Скопје 281.211 40.362 14,35% 7.894 1,02 
кономика Скопје 2.736.666 550.201 20, 10% 107.610 5,11 
нски сервис Кавадарци 178.952 85.089 47,55% 1.664 51,13 
југ-
одица Гевгелија 154.298 126.839 82,20% 24.808 2,56 
ај Неготино 808.999 315.087 38,95% 6.163 51,13 
нтер-Трансшпед Скопје 2.993.101 1.704.226 56,94% 333.316 1,53 
ара Прилеп 508.719 59.988 11,79% 1.173 51,13 
ца Струга 183.635 41.433 22,56% 810 51,13 
Тутун Ресен 639.451 91.489 14,31% 1.789 51,13 
Млекарство со 
рација Куманово 766.938 495.898 64,66% 9.699 51,13 
Трговија Куманово 357.904 231.419 64,66% 4.526 51,13 
ва Промет Скопје 869.196 163.511 18,81% 3.198 51,13 
Кончар- 
атна техника Скопје 5.056.731 309.375 6,12% 12.375 25,00 
етрол - Тема Скопје 125.049 16.679 13,34% 3.262 5,11 
птември Св. Николе 663.951 468.296 70,53% 91.590 5,11 
асил Битола 664.680 477.480 71.84% 18.677 25,57 
нопромет Скопје 1.738.393 20.667 1,19% 808 25,57 
кор-Македонија Скопје 135.603 3.704 2,73% 370 10,00 
 
материјали Битола 1.533.876 346.418 22,58% 67.754 5,11 
инентал Битола 567.586 136.924 24,12% 7.231 18,92 
С О Д Р Ж И Н А 

                                                                               Страница 
182. Уредба за изменување и дополнување на

Уредбата за условите и начинот на кори-
стење на услугите што ги врши Службата
за општи и заеднички работи на Владата
на Република Македонија ........................... 1

183. Одлука за формирање на Канцеларија на
Претседателот на Владата на Република
Македонија ................................................... 3

184. Одлука за формирање на Координативно
тело за изработка на Оперативна програма
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___________________________________ 

О Б Ј  В А А
 

а на член 10 од Законот за пензиско и ин-
гурување (�Службен весник на РМ� бр. 
71/96, 32/97 и 24/2000), Државниот завод 
 го утврдува и објавува 

ТО НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ 
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ 
ДЕКЕМВРИ 2002 ГОДИНА 

о на трошоците на животот во Република 
о второто полугодие од 2002 година (пер-
ември 2002 година) во однос на првото 
 2002 година (период: јануари - јуни 2002 
ува -1,2%. 

                       Заменик на директорот, 
                                   Мелаим Адеми, с.р. 
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