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157. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ОДБРАНА  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за одбрана, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 23 јануари 2003 година. 
 
  Бр. 07-289/1     Претседател 

23 јануари 2003 година     на Република Македонија, 
 
 
          Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЗАКОНОТ ЗА ОДБРАНА  Член 1 

Во Законот за одбрана (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� број 42/2001), во членот 7 став 1 збо-
рот �девет� се заменува со зборот �шест�. 

 
Член 2 

Во членот 8 став 2, бројот �14� се заменува со бро-
јот 10�. � 

Член 3 
Во членот 10 ставот 1 се менува и гласи: 
�Регрутот кој сака да служи воен рок согласно со 

членот 8 од овој закон, поднесува писмено барање до 
Министерството за одбрана, до денот на приемот на 
поканата за упатување на отслужување на воениот рок, 
во кое ги наведува причините и начинот на кој сака да 
го служи воениот рок.� 
В
 
о ставот 2 бројот �60� се заменува со бројот �30�. 

Член 4 
Во членот 19 точка 14 алинеја 2, по зборот �зашти-

та� е додаваат зборовите: �на Републиката�. с
 

Член 5 
Во членот 20 став 1 точката 30 се менува и гласи: 
�30) ги организира и подготвува силите на цивилна-

та заштита формирани од Републиката;� 
 

Член 6 
Во членот 71 став 2 зборот �девет� се заменува со 

збо от �шест�. р 
Член 7 

Во членот 73 став 1 по точката 6 се додава нова 
точка 7, која гласи: 

�7) се самоодалечил од единицата повеќе од два ме-
сеци.� 
Во ставот 2 бројот �4,5� се заменува со бројот �3�. 

Член 8 
По членот 80 се додава нов член 80-а, кој гласи: 
 

�Член 80-а 
Војник кој во текот на служењето на воениот рок во 

Армијата со оружје, од верски или морални убедувања 
сака да продолжи да го служи воениот рок во Армијата 
без оружје или во цивилна служба, поднесува писмено 
барање до комисијата од членот 10 на овој закон, во 
кое ги наведува причините и начинот на кој сака да го 
дослужи воениот рок. 
Решение по барањето на војникот од ставот 1 на 

овој член, комисијата донесува во рок од 15 дена од де-
нот на поднесувањето на барањето. 
Против решението на комисијата од ставот 2 на 

овој член, војникот може да поднесе жалба во рок од 
15 дена од денот на приемот на решението до второсте-
пената комисија на Владата. 
На војник на кој му е одобрено дослужување на во-

ениот рок во Армијата без оружје или во цивилна 
служба, во служење на воен рок во времетраење 
утврдено со членот 8 став 2 на овој закон му се смета и 
времето што тој го поминал на служење на воен рок во 
Армијата со оружје.� 

 
Член 9 

По членот 87 се додава нов член 87-а, кој гласи: 
 

�Член 87-а 
Воен обврзник во резервниот состав на Армијата 

кој од верски или морални убедувања сака да служи во 
резервниот состав на Армијата без оружје, поднесува 
писмено барање до комисијата од членот 10 на овој за-
кон, во кое ги наведува причините поради кои не сака 
да служи во резервниот состав на Армијата со оружје. 
Решение по барањето на воениот обврзник од ста-

вот 1 на овој член, комисијата донесува во рок од 30 
дена од денот на поднесувањето на барањето. 
Против решението на комисијата од ставот 2 на 

овој член, воениот обврзник може да поднесе жалба во 
рок од 15 дена од денот на приемот на решението до 
второстепената комисија на Владата. 
Воениот обврзник на кој му е одобрено служење во 

резервниот состав на Армијата без оружје, обврската за 
служење во резервниот состав ја извршува во силите 
на цивилната заштита или во единици и установи на 
Армијата, на должности кои не се поврзани со носење 
и употреба на оружје. 
По исклучок од ставот 1 на овој член, воен обврзник 

во резервниот состав кој служел воен рок во Армијата 
без оружје или во цивилна служба, обврската за служе-
ње во резервниот состав ја извршува во силите на ци-
вилната заштита или во единици и установи на Армијата 
на должности кои не се поврзани со носење и употреба 
на оружје, без поднесување на писмено барање.� 

 
Член 10 

Во членот 125 по став 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

�Поблиски прописи за личниот и материјалниот со-
став на единиците и штабовите на цивилната заштита 
ги донесува Владата.� 
Ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5. 



Стр. 2 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јануари 2003 
 

Член 11 
По членот 126 се додаваат два нови члена 126-а и 

126-б, кои гласат: 
 

�Член 126-а 
Припадниците на силите на цивилната заштита но-

сат униформа. 
На униформата припадниците на силите на цивил-

ната заштита носат знак за припадност на цивилната 
заштита и ознаки на нивните должности и специјално-
стите. 
Знакот за припадност на силите на цивилната за-

штита е меѓународниот знак на цивилната заштита. 
Поблиски прописи за униформата и ознаките на 

должностите и специјалностите на припадниците на 
силите на цивилната заштита, како и начинот за нивно-
то носење ги донесува Владата. 

 
Член 126-б 

На припадниците на силите на цивилната заштита 
може да им се доделат плакети, значки и други призна-
нија за постигнат исклучителен успех во цивилната за-
штита. 
Поблиски прописи за доделување на плакети, знач-

ки и други признанија донесува Владата.� 
 

Член 12 
Во членот 150 став 2 зборовите: �стопанството на� 

се бришат. 
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 13 
Регрутите упатени на служење на воен рок во Ар-

мијата со оружје или без оружје, односно во цивилна 
служба во месец јануари 2003 година, кои на денот на 
влегувањето во сила на овој закон се наоѓаат на служе-
ње на воениот рок, го служат воениот рок во траење од 
шест, односно од десет месеци. 
На регрутите упатени на служење на воен рок во 

Армијата со оружје или без оружје, односно во цивил-
на служба во месец јули и месец октомври 2002 годи-
на, кои на денот на влегувањето во сила на овој закон 
се наоѓаат на служење на воениот рок, воениот рок им 
се скратува за 30 дена. 

 
Член 14 

Војниците на кои им е прекинато служењето на во-
ениот рок, а кои до денот на влегувањето во сила на 
овој закон отслужиле пет или повеќе месеци воен рок 
се преведуваат во резервниот состав на Армијата. 
Војниците на кои им е прекинато служењето на во-

ениот рок, а кои до денот на влегувањето во сила на 
овој закон отслужиле помалку од пет месеци воен рок, 
се упатуваат на дослужување на преостанатиот дел од 
воениот рок до шест, односно до десет месеци. 

 
Член 15 

Војниците кои се самоодалечиле од единиците на 
Армијата, а кои до денот на влегувањето во сила на 
овој закон отслужиле шест или повеќе месеци воен 
рок, се преведуваат во резервниот состав на Армијата. 
Војниците кои се самоодалечиле од единиците на 

Армијата, а кои до денот на влегувањето во сила на 
овој закон отслужиле помалку од шест месеци воен 
рок, се упатуваат на дослужување на преостанатиот 
дел од воениот рок до шест, односно до десет месеци. 

 
Член 16 

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

L I G J I 
 

P~R NDRYSHIMIN DHE PLOT~SIMIN E LIGJIT 
P~R MBROJTJE 

 
Neni 1 

N` Ligjin p`r mbrojtje (″Gazeta zyrtare e 
Republik`s s` Maqedonis`″, num`r 42/2001), n` 
nenin 7 paragrafi 1 fjala ″n`nt`″ z`vend`sohet me 
fjal`n ″gjasht`″.  

Neni 2 
N` nenin 8 paragrafi 2, numri "14" z`vend`sohet 

me numrin "10". 
 

Neni 3 
N` nenin 10 paragrafi 1 ndryshohet dhe thot`: 
″Rekruti i cili d`shiron ta kryej` sh`rbimin 

ushtarak n` pajtim me nenin 8 t` k`tij ligji, dor`zon 
k`rkes` deri tek Ministria p`r mbrojtje, gjer n` dit`n 
e pranimin t` ftes`s p`r d`rgim n` sh`rbim  ushtarak, 
n` t` cil`n i parqet shkaqet dhe m`nyr`n se si 
d`shiron ta kryej` sh`rbimin ushtarak.″ 

N` paragrafin 2 numri ″60″z`vend`sohet me 
numrin ″30″.  

Neni 4 
N` nenin 19 pika 14 alinea 2, pas fjal`s  

″mbrojtje″ shtohen fjal`t:″t` Republik`s″. 
 

Neni 5 
N` nenin 20 paragrafi 1 pika 30 ndryshohet dhe 

thot`: 
″30) i organizon dhe i p`rgatit forcat e mbrojtjes 

civile t` formuara nga Republika;″ 
 

Neni 6 
N` nenin 71 paragrafi 2 fjala "n`nt`" ndryshon me 

fjal`n "gjasht`". 
 

Neni 7 
N` nenin 73 paragrafi 1 pas pik`s 6 shtohet pik` 

e re 7 e cila thot`: 
″7) vet` `sht` larguar nga nj`sia m` shum` se dy 

muaj″. 
N` paragrafin 2 numri ″4,5″ z`vend`sohet me 

numrin:″3″. 
 

Neni 8 
 
Pas nenit 80 shtohet nen i ri 80-a, i cili thot`: 

 
"Neni 80-a 

Ushtari i cili gjat` sh`rbimit ushtarak n` Armat` 
me arm`, sipas bindjeve fetare ose morale d`shiron t` 
vazhdoj` t` sh`rbej` n` sh`rbimin ushtarak n` Armat` 
pa arm` ose n` sh`rbimin civil, dor`zon k`rkes` me 
shkrim deri tek komisioni nga neni 10 i k`tij ligji, ku 
i paraqet arsyet dhe m`nyr`n n` t` cil`n d`shiron ta 
kryej` sh`rbimin ushtarak deri n` fund. 

Vendimin sipas k`rkes`s t` ushtarit nga paragrafi 1 
i k`tij neni, komisioni e sjell n` afat prej 15 dit`ve 
nga dita e dor`zimit t` k`rkes`s. 

Kund`r vendimit t` komisionit nga paragrafi 2 i 
k`tij neni, ushtari mundet t` paraqes` ankes` n` afat 
prej 15 dit`ve nga dita e pranimit deri te komisioni i 
shkall`s s` dyt` t` Qeveris`. 

Ushtarit t` cilit i `sht` lejuar ta kryej` sh`rbimin 
ushtarak deri n` fund n` Armat` pa arm` ose n` 
sh`rbimin civil, n` kryerje t` sh`rbimit ushtarak n` 
afat t` v`rtetuar me nenin 8 paragrafi 2 i k`tij ligji i 
llogaritet edhe koha t` cil`n ai e ka kaluar n` 
sh`rbim ushtarak n` Armat` me arm`.� 

 
Neni 9 

N` nenin 87 shtohet nen i ri 87-a, i cili thot`: 
 

"Neni 87-a 
I obliguari ushtarak n` p`rb`rjen rezerv` t` 

Armat`s i cili sipas bindjeve fetare ose morale  
d`shiron t` sh`rbej` n` p`rb`rjen rezerve t` Armat`s 
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pa arm`, dor`zon k`rkes` me shkrim deri te komisioni  
nga neni 10 i k`tij ligji, n` t` cil`n i paraqet arsyet 
p`r shkak t` t` cilave nuk d`shiron t` sh`rbej` n` 
p`rb`rjen rezerve t` Armat`s me arm`. 

Vendim n` baz` t` k`rkes`s t` personit q` i 
n`nshtrohet sh`rbimit ushtarak nga paragrafi 1 i k`tij 
neni, sjell komisioni n` afat prej 30 dit`ve nga dita e 
dor`zimit t` k`rkes`s. 

Kund`r vendimit t` komisionit nga paragrafi 2 i 
k`tij neni, i obliguari ushtarak mundet t` paraqes` 
ankes` n` afat prej 15 dit`ve nga dita e pranimit deri 
te komisioni i shkall`s s` dyt` t` Qeveris`. 

I obliguari ushtarak t` cilit i `sht` lejuar sh`rbimi 
n` p`rb`rjen rezerv` t` Armat`s pa arm`, obligimin 
p`r sh`rbim n` p`rberjen rezerv` e kryen n` forcat e 
mbrojtjes civile ose n` nj`sit` dhe institucionet e 
Armat`s n` detyra t` cilat nuk jan` t` lidhura me 
mbajtjen ose p`rdorimin e arm`s. 

Me p`rjashtim  nga paragrafi 1 i k`tij neni, i 
obliguari ushtarak n` p`rb`rjen rezerv` i cili ka 
sh`rbyer sh`rbimin ushtarak n` Armat` pa arm` ose 
n` sh`rbimin civil, sh`rbimin n` p`rb`rjen rezerv` e 
kryen n` forcat e mbrojtjes civile ose n` nj`sit` dhe 
institucionet e Armat`s n` detyra t` cilat nuk jan` t` 
lidhura me mbajtje ose p`rdorim t` arm`s, pa dor`zim 
t` k`rkes`s me shkrim. 

 
Neni 10 

N` nenin 125 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i 
ri 2 icili thot`: 

"Dispozitat e af`rta p`r p`rb`rjen materiale dhe 
personale t` nj`sive dhe shtabeve t` mbrojtjes civile i 
rregullon Qeveria". 

Paragraf`t 2,3 dhe 4 b`hen paragraf` 3,4 dhe 5. 
 

Neni 11 
Pas nenit 126 shtohen dy nene t` reja 126-a dhe 

126-b, t` cil`t thon`: 
 

"Neni 126-a 
Pjes`tar`t e forcave t` mbrojtjes civile mbajn` 

uniforma. 
N` uniform` pjes`tar`t e forcave t` mbrojtjes civile 

mbajn` shenj` p`r p`rkat`si n` mbrojtjen civile dhe 
shenja t` detyrave dhe specialiteteve t` tyre. 

Shenja p`r p`rkat`si n` forcat e mbrojtjes civile 
`sht` shenja nd`rkomb`tare e mbrojtjes civile. 

Dispozita t` af`rta p`r uniform`n dhe shenj`n e 
detyrave dhe specialiteteve t` an`tar`ve t` forcave t` 
mbrojtjes civile, si edhe m`nyr`n p`r sjelljen e tyre e 
rregullon Qeveria. 

 
"Neni 126-b 

Pjes`tar`ve t` forcave t` mbrojtjes civile mundet 
t'u jepen plaketa, shenja dalluese dhe mir`njohje p`r 
sukses t` vewant` n` mbrojtjen civile. 

Dispozitat e af`rta p`r ndarjen e plaketave, 
shenjave dhe mir`njohjeve t` tjera i sjell Qeveria�. 

 
Neni 12 

N` nenin 150 paragrafi 2, fjal`t ″ ekonomia e" 
fshihen. 

 
Dispozitat kalimtare dhe p`rfundimtare 

 
Neni 13 

Rekrut`t e d`rguar n` kryerjen e sh`rbimit ushtarak 
n` Armat` me arm` ose pa arm`, respektivisht n` 
sh`rbimin civil n` muajin janar t` vitit 2003, t` cil`t 
n` dit`n e hyrjes n` fuqi t` k`tij ligji gjenden n` 
kryerje t` sh`rbimit ushtarak, e kryejn` sh`rbimin 
ushtarak n` afat prej gjasht`, respektivisht 10 muaj. 

Rekrut`ve t` cil`t jan` t` udh`zuar n` sh`rbim 
ushtarak n` armat` me arm` ose pa arm`, 
respektivisht n` sh`rbim civil n` muajin qershor dhe 
muajin tetor t` vitit 2002, cil`t diten e hyrjes n` fuqi 
t` k`tij ligji gjenden n` sh`rbim ushtarak, sh`rbimi 
ushtarak i'u shkurtohet p`r 30 dit`. 

Neni 14 
Ushtar`t t` cil`ve u `sht` nd`rprer` kryerja e 

sh`rbimit ushtarak, t` cil`t deri n` dit`n e hyrjes n` 
fuqi t` k`tij ligji kan` sh`rbyer pes` ose m` tep`r 
muaj sh`rbim ushtarak, barten n` p`rb`rjen rezerv` t` 
Armat`s. 

Ushtar`t t` cil`ve u `sht` nd`rprer` kryerja e 
sh`rbimit ushtarak, t` cil`t deri n` dit`n e hyrjes n` 
fuqi t` k`tij ligji kan` sh`rbyer m` pak se pes` muaj 
sh`rbim ushtarak, d`rgohen n` rikryerjen e pjes`s 
tjet`r t` sh`rbimit ushtarak deri n` gjasht`, 
respektivisht 10 muaj. 

 
Neni 15 

Ushtar`t t` cil`t jan` vet`larguar nga radh`t e 
Armat`s, t` cil`t deri dit`n e hyrjes n` fuqi t` k`tij 
ligji kan` kryer gjasht` ose m` tep`r muaj sh`rbim 
ushtarak, barten n` p`rb`rjen rezerv` t` Armat`s. 

Ushtar`t t` cil`t jan` vet`larguar nga rradh`t e 
Armat`s, t` cil`t deri n` dit`n e hyrjes n` fuqi t` 
katij ligji kan` kryer m` pak se gjasht` muaj sh`rbim 
ushtarak, d`rgohen n` rikryerje t` pjes`s tjet`r t` 
sh`rbimit ushtarak deri gjasht`, respektivisht 10 muaj. 

 
Neni 16 

Ky ligj hyn n` fuqi dit`n e tet` nga dita e 
publikimit n` "Gazet`n zyrtare t` Republik`s s` 
Maqedonis`". 

___________ 
158. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДОГОВОРЕН  ЗАЛОГ 

 
Се прогласува Законот за договорен залог, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 23 јануари 2003 година. 
 
    Бр. 07-299/1                              Претседател 

23 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
 
 
      Скопје                         Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ 
 

Глава I 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат начинот, условите и по-
стапката за засновање, постоење, реализација и преста-
нување на договорното заложно право врз подвижни 
ствари, хартии од вредност, побарување и други права 
(рачен залог) и врз недвижности (хипотека), (во ната-
мошниот текст: залог, заложно право). 

 
Член 2 

Со залогот се обезбедуваат парични и друг вид по-
барувања, чија вредност е изразлива во пари, што дове-
рителот ги има во однос на својот должник од одреден 
облигационен однос. 
Побарувањата обезбедени со залог, ако не бидат ис-

полнети во рокот на нивната пристигнатост, заложниот 
доверител нив може да ги намири од вредноста на 
предметот на залогот или под услови и начини предви-
дени со овој закон за да се стекне со право на сопстве-
ност врз предметот на залогот (lex commissoria). 
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Побарувањата од ставот 1 на овој член, се сметаат 

доволно одредени ако е определен нивниот носител, 
должникот, правната основа и износот, односно видот 
на побарувањата. 

 
Член 3 

Рачниот залог може да се заснова со предавање на 
предметот во владение (владетелски залог) или без не-
гово предавање во владение (невладетелски залог), а 
хипотеката се засновува само како невладетелска. 

 
Член 4 

Предмет на рачниот залог може да биде подвижна 
ствар, хартија од вредност, одредено имотно побарува-
ње или друго право, а предмет на хипотеката само 
одредена недвижност, односно ствар изедначена со 
недвижност, со овој или друг закон. 

 
Член 5 

Со залог може да се оптовари целиот предмет на за-
лог или само идеален негов дел, како и повеќе одделни 
предмети. 

 
Член 6 

Во залог може да се даде и предмет врз кој веќе е 
заснован залог. 

 
Член 7 

Залог може да се заснова и врз иден предмет. 
 

Член 8 
Залог може да биде даден и за идна, односно услов-

на обврска  и врз нив да се заснова надзалог. 
 

Член 9 
Кога предмет на залогот се хартии од вредност, 

определени облигациони побарувања или други права, 
ако поинаку не е уредено со овој закон и друг закон, на 
нив соодветно се применуваат одредбите за залогот. 

 
Член 10 

Предметот на залогот мора да е во сопственост на 
заложниот должник и да е во правен промет. 
По исклучок од ставот 1 на овој член, предмет на 

залог може да биде и предмет што не е во сопственост 
на заложниот должник, ако тој врз него во моментот на 
засновањето на залогот има стекнато право на залог 
(надзалог). 

 
Член 11 

Ако на предметот на залогот постои сосопственост, 
односно заедничка сопственост, а правото на залог е 
засновано врз целиот предмет, на барање на заложниот 
доверител, заложниот должник е должен да прибави 
писмена согласност од другиот сосопственик, односно 
заеднички сопственик, заверена од нотар, односно кај 
друг соодветен орган, ако изјавата се дава во странс-
тво, со што тие го стекнуваат својството на заложен со-
должник. 
Ако заложниот должник не ја прибави потребната 

согласност од ставот 1 на овој член, а залогот биде зас-
нован, ќе се смета како залог на идеален дел од предме-
тот, во големина на сопственичкиот дел на заложниот 
должник,  односно во големината на делот којшто за-
ложниот должник го има во заедничка сопственост. 

 
Член 12 

Кога предмет на залогот е недвижен имот на тргов-
ско друштво или друго правно лице во него влегуваат 
и неговите припадоци и прирастоци, ако поинаку не е 
договорено или пропишано со закон. 
Кога предмет на залог е целото трговско друштво, 

односно целото правно лице, тој ги опфаќа сите нед-
вижности, подвижните ствари и нематеријални права. 

Ако е заснован залог, согласно со ставовите 1 и 2 на 
овој член, без оглед на бројот на заложните доверите-
ли, во тој случај, заложниот должник е должен во рок 
од 15 дена, сметано од денот на засновањето на зало-
гот, да го објави во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�, во спротивно залогот нема да произведе 
правно дејство. Исто така, ова се однесува и на случаи-
те кога заложниот должник поединечно со повеќе до-
говори го оптоварил целокупниот свој подвижен и нед-
вижен имот. 

 
Член 13 

Заложен должник може да биде секое физичко и 
правно лице кое има определен паричен долг или долг 
чија вредност е изразлива во пари во однос на залож-
ниот доверител од одреден облигационен или друг вид 
правен однос, како и трето лице кое нема таков долг, а 
е согласно да одговара за туѓ долг со засновување на 
залог врз свој предмет. 
Заложен доверител може да биде секое физичко и 

правно лице кое има определено парично побарување 
или побарување чија вредност е изразлива во пари во 
однос на својот должник, кој е согласен врз својот 
предмет да допушти засновање залог во полза на дове-
рителот или место него тоа да го стори трето лице кое 
нема таков долг, а е согласно врз негов предмет да се 
заснова право на залог. 

 
Член 14 

Правото на невладетелски залог се стекнува со 
склучување на договор за залог, со попис и опис на за-
ложната ствар и упис на залогот во Заложниот реги-
стар. 
Правото на владетелски залог се стекнува со склу-

чување на договор за залог и со предавање на предме-
тот на залог во владение на заложниот доверител. 

 
Член 15 

 Правото на невладетелски залог врз хартија од 
вредност се стекнува со склучување на договорот за за-
лог, со попис и опис на заложената хартија од вредност 
и упис на залогот во Заложниот регистар. 
Правото на владетелски залог врз хартија од вред-

ност се стекнува со склучување на договорот за залог и 
со пренос на хартијата од вредност во владение на за-
ложниот доверител. 

 
Член 16 

Правото на невладетелски залог врз побарување 
или друг вид права (интелектуални права и други срод-
ни права) се стекнува со склучување на договор за за-
лог и со попис и опис на заложното побарување или 
друг вид право и нивен упис  во Заложниот регистар. 
Правото на владетелскиот залог врз побарување 

или друг вид право се стекнува со склучување на дого-
вор за залог и со отстапување, односно пренесување на 
побарувањето или на друг вид на право. 
За заложното право од ставовите 1 и 2 на овој член, 

потребно е да биде писмено известен должникот врз 
чија обврска е заснован залогот, а во спротивно залогот 
е без правно дејство. 

 
Член 17 

Правото на хипотека се стекнува со склучување на 
договорот за хипотека и со запишување на хипотеката 
во јавна книга на начин и под услови пропишани со за-
кон. 
Под �јавна книга� во смисла на овој закон, се по-

дразбира книгата во која се врши запишувањето на 
правото на сопственост врз недвижностите и на други-
те стварни права врз тие недвижности, како и книгата 
во која се врши запишување на правото на сопственост 
и други стварни права врз ствари изедначени со нед-
вижностите според овој и друг закон. 
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Член 18 
Одредбите на овој закон за засновање на правото на 

залог, соодветно се применуваат и на промената и пре-
станокот на правото на залог. 

 
Член 19 

По извршениот упис на правото на залог, негова про-
мена или престанок, органот надлежен за водење на За-
ложниот регистар, односно јавната книга во кои се врши 
уписот, промената или престанокот на залогот, по служ-
бена должност со електронска пошта или на друг соод-
ветен начин ги внесува сите релевантни правни подато-
ци во врска со залогот во Централната база на податоци 
(во натамошниот текст: Централниот регистар). 
Внесувањето на податоците од ставот 1 на овој член 

во Централниот регистар, се врши на начин и под усло-
ви определени со Законот за Централниот регистар.  

 
Член 20 

По засновањето на владетелскиот залог, со соглас-
ност на заложниот должник и заложниот доверител, 
може да се изврши упис во Заложниот регистар и на 
овој вид залог и да се внесат сите релевантни правни 
податоци во Централниот регистар. 

 
Член 21 

Договорот за залог се склучува во писмена форма, 
освен договорот за владетелски залог кој може да биде 
склучен во која било форма. 
Договорот за залог што не е склучен во писмена 

форма, не произведува правно дејство. 
 

Член 22 
Заложниот доверител и заложниот должник на до-

говорот за залог, можат да му дадат својство на изврш-
на исправа пред или по извршениот упис на залогот во 
Заложниот регистар, односно хипотеката во јавната 
книга. 
Договорот за залог својството на извршна исправа 

го стекнува со заверка на потписите на договорните 
страни  и со давање на изјава пред нотар дека се сог-
ласни нивниот договор за залог да има својство на из-
вршна исправа при заверката на нивните потписи. 
Ако договорот за залог својството на извршна ис-

права го стекне пред уписот на залогот во Заложниот 
регистар, односно во јавна книга, а до тој упис не дој-
де, договорот во тој случај го губи  својството на из-
вршна исправа. 
Договорот за владетелски залог, склучен во писме-

на форма без оглед дали е запишан во Заложниот реги-
стар или не, својството на извршност го стекнува сог-
ласно со ставот 2 од овој член. 

 
Член 23 

Договорот за залог особено содржи: 
- податоци за договорните страни (име и презиме, 

живеалиште или престојувалиште, односно назив или 
фирма и седиште), како и нивни матични, односно ре-
гистарски броеви; 

- опис на предметот на залог со доволна специфика-
ција да може да се идентификува; 

- правна основа на побарувањето што се обезбедува 
со залог и неговиот износ; 

- рокот на пристигнатоста на побарувањето; 
- време и место на склучување на договорот; 
- согласност на заложниот должник, заложниот до-

верител да бара да се изврши запишување на правото 
на залог, во Заложниот регистар, односно во јавната 
книга (clausula intabulandi); 

- идентификација на должникот ако не е заложен, 
односно хипотекарен должник; 

- кој било друг релевантен факт, вклучувајќи какво 
било ограничување на правото на пренос на залогот 
или правото на употреба или отуѓување на предметот 
на залогот; 

- правото на заложниот доверител во случај на доц-
нење од страна на заложниот должник да може да пре-
зема заштитни мерки во однос на залогот, со цел да се 
зачува, одржи или зголеми продажната вредност на 
предметот на залог, но со вложените средства да не се 
стекнува сопственост врз заснованиот залог и 

- клаузула според која заложниот доверител, во слу-
чај на неисполнување на обврската од должникот, има 
право при доцнење на заложниот должник, а со цел да 
се зачува, одржи или продаде залогот, да го земе пред-
метот на залог во владение, доколку е заснован со до-
говор кој има својство на извршна исправа. 
Покрај елементите од ставот 1 на овој член, догово-

рот за залог може да содржи и клаузула за продажба на 
предметот на залогот на еден од комерцијалните начи-
ни (непосредна спогодба, јавно наддавање, преку аген-
ција за продажба на подвижни и недвижни ствари, бер-
за за тргување на хартии од вредност и слично), како и 
за избор на еден од овластените субјекти кој ќе ја извр-
ши реализацијата на залогот (нотар, суд, агенција за 
промет на подвижни предмети и недвижности, берза и 
слично).  

Член 24 
При намирувањето од вредноста на предметот на 

залогот, право на првенство, во однос на другите дове-
рители на должникот има заложниот доверител. 
Кога врз ист заложен предмет има повеќе залози, 

првенството во намирувањето зависи од времето во кое 
се засновани залозите. 

 
Глава II 

 
ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ 

 
Член 25 

Заложниот доверител чие побарување е обезбедено 
со право на залог може, во границите на своето побару-
вање од предметот на залог, да заснова на постојното 
право на залог, залог во корист на трето лице (надза-
лог) и без согласност на заложниот должник. 
На засновањето на надзалогот соодветно се приме-

нуваат одредбите од овој закон што се однесуваат на 
засновањето на залогот. 
Кога заложниот должник ќе биде известен дека врз 

предметот на залогот е заснован надзалог во полза на 
надзаложниот доверител, должникот може да го нами-
ри долгот на заложниот доверител само ако со тоа се 
согласи надзаложниот доверител или може долгот да 
го положи во суд, односно кај нотар, во спротивно 
предметот на залогот останува заложен за надзаложни-
от доверител. 
За надзалогот соодветно се применуваат одредбите 

од овој закон за залогот, освен ако не произлегува не-
што друго од правната природа на надзалогот. 

 
Член 26 

Ако заложниот должник ја смалува вредноста на 
предметот на залогот или на друг начин ја влошува не-
говата состојба, заложниот доверител може да бара во 
разумен рок заложниот должник да го врати предметот 
на залогот во првобитна состојба. 
Ако заложниот должник не постапи согласно со 

ставот 1 на овој член, заложниот доверител може да ба-
ра од судот да му наложи на заложниот должник да се 
воздржи од таквите дејствија, а ако тој тоа не го стори, 
може да бара наплата на побарувањето обезбедено со 
залогот и пред неговото пристигнување, согласно со 
одредбите од овој закон што се однесуваат на реализа-
циј  на залогот. а 

Член 27 
Заложниот должник е должен предметот на залогот 

да го користи со внимание на добар домаќин, односно 
добар стопанственик и да го чува и одржува осигуран 
од сите ризици за тој вид на предмет. 
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Ако предметот на залог дава плодови, плодовите по 

одвојувањето заложниот должник ќе ги задржи за себе, 
ако со договорот поинаку не е предвидено. 

 
Член 28 

Заложниот доверител има право да врши надзор на 
состојбата во која се наоѓа предметот на залогот. 
Правото од ставот 1 на овој член може да се оства-

рува секогаш, освен во невреме. 
 

Член 29 
Заложниот должник кај владетелскиот залог е дол-

жен да му го предаде на заложниот доверител или на 
трето лице заложениот предмет што го определиле 
спогодбено. 
Договорните страни можат да се спогодат и заед-

нички да го чуваат заложениот предмет. 
Заложниот доверител кај владетелскиот залог е дол-

жен да го чува заложениот предмет со внимание на до-
бар домаќин, односно добар стопанственик. 
Заложниот доверител кај владетелскиот залог е дол-

жен да го врати заложениот предмет  штом ќе му биде 
намирен долгот.  

Член 30 
Заложниот доверител кај владетелскиот залог нема 

право да го употребува заложениот предмет или да му 
го предаде на друг на употреба, или во подзалог, освен 
ако тоа му го дозволи заложниот должник. 
Заложниот доверител кој го употребува заложениот 

предмет без дозвола од залогодавачот или му го преда-
де на друг на употреба, или во залог, одговара и за слу-
чајно пропаѓање или оштетување на предметот. 

 
Член 31 

По барање на заложниот должник кај владетелски-
от залог, судот ќе нареди заложениот предмет да се од-
земе од заложниот доверител и да му се предаде на не-
кое трето лице да го држи за него, ако заложниот дове-
рител не го чува заложениот предмет со потребното 
внимание, ако го употребува без дозвола од заложниот 
должник или го дава на друг на употреба или во подза-
лог, или ако не го употребува во согласност со дадена-
та дозвола и воопшто ако постапува со него спротивно 
на договорот и законот. 
Трошоците направени од причините наведени во 

ставот 1 од овој член, паѓаат на товар на заложниот до-
верител.  

Член 32 
Доколку се покаже дека предметот на залогот има не-

кој правен или материјален недостаток, заложниот долж-
ник на барање на заложниот доверител, е должен во разу-
мен рок да го ослободи предметот на залогот од соодвет-
ниот недостаток, во спротивно има обврска во рокот што 
ќе му го определи доверителот да допушти запишување 
на друг залог во Заложниот регистар, односно во јавната 
книга, согласно со одредбите на овој закон. 
Ако недостатокот не биде отстранет или предметот 

на залогот не биде заменет со друг предмет кој е без 
недостаток, заложниот доверител може да бара од су-
дот да наложи отстранување на недостатокот или заме-
нување на предметот на залогот со друг предмет без 
недостатоци. 
Ако договорот за залог има својство на извршна ис-

права, барањето од ставот 2 на овој член се доставува 
до судот кој го спроведува извршувањето.  
Покрај правата од ставовите 1, 2 и 3 на овој член, 

заложниот доверител кога постои некоја од наведените 
причини на овој член може и пред пристигнувањето на 
своето побарување да бара негова наплата од предме-
тот  залогот. на 

Член 33 
Ако заложниот должник презема дејствија или про-

пушта дејствија поради што се доведува во опасност или 
очигледно се намалува вредноста на предметот на зало-

гот, заложниот доверител има право да бара заложниот 
должник без одлагање да престане тоа да го прави, а ако 
не се воздржи, може и пред пристигнувањето на своето 
побарување да бара негова присилна наплата од предме-
тот на залогот, според одредбите на овој закон. 
Ако по пристигнувањето на побарувањето заложни-

от должник го отуѓи предметот на залогот, таквото 
отуѓување нема правно дејство. 

 
Член 34 

Заложниот доверител има право да ги поставува сите 
барања потребни за заштита на своето право на залог.  
На барањето кое заложниот доверител го поставува 

заради остварување на правото на залог врз предметот 
на залогот, соодветно се применуваат прописите за за-
штита на стварните права. 

 
Член 35 

На правото на хипотека врз бродови и други пловни 
објекти и на воздухопловите соодветно се применуваат 
одредбите од овој закон, освен ако нешто друго не е 
предвидено со друг закон. 

 
Член 36 

Кога врз еден ист предмет се засновани залози на 
повеќе заложни доверители, редот по кој ќе се намиру-
ваат нивните побарувања од вредноста на предметот се 
определува според датумот на запишувањето во Залож-
ниот регистар, односно јавната книга, а доколку дату-
мот на засновањето е ист, тогаш редот по кој ќе се на-
мируваат нивните побарувања се определува според 
часот на приемот на барањето за запишување во За-
ложниот регистар, односно јавната книга. 
Ако барањата се поднесени во ист ден и час имаат 

еднаков третман во поглед на намирувањето на поба-
рувањата. 
Кога врз ист предмет е заснован невладетелски и 

владетелски залог, правото на првенство на намирува-
ње на обезбеденото побарување се определува според 
тоа кој залог прв е заснован. 

 
Член 37 

Лицето кое стекнува право на сопственост врз зало-
жен предмет го стекнува оптоварен со заложното пра-
во, освен во случај кога залогодавачот ќе го пренесе за-
ложениот предмет во рамките на своето деловно рабо-
тење, како и кога се стекнува право на сопственост врз 
хартии од вредност со кои се тргува на берзата. 
Стекнувачот на правото на сопственост врз заложе-

ниот предмет станува сопственик на предметот стекнат 
со купување од заложниот должник кој го ставил во 
промет во рамките на своето деловно работење, без 
предметот да биде оптоварен, а заложното право про-
должува да трае и понатаму врз новосоздадените пред-
мети, а ако такви нема, врз добиените приходи од тие 
предмети, како и врз приходите од хартиите од вред-
ност. 
Приходите од ставот 2 на овој член можат да се 

употребуваат само за отплата на долгот што е обезбе-
ден со залогот, кои се водат на посебна сметка и долгот 
за плаќање пристигнува веднаш. 

 
Член 38 

Заложниот доверител кој има во залог некој пред-
мет изедначен со недвижностите, во поглед на правото 
на залог врз тој предмет, има овластувања и обврски 
како и оние што би ги имал ако предмет на залогот е 
некоја недвижност, освен ако поинаку не е определено 
со закон.  

Член 39 
Заложниот доверител има право да бара од сопстве-

никот на предметот на залогот да го трпи неговото за-
ложно право како товар врз тој предмет, како и да се 
воздржува да го прави на тој предмет она на што би 
имал право ако врз него не е заснован залог. 
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Исто така, заложниот доверител има право да бара 

и од секое друго лице да се воздржи од правење со кое 
бесправно го оневозможува или вознемирува во извр-
шувањето на своето заложно право врз предметот на 
залогот. 
Правото од ставовите 1 и 2 на овој член му припаѓа 

на секој заложен доверител кој има свое сопствено за-
ложно право врз ист предмет на залог. 
Правото од ставовите 1 и 2 на овој член не застарува. 
Заложниот доверител за да може пред суд или друг 

надлежен орган да го оствари своето право од ставови-
те 1 и 2 од овој член, мора да го докаже своето заложно 
право и дека тужениот презема дејствија со кои се по-
пречува заложниот доверител во вршењето на своето 
заложно право.  

Член 40 
Ако некој го повреди заложното право врз предме-

тот на залогот со неполноважен упис во Заложниот ре-
гистар, односно јавната книга, заложниот доверител 
има право да се штити од таа повреда со правни средс-
тва предвидени за заштита на правата што се запишу-
ваат во Заложниот регистар, односно јавната книга. 

 
Глава III  

ПРЕСТАНОК НА ЗАЛОЖНОТО ПРАВО  
Член 41 

Причини за престанок на заложното право се: 
- губење на владението на заложениот предмет кај 

нерегистрираниот залог, ако губењето настанало на за-
конит начин; 

- исполнување на обврската од страна на заложниот 
должник (престанување на побарувањето); 

- полноважно откажување од средството за обезбе-
дување; 

- соединување на заложниот доверител и заложниот 
должник во едно исто лице; 

- пропаѓање на заложениот предмет поради виша 
сила, освен ако предметот на залог е осигуран; 

- продажба на заложениот предмет заради реализа-
ција на заложното право; 

- престанок на правното лице кое е заложен довери-
тел, а нема свој правен следбеник; 

- еднострано раскинување на договорот за залог 
под услови определени со закон; 

- спогодбено раскинување на договорот за залог; 
- истекот на определено време, освен кај хипотеката и 
- во други случаи предвидени со закон. 

 
Член 42 

Залогот престанува со бришење од Заложниот реги-
стар, односно јавната книга. 
Бришење на залогот може да побара заложниот до-

верител или заложниот должник. 
 

Член 43 
Заложното право престанува со полноважно отка-

жување на заложниот доверител. 
Откажувањето е полноважно ако заложниот дове-

рител дал писмена изјава заверена кај нотар за брише-
ње на залогот од Заложниот регистар, односно од јав-
ната книга. 
Ако страната на заложниот доверител е составена 

од повеќе лица, откажувањето од заложното право е 
полноважно ако со него се согласиле сите лица. 
Ако постојат повеќе заложни доверители, секој од 

нив може да се откаже од своето заложно право кое во 
тој случај престанува за него, но во однос на другите 
доверители останува непроменето. 

 
Член 44 

Заложното право кое е ограничено со рок или со 
раскинлив услов престанува по истекот на рокот или 
исполнувањето на условот. 

Член 45 
Правото на залог престанува кога правото на поба-

рување обезбедено со залог целосно ќе биде намирено 
или ќе престане со сите споредни побарувања (камата, 
трошоци и слично) и кога ќе биде избришано од За-
ложниот регистар, односно од јавната книга. 
Додека правото на залог не биде избришано, сопс-

твеникот на предметот на залогот може врз основа на 
писмено прибавено признание од заложниот доверител 
или друг вид исправа со која се докажува престанокот 
на побарувањето обезбедено со залогот, предметот на 
залогот да го пренесе на новото побарување кое е една-
кво со претходното побарување. 
Ако постои постар залог врз определен предмет, 

новиот залог кој е запишан на негово место во првенс-
твото на редот на намирувањето ќе има свое правно 
дејство само под услов стариот залог да се избрише 
или со согласност на содоговарачите да се пренесе на 
новиот залог. 
Ако постариот залог се однесува на повеќе предме-

ти како заеднички (симултани), новиот залог добива 
правно значење единствено под услов стариот залог да 
се избрише од сите предмети кои ги оптоварува. 
Одредбите од овој член на соодветен начин ќе се 

применуваат и кога новото побарување треба да дојде на 
местото на две или повеќе заложни побарувања кои во 
редот на првенство доаѓаат непосредно едноподруго. 

 
Член 46 

Заложното право престанува ако правното лице кое 
е заложен доверител престане, а нема свој правен след-
беник. 

 
Член 47 

Заложното право престанува и со чинот на реализира-
њето на побарувањето на заложниот доверител од пред-
метот на залог на начините предвидени со овој закон. 

 
Член 48 

Побарувањата на заложниот должник кај владетел-
скиот залог спрема заложниот доверител за надоместок 
на штета поради влошување на состојбата на заложе-
ниот предмет и побарувањата на заложниот доверител 
спрема заложниот должник за надоместок на трошоци-
те заради подобрување на заложениот предмет застару-
ваат во роковите предвидени за надоместок за штета. 

 
Член 49 

Кога предметот на залогот ќе пропадне по вина на 
должникот, тој е должен да даде друг соодветен пред-
мет во залог. 

 
Глава IV 

 
ЗАЛОЖЕН РЕГИСТАР 

 
Член 50 

Заложниот регистар е вид на основен регистар во 
состав на Централниот регистар, без својство на прав-
но лице, во кој задолжително се запишува невладетел-
скиот залог врз подвижна ствар. 
Податоците содржани во Заложниот регистар се јавни 

и никој не може да се повикува на нивно непознавање. 
Секое лице има право да изврши увид и да добие 

податоци лично или на друг начин (телефонски, по 
електронски пат и слично). 
Издадената исправа од Заложниот регистар има ка-

рактер на јавна исправа. 
 

Член 51 
За упис и за добивање податоци од Заложниот реги-

стар се наплатува надоместок на реалните (оператив-
ните) трошоци. 



Стр. 8 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јануари 2003 
 

Член 52 
Уписот во Заложниот регистар се врши по барање 

на заинтересирано лице на пропишан образец. 
Барањето од ставот 1 на овој член мора да содржи: 
- податоци за договорните страни (име и презиме, 

живеалиште или престојувалиште и единствениот ма-
тичен број на граѓанинот, односно назив или фирма, 
седиште и број од регистарот каде што е извршен упи-
сот на правното лице); 

- опис на залогот со доволна спецификација да мо-
же тој да се идентификува и 

- датум, час и место на поднесување на барањето. 
 

Член 53 
Пополнувањето на обрасците од овој закон се врши 

под услови и на начин утврдени во Законот за Цен-
тралниот регистар. 

 
Член 54 

Уписот трае најмногу пет години, а рокот почнува 
да тече од моментот на запишувањето во Заложниот 
регистар. Овој рок може да се продолжи ако шест ме-
сеци пред истекот на рокот се побара неговото продол-
жување. 
Продолжувањето се врши врз основа на барање за 

продолжување, кон кое мора да се приложи писмена 
согласност од залогопримачот и да се надоместат тро-
шоците. 

 
Член 55 

За извршениот упис, настанатите промени и преста-
нокот на заложното право се издава исправа. 
Исправата за упис од ставот 1 на овој член, мора да 

ги содржи битните елементи од договорот за залог, де-
нот и часот на приемот на барањето во регистарот, ка-
ко и времето на издавањето на исправата. 

 
Член 56 

На секое пристигнато барање одговорниот службе-
ник во Заложниот регистар мора веднаш да го потврди 
денот и часот на приемот и бројот под кој се заведува 
во Заложниот регистар. 
Барањето од ставот 1 на овој член, веднаш по прие-

мот се снима на микрофилм и се става во регистарска 
влошка која се води на име на залогодавачот, а ориги-
налното барање му се враќа на подносителот на бара-
њето. 

 
Член 57 

Ако барањето не ги содржи потребните податоци 
предвидени со овој закон или ако не се платени соод-
ветните трошоци за отстранување на недостатоците, ќе 
биде определен дополнителен рок, но не подолг од три 
дена, во кој подносителот на барањето е должен да ги 
отстрани недостатоците. 
До истекот на рокот од ставот 1 на овој член се вр-

ши предбелешка во регистарот. 
Ако недостатоците се отстранат во предвидениот 

рок од ставот 1 на овој член, ќе се смета барањето како 
да е примено прв пат. 
Ако во предвидениот рок од ставот 1 на овој член 

недостатоците не се отстранат, барањето се отфрла. 
 

Член 58 
На барање на залогодавачот, залогопримачот е дол-

жен да даде писмен доказ за исполнување на обврската. 
Со поднесување на писмениот доказ за исполнува-

њето на обврската се брише залогот од Заложниот ре-
гистар. 
За бришење на залогот од Заложниот регистар се 

издава посебна потврда. 

Глава V  
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАЛОГОТ 

 
Член 59 

Ако во договорот за залог договорните страни не 
избрале еден од комерцијалните начини на продажба 
на залогот, ниту избрале овластен субјект што ќе ја из-
врши реализацијата на залогот, заложниот доверител 
во таков случај има право сам да го избере овластениот 
субјект (нотар, суд, агенција за продажба на подвижни 
предмети и недвижности, берза и други субјекти пред-
видени со овој закон), кој ќе ја изврши реализацијата 
на залогот. 
Реализацијата на залогот, нотарот ја врши според 

одредбите на овој закон, судот според одредбите на За-
конот за извршната постапка, агенцијата од став 1 на 
овој член според одредбите на законот со кој се уреду-
ва нејзиното основање и вршење на дејноста, а другите 
субјекти според одредбите на овој и друг закон кој се 
однесува на нивното работење. 

 
Член 60 

Ако договорните страни во договорот за залог из-
брале еден од комерцијалните начини за продажба на 
залогот предвидени со овој или друг закон и го опреде-
лиле овластениот субјект што ќе ја изврши реализаци-
јата, реализацијата на избраниот комерцијален начин 
на продажба на предметот на залогот ќе се оствари во 
согласност со постапката пропишана во законите за од-
делните овластени субјекти што ја вршат реализација-
та. Ова се однесува и во случај кога изборот на постап-
кат  за реализација го извршил доверителот. а

 
Член 61 

За започнување на реализација на залогот на кој би-
ло начин и од кој било субјект, потребно е да се испол-
нат два услови и тоа: должникот да задоцнил со испол-
нувањето на својата обврска во однос на доверителот и 
договорот за залог да има својство на извршна исправа. 

 
Член 62 

Кога договорот за залог има својство на извршна 
исправа, а заложниот должник не ги исполнува обвр-
ските според договорот, заложниот доверител може да 
бара реализација на залогот во рок од осум дена од де-
нот на задоцнувањето. 
Во случајот од став 1 на овој член, заложниот дове-

рител е должен да го извести заложниот должник за 
тоа, како и другите регистрирани заложни доверители 
ако ги има. 
По извршеното известување од страна на заложни-

от доверител до лицата предвидени во ставот 2 на овој 
член, доверителот може да презема заштитни мерки во 
однос на заложениот предмет, со цел да се зачува или 
зголеми неговата вредност. 
Заради остварување на целта од ставот 3 на овој 

член, заложниот доверител може да побара од судот да 
донесе решение, најдоцна во рок од осум дена од денот 
на приемот на барањето во судот, заложениот предмет 
да биде одземен од залогодавачот и да му биде преда-
ден нему во владение, а ако заради природата на зало-
жениот предмет не е можно тоа или ако тоа е во инте-
рес на заложниот доверител, на негов предлог судот 
определува администратор што ќе се грижи за заложе-
ниот предмет до конечната реализација на залогот. За-
ложниот доверител ова барање треба да го оправда со 
постоење на причина која се заканува неговото побару-
вање да се осуети. 
Жалбата против решението од ставот 4 на овој член 

не го одлага извршувањето.  
По истекот на осум дена од доставеното известување 

за извршување од страна на нотарот, може да се приста-
пи кон продажба на предметот на комерцијалниот начин 
предвиден во договорот, а ако таков начин не е предви-
ден, тогаш согласно со одредбите на овој закон. 
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Член 63 
Во случаите кога врз предметот има повеќе залози 

од различни редови, при нивната реализација намиру-
вањето се врши по оној редослед по кој е стекнат прио-
ритетот. 
Ако со еден ист предмет се обезбедени побарувања 

на повеќе доверители кои пристигнуваат во различно 
време, со пристигнувањето за наплата на побарувањето 
на кој било доверител пред кого некој од другите дове-
рители има приоритет, се смета дека во тој момент 
пристигнало за наплата и обезбеденото побарување на 
доверителот кој има приоритет. 
Одредбата од став 1 на овој член се применува и ко-

га предметот над кој има повеќе залози на јавна про-
дажба го купил заложниот доверител од прв ред. Во тој 
случај заложните доверители од пониските исплатни 
редови своите побарувања ги намируваат од продажна-
та цена само во обем во кој останале  средства над по-
барувањето што го имал заложниот доверител од прв 
ред, кој своето побарување го намирил со купување на 
предметот, плаќајќи ја купопродажната цена само за 
разликата од неговото побарување до висината на це-
ната што е постигната со продажбата. 
Одредбата од став 1 на овој член ќе се применува и 

кога предметот го купил вториот или кој било нареден 
заложен доверител, но од добиената цена прв ќе се на-
мири заложниот доверител кој има приоритет. 

 
Член 64 

Кога реализацијата се врши преку нотар, доверите-
лот по пристигнувањето на побарувањето ќе го oпреде-
ли нотарот што ќе ја спроведе постапката за продажба 
и за тоа нотарот писмено ќе го извести заложниот 
должник во рок од осум дена. 
Заложниот должник треба во рок од осум дена од 

денот на приемот на известувањето за продажбата и за 
нотарот кој е именуван да ја изврши продажбата, да ја 
определи најниската почетна цена за јавното наддава-
ње под која заложениот предмет не може да се прода-
де, како и тоа дека е согласен да ги авансира трошоци-
те на продажбата. 
Доколку заложниот должник не постапи според 

ставот 2 на овој член, наместо него тоа ќе го направи 
доверителот со цел да се изврши продажбата. 
Најниската почетна цена за јавното наддавање на 

заложениот предмет не може да биде пониска од виси-
ната на обезбеденото побарување со залогот, зголемена 
за трошоците и каматите што ќе пристигнат до истекот 
на рокот во кој нотарот треба да го продаде заложениот 
предмет. 
Ако должникот даде писмена изјава со прилозите 

предвидени во ставот 2 на овој член, заложниот довери-
тел е должен во рок од осум дена од денот на добивање-
то на изјавата да го овласти нотарот да го продаде пред-
метот врз кој е заснован залогот, во согласност со усло-
вите определени во изјавата од заложниот должник. 
Должникот има обврска да ги преземе сите дејстви-

ја на барање на нотарот за да се овозможи разгледува-
ње на предметот кој треба да се продаде. 
Во спротивно му одговара на доверителот за штета-

та што тој ќе ја претрпи, ако предметот не се продаде.  
Член 65 

Ако во договорот за залог не е договорен начинот 
на продажбата, нотарот продажбата ќе ја изврши со ус-
но јавно наддавање во место и простории наведени во 
огласот за продажба. 
Во огласот за продажбата нотарот ги наведува на-

чинот на наддавањето, условите за продажба, времето 
и местото, почетната цена и други податоци неопходни 
за продажба. 
За извршената продажба нотарот составува запис-

ник во кој задолжително ги внесува предметот и цената 
како битни елементи на продажбата. Записникот го 
потпишуваат купувачот и нотарот, а ако наддавањето 
не успеало го потпишува само нотарот. 

Ако купувачот не ја плати цената во определениот 
рок, нотарот за тоа ќе состави нов записник во кој ќе 
констатира дека продажбата не успеала и дека записни-
кот за извршената продажба не произведува правно дејс-
тво. Исто така, во овој записник ќе констатира дека му 
пропаднала гаранцијата на купувачот кој не ја платил 
цената. Во ваков случај, нотарот ќе објави нов оглас за 
продажба, ако е можно таа продажба да заврши во рок 
од три месеци од денот на добиеното овластување за 
продажба, во спротивно продажбата може да се изврши 
со непосредна спогодба, ако со тоа се согласат заложни-
от должник и заложниот доверител. Непосредната спо-
годба се составува во вид на нотарски акт во кој задол-
жително се внесуваат изјавите за согласност на заложни-
от должник и заложниот доверител, освен ако таква изја-
ва во писмена форма претходно е дадена кај нотар. 
Ако наддавањето не успеало, ниту продажбата е из-

вршена со непосредна спогодба во рок од три месеци 
од денот на добиеното овластување за продажба, се 
смета дека заложниот доверител станал сопственик на 
заложениот предмет за цената која одговара на износот 
на обезбеденото побарување, зголемено со трошоците 
и каматите, освен ако заложниот доверител во рок од 
15 дена од денот на исполнувањето на условите за 
стекнување на сопственоста преку нотар го извести за-
ложниот должник дека не сака правото на сопственост 
врз заложениот предмет да премине врз него. Правото 
на сопственост не се пренесува врз заложниот довери-
тел и кога врз ист предмет постои право на залог за по-
веќе заложни доверители. 
Во случаите кога заложниот доверител не се стек-

нал со право на сопственост врз заложениот предмет, 
ќе се повторува избраниот начин на продажбата сé до-
дека наддавањето не успее. Почетната цена на продаж-
бата во овие случаи ја определува овластениот нотар за 
продажба на заложениот предмет, по претходно приба-
вено писмено мислење од вешто лице. 
Ако заложниот доверител се стекнал со сопстве-

ност врз заложениот предмет, обезбеденото побарува-
ње се смета за намирено од моментот кога тој станал 
сопственик на заложениот предмет. Ако до тој момент 
заложниот доверител веќе намирил дел од обезбедено-
то побарување, должен е во рок од осум дена од денот 
кога станал сопственик тој дел да му го врати на зало-
годавачот или да го депонира кај нотар или во суд, во 
спротивно нотарот записнички ќе констатира дека 
стекнатото право на сопственост престанува да постои. 
Стекнувањето на сопственоста врз заложениот пред-

мет под условите предвидени во овој член и моментот 
на тоа стекнување се констатираат во записникот, кој го 
потпишуваат нотарот и заложниот доверител. 

 
Член 66 

Записникот за извршената продажба на заложениот 
предмет со наддавање, записникот за стекнување на 
правото на сопственост врз заложениот предмет под 
условите предвидени во овој закон, како и непосредна-
та спогодба за продажба на заложениот предмет соста-
вена во вид на извршна исправа, претставуваат правна 
основа за стекнување на правото на сопственост врз за-
ложениот предмет.   

Член 67 
Ако заложниот должник или трето лице има приго-

вор на реализацијата на залогот, во тој случај, своето 
право може да го оствари со тужба за побивање на 
актите (записниците) врз основа на кои е извршена реа-
лизација на предметот на залогот. 
Ако судот по поднесената тужба за побивање на 

актите (записниците) за извршената реализација на за-
логот издаде привремена мерка во рок од 15 дена од 
денот на поднесувањето на тужбата, се одлага стекну-
вањето на правото на сопственост врз предметот на за-
логот до денот кој судот го одредил со привремената 
мерка. Ако тужителот го изгуби спорот одговара и за 
надомест на штета на новиот сопственик. 
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Тужбата од ставот 1 на овој член изјавена по исте-

кот на 15 дена, сметано од денот на одржаното јавно 
наддавање на кое е продаден залогот, односно од денот 
кога е составен записник врз основа на кој заложниот 
доверител стекнува право да стане сопственик на зало-
гот согласно со членот 65 став 5 од овој закон, односно 
од денот на потпишувањето на записникот за непо-
средна спогодба за продажба на залогот, е без правно 
дејство во однос на новиот сопственик кој го стекнал 
правото на сопственост врз предметот на залогот. 
 

Член 68 
По писмено барање на заложниот доверител, нота-

рот е должен да ја запре постапката за продажба. Во тој 
случај, доверителот е должен да ги плати трошоците на 
постапката и наградата на нотарот за дејствијата кои 
дотогаш ги презел. 
По писмено барање на заложниот доверител нота-

рот ќе ја одложи реализацијата на залогот. Одлагањето 
на реализацијата на залогот може да трае најдолго 20 
дена. Доколку до истекот на тој рок заложниот довери-
тел не поднесе писмено барање за продолжување на 
постапката за реализација на залогот, тогаш нотарот ќе 
состави записник во кој ќе утврди дека постапката за 
реализација е запрена. 
Нотарот е должен да ја запре постапката за реализа-

ција на залогот и кога судот изрекол привремена мерка. 
 

Член 69 
Од средствата добиени со продажбата, прво се на-

мируваат трошоците што настанале по известувањето 
за продажбата, а кои се однесуваат на зачувување или 
зголемување на вредноста на залогот; второ, трошоци-
те за продажбата и наградата на нотарот; трето, се на-
мирува заложниот доверител кој прв го засновал зало-
гот; четврто, другите заложни доверители според сво-
јот приоритет, доколку ги има и петто, остатокот од 
средствата добиени при продажбата, доколку таков 
остаток има, се исплаќа на заложниот должник. 
Средствата добиени при продажбата до распредел-

бата ќе бидат депонирани кај нотар. 
Ако заложниот доверител со продажбата на заложе-

ниот предмет не успее во целост да го намири своето по-
барување, може да бара од заложниот должник намиру-
вање и за преостанатиот дел од своето побарување. 
Нотарот кој ја извршил продажбата на залогот при 

намирувањето мора да води сметка за правото на прио-
ритет.  

Член 70 
Кога купувачот нема да ја плати продажната цена 

во рокот определен со овој закон, записникот не произ-
ведува правно дејство, а од гаранцијата се намируваат 
трошоците направени за продажбата која не успеала и 
трошоците за новата продажба, а доколку остане опре-
делен износ на средства, се додаваат на средствата до-
биени при новата продажба. 
Ако заложениот предмет не премине во сопстве-

ност на заложниот доверител затоа што продажбата не 
успеала, тогаш по намирување на сите трошоци на по-
стапката, остатокот од гаранцијата, ако го има, му се 
враќа на заложниот должник. 

 
Член 71 

Во случаите кога непосредната спогодба, како еден 
од комерцијалните начини на продажба на залогот е 
избрана во договорот за залог, како и кога продажбата 
со наддавање не успеала, а заложниот доверител и за-
ложниот должник се договориле продажбата да се из-
врши со непосредна спогодба, а притоа предмет на не-
посредната спогодба е продажбата на целото трговско 
друштво или друго правно лице, заедно со сите негови 
припадоци и прирастоци, како и деловниот потфат, но 
и без него или сите негови подвижни предмети (маши-
ни, друг вид опрема, производи и слично) и недвижно-

стите, независно кој ја врши реализацијата, продажбата 
е без правно дејство, ако продажната цена е помала од 
износот на обезбеденото побарување, како и кога цена-
та нема да се плати во рок од 30 дена сметано од денот 
на склучувањето на непосредната спогодба. 
Спогодбата од ставот 1 на овој член е без правно 

дејство и ако реализацијата на залогот не се објави во 
�Службен весник на Република Македонија�. Барањето 
за објавата треба да се достави во рок од три дена, сме-
тано од денот на исплатата на продажната цена, а обја-
вата да се изврши во еден од наредните два броја на 
�Службен весник на Република Македонија� кои ќе из-
лезат по доставеното барање за објава. 

 
Член 72 

Кога залогот е заснован врз целото трговско друш-
тво или друго правно лице, продажбата со наддавање 
се врши на целото друштво, односно правното лице, 
вклучувајќи ги сите негови припадоци и прирастоци, 
заедно со деловниот потфат (производството). Но, ако 
највисоко понудената цена за продажба е под 80% од 
износот на долгот обезбеден со залогот, тогаш се про-
даваат одделни делови од друштвото во настојување да 
се постигне повисока цена од која ќе се реализира по-
голем износ на побарувањето обезбедено со залогот, 
При продажбата на одделни делови од друштвото, од-
носно имотот, треба да се води сметка прво да се про-
дадат оние средства кои нема да го попречат континуи-
раното работење на друштвото или на правното лице. 

 
Член 73 

Ако трошоците од јавната продажба би биле несраз-
мерно големи во однос на вредноста на залогот, нотарот 
може врз основа на писмена согласност од двете страни 
да го продаде предметот по цена која е еднаква на поба-
рувањето обезбедено со залогот или ако сака заложниот 
доверител за таа цена да го задржи за себе. 
Ако вредноста на заложениот предмет од ставот 1 

на овој член е во очигледна несразмерност со вредно-
ста на побарувањето, вредноста на заложениот предмет 
ќе ја процени вештак. 

 
Член 74 

Кога заложениот предмет се расипува или ја губи 
вредноста, па постои опасност да стане недоволен за 
обезбедување на побарувањето на залогопримачот, ако 
договорните страни поинаку не се договорат, судот мо-
же по барање на залогодавачот или залогопримачот, а 
по сослушување на другата страна, да донесе заклучок 
заложениот предмет да се продаде на јавна продажба 
или по берзанска или пазарна цена која ја има и цената 
или доволен дел од цената да се депонира кај нотар или 
во судот, заради обезбедување на побарувањето на за-
логопримачот.  
Против заклучокот од ставот 1 на овој член не е 

дозволен правен лек. 
Јавната продажба ќе ја спроведе нотар кој ќе го 

определи судот ако странките не можат да се договорат 
за тоа. 

 
Член 75 

Судот на барање на залогодавачот може да донесе 
заклучок со кој ќе дозволи заложениот предмет да се 
продаде на определено лице за цена која е најмалку ед-
наква на висината на побарувањето обезбедено со зало-
гот. 
Против заклучокот од ставот 1 на овој член не е до-

зволен правен лек. 
Продажбата  во овој случај ќе ја изврши нотар кој 

ќе го определи залогодавачот. 
Добиената цена или доволен дел од цената се депо-

нира кај нотарот кој ја извршил продажбата или кај су-
дот, за обезбедување на наплатата на побарувањето на 
заложниот доверител на место на заложениот предмет. 
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Член 76 
Купувачот на предметот на залогот кој се реализира 

согласно со одредбите на овој закон, стекнува сопстве-
ност врз предметот ослободен од сите заложни побару-
вања, по истекот на рокот за тужба утврден во членот 
67 на овој закон. 

 
Член 77 

Ако предмет на залогот се хартии од вредност, а за-
логодавачот не го врати долгот со неговото пристигну-
вање, залогопримачот може да бара продажба на хар-
тиите од вредност преку берза, освен за оние за кои не 
се тргува преку берза. 

 
Член 78 

Ако предмет на залогот е побарување или друго пра-
во, а залогодавачот не ја исполни пристигнатата обвр-
ска, залогопримачот е должен да побара негова наплата. 
Ако заложното побарување дава право на камати 

или некакви други повремени давања, залогопримачот 
е должен да ги наплати. 
Постигнатите износи од ставот 2 на овој член, ако 

не е предвидено залогопримачот да ги задржи за себе, 
се пребиваат со трошоците што се направени за напла-
та на надоместокот на кој залогопримачот има право, 
потоа со каматата што му се должи и на крајот со глав-
нината. 

 
Член 79 

Кога заложното побарување ќе пристигне за напла-
та, залогопримачот е должен да го наплати. 
Со исполнувањето на заложното побарување, за-

ложното право преминува врз предметот со кој е ис-
полнето побарувањето. 
Кога предмет на заложното побарување се пари, за-

логопримачот е должен, по барање на залогодавачот, 
да го депонира наплатениот износ кај нотар или во суд, 
но ако предмет на неговото побарување се исто така, 
пари и ако тоа пристигнало за наплата, залогопримачот 
може да задржи за себе онолку колку што му се должи, 
а другото е должен да му го предаде на залогодавачот. 

 
Член 80 

Ако залогодавачот не ја исполни обврската до ро-
кот на пристигнувањето, залогопримачот има право да 
го намири своето побарување од отстапеното побару-
вање на залогодавачот. 
Залогопримачот е должен, откако ќе го намири сво-

ето побарување, вишокот на пари или други предмети 
да му ги предаде на залогодавачот. 

 
Член 81 

Известувањата и доставите што треба да се извршат 
за реализација на залогот според овој закон ќе се сме-
таат за уредни ако се извршени на адресите на странки-
те содржани во договорот за залог, освен ако со писме-
на изјава кај нотар не дале друга адреса. 

 
Член 82 

Во постапката за засновање на заложно право и за 
реализација на залог уредена со овој закон, во недостиг 
на одредби за засновање и продажба, ќе се применува-
ат одредбите на Законот за извршната постапка. 

 
Глава VI 

 
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 83 

Со парична казна од 10.000 до 30.000 денари ќе се 
казни за прекршок одговорниот службеник во Залож-
ниот регистар, ако веднаш не го потврди денот и часот 
на приемот на барањето и бројот под кој се заведува во 
регистарот.  

Член 84 
Со парична казна од 10.000 до 30.000 денари ќе се 

казни за прекршок одговорниот службеник во Залож-
ниот регистар ако неоправдано одбие да даде податоци 
од регистарот или ако даде неточни податоци или 
спречи увид во нив.  

 
Глава VII 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 85 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-
стануваат да важат Законот за залог на подвижни пред-
мети и права (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 21/98, 48/99 и 86/2000) и Законот за договорна 
хипотека (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 59/2000 и 86/2000). 

 
Член 86 

Постапките за реализација на залог, односно хипо-
тека започнати пред денот на влегувањето во сила на 
овој закон се завршуваат според досегашните прописи. 
Постапките за реализација на залог, односно хипо-

тека кои не се започнати ќе се реализираат според 
одредбите на овој закон.  
Во случај кога сé уште не е преземено ниту едно фа-

ктичко дејствие по донесеното решение за извршување, 
на барање на заложниот доверител постапката може да 
започне и да се води по одредбите на овој закон. 

 
Член 87 

Досегашниот Заложен регистар продолжува со ра-
бота согласно со одредбите на овој закон. 
Досегашните акти за работењето на Заложниот ре-

гистар ќе се усогласат со одредбите на овој закон во 
рок од 90 дена од денот на неговото влегување во сила. 

 
Член 88 

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

___________ 
 

L I G J I 
PËR PENG TË KONTRAKTUAR 

 
Kreu I 

 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Me këtë ligj  rregullohet mënyra, kushtet dhe procedura 
për themelim, ekzistim, realizim  dhe ndërprerje të së 
drejtës së pengut të kontraktuar mbi gjërat e tundshme, 
letrave me vlerë, kërkesave dhe të drejtave  të tjera (pengut 
të dorës) dhe mbi gjërat e patundshme (hipoteka), (në 
tekstin e mëtejmë: peng , e drejta e pengut). 

 
Neni 2 

Me pengun sigurohen kërkesat në të holla si dhe 
kërkesat e tjera, vlera e të cilit është  shprehur në të holla, 
të cilat kreditori i ka në raport me debitorin (borxhliun) nga 
marrëdhënia e përcaktuar obligative. 

Kërkesat e siguruara me peng, në qoftë së nuk 
mbulohen në afatin e tyre të paraqitur, kreditori i pengut 
ato mund t�i realizojë nga vlera e lëndës në peng ose sipas 
kushteve dhe mënyrave të parapara me këtë ligj që të fitojë 
të drejtën e pronësisë mbi lëndën e pengut (lex 
commissoria). 

Kërkesat nga paragrafi 1 i këtij neni, vlerësohen si 
mjaft të përcaktuara nëse është i caktuar bartësi i tyre, 
debitori, baza juridike dhe shuma, gjegjësisht lloji. 
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Neni 3 
Pengu i dorës mund të themelohet me dhënien e lëndës 

në zotërim (pengu i zotëruar) ose pa dhënien e tij në 
zotërim (pengu i pazotëruar), ndërsa hipoteka themelohet 
vetëm si e pazotëruar. 

 
Neni 4 

Lëndë e pengut të dorës mund të jenë gjëra të 
tundshme, letra me vlerë, kërkesë e caktuar pronësore ose 
ndonjë e drejtë tjetër, ndërsa lëndë e hipotekës vetëm 
ndonjë patundshmëri e caktuar, gjegjësisht lëndë e 
barabartë me patundshmërinë, me këtë ose ligj tjetër. 

 
Neni 5 

Me peng mund të ngarkohet e tërë lënda e pengut ose 
ndonjë pjesë ideale e saj, si dhe me më tëpër lëndë të 
veçanta. 

 
Neni 6 

Peng mund të jepet edhe lënda mbi të cilën tani më 
është themeluar pengu. 

 
Neni 7 

Pengu mund të themelohet edhe në një lëndë të 
ardhshme. 

 
Neni 8 

Peng mund të jepet edhe për obligim të ardhshëm, 
gjegjësisht obligim të kushtëzuar dhe mbi të, të themelohet  
mbipengu. 

 
Neni 9 

Kur lëndë të pengut janë letrat me vlerë, kërkesat e 
caktuara obligative ose të drejtat tjera, në qoftë së nuk 
është paraparë ndryshe me këtë ligj dhe ligj tjetër, mbi këto 
në mënyrë përkatëse aplikohen dispozitat  për pengun. 

 
Neni 10 

Lënda e pengut patjetër duhet të jetë në pronë të 
debitorit dhe të jetë në qarkullim juridik. 

Në përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, lëndë e 
pengut mund të jetë edhe lënda e cila nuk është në pronë të 
debitorit, në qoftë se ai mbi të në momentin e themelimit të 
pengut ka marrë të drejtën e pengut (mbipeng). 

 
Neni 11 

Nëse mbi lëndën e pengut ekziston pronësi, gjegjësisht 
pronësi e përbashkët, ndërsa e drejta e pengut është 
themeluar mbi tërë lëndën, me kërkesë të kreditorit të 
pengut, debitori i pengut është i obliguar të sigurojë 
pajtueshmëri me shkrim nga pronari tjetër, gjegjësisht 
pronarit të përbashkët, të vërtetuar në noter, gjegjësisht në 
ndonjë organ tjetër përkatës, nëse deklarata jepet në ndonjë 
shtet tjetër, me çka ata e marrin cilësinë e bashkëdebitorit 
të pengut. 

Në qoftë se debitori nuk e siguron pajtueshmërinë e 
duhur nga paragrafi 1 i këtij neni, ndërsa pengu të 
themelohet, do të llogaritet si peng i pjesës ideale të lëndës, 
në madhësinë e pjesës  së pronarit të borxhit të pengut. 

 
Neni 12 

Kur lëndë e pengut është pasuria e patundshme e 
shoqatës tregtare ose i ndonjë subjekti tjetër juridik në të 
hyjnë edhe ajo që i përket edhe të shtuarit, nëse ndryshe 
nuk është kontraktuar dhe përcaktuar me ligj. 

Kur lëndë e pengut është e gjithë shoqata tregtare, 
gjegjësisht tërë personi juridik, ajo i përfshin të gjitha 
patundshmëritë, gjërat e lëvizshme dhe të drejtat 
jomateriale. 

Nësë është themeluar peng, në pajtim me paragrafin 1 
dhe 2 të këtij neni, pa marrë parasysh numrin e kreditorëve 
të pengut, në këtë rast, debitori i pengut është i detyruar  në 
afat prej 15 ditësh, llogaritur nga dita e themelimit të 
pengut, ta shpallë në "Gazetën zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë", në të kundërtën pengu nuk do të paraqesë 
veprim juridik. Gjithashtu, kjo ka të bëjë edhe në rastet kur 
debitori i pengut veç e veç me më shumë kontrata  e ka 
ngarkuar tërë pasurinë e tundshme dhe të patundshme. 

 
Neni 13 

Debitor pengu mund të jetë secili person fizik dhe 
juridik i cili ka borxh të caktuar në para ose borxh vlera e 
të cilit është e shprehur në para në raport me kreditorin e 
pengut nga ndonjë raport i caktuar obligativ ose tjetër lloj 
raporti juridik, si dhe ndonjë person i tretë i cili nuk ka 
borxh të tillë, dhe i cili pajtohet të përgjigjet për borxhin e 
huaj me themelimin e pengut mbi lëndën e tij. 

Kreditor pengu mund të jetë secili person fizik dhe 
juridik i cili ka kërkesë të caktuar parash ose kërkesë vlera 
e së cilës është e shprehur në para në raport me debitorin e 
tij i cili është pajtuar që mbi lëndën e tij të lejojë themelim 
të pengut në dobi të kreditorit ose në vend të tij atë ta bëjë 
personi i tretë i cili nuk ka borxh të tillë, ndërsa është në 
pajtim që mbi lëndën e tij të themelohet e drejta për peng. 

 
Neni 14 

E drejta për peng të pazotëruar arrihet me lidhjen e 
kontratës për peng, me regjistrim dhe përshkrim të lëndës 
peng dhe shënimin e lëndës në Regjistrin e hipotekës. 

E drejta për peng të zotëruar arrihet me lidhjen e 
kontratës për peng dhe me dorëzimin e lëndës peng në 
zotërim të kreditorit të pengut. 

 
Neni 15 

E drejta për peng të pazotëruar  mbi letrat me vlerë 
arrihet me lidhjen e kontratës për peng, me regjistrimin dhe 
përshkrimin e letrave në peng me vlerë dhe shënimin e 
pengut në Regjistrin e hipotekës. 

E drejta për peng të zotëruar mbi letrat me vlerë arrihet 
me lidhjen e kontratës për peng dhe me bartjen e letrave 
me vlerë në zotërim të kreditorit të pengut. 

 
Neni 16 

E drejta për peng të pazotëruar mbi kërkesë ose ndonjë 
të drejteje tjetër (të drejtat intelektuale dhe të drejtat tjera të 
ngjashme) arrihet me lidhjen e kontratës për peng dhe me 
regjistrim dhe përshkrim të kërkesës së pengut ose ndonjë 
të drejteje tjetër dhe shënimi i tyre në Regjistrin e 
hipotekës.  

E drejta  për peng të zotëruar mbi kërkesë ose lloj tjetër 
të së drejtës arrihet me lidhjen e kontratës për peng dhe me 
lënien, gjegjësisht bartjen e kërkesës ose të ndonjë lloji 
tjetër të së drejtës. 

Për të drejtën e pengut nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij 
neni, duhet të njoftohet me shkrim debitori mbi obligimin e 
të cilit është themeluar pengu, në të kundërtën pengu është 
pa veprim juridik. 

 
Neni 17 

E drejta për hipotekë arrihet me lidhjen e kontratës për 
hipotekë dhe me shënimin e hipotekës në librin publik në 
mënyrë dhe me kushte të përcaktuara me ligj . 

Me "libër publik" në kuptim të këtij ligji, nënkuptohet 
libri në të cilin bëhet regjistrimi i të drejtës së pronësisë 
mbi patundshmëritë dhe të drejtat tjera në gjëra mbi ato 
patundshmëri, si dhe libri në të cilin bëhet regjistrimi të 
drejtës së pronësisë dhe të drejtat në gjërat tjera mbi lëndët 
e barabarta me patundshmëritë sipas këtij ligji dhe ndonjë 
ligj jetër.  t 

Neni 18 
Dispozitat e këtij ligji për themelimin e të drejtës për 

peng, në mënyrë përkatëse zbatohen edhe në ndryshimin 
dhe ndërprerjen e të drejtës për peng. 

 
Neni 19 

Pas shënimit të bërë të së drejtës për peng, ndryshimit 
të tyre ose ndërprerjes, organi i autorizuar  për udhëheqjen 
e regjistrit të hipotekës, gjegjësisht libri publik në të cilin 
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bëhet regjistrimi, ndryshimi ose ndërpreja e pengut, me 
detyrim zyrtar me postë elektronike ose në mënyrë tjetër 
përkatëse i fut të gjitha të dhënat relevante juridike në 
lidhje me pengun në bazën qendrore të të dhënave (në 
tekstin e mëtutjeshëm: Regjistri qendror). 

Futja e të dhënave nga paragrafi 1 i këtij neni në 
Regjistrin qendror, bëhet në mënyrë dhe nën kushte të 
përcaktuara me Ligjin për regjistrin qendror. 

 
Neni 20 

Pas themelimit të pengut në zotërim, me pëlqim të 
debitorit të pengut dhe kreditorit të pengut, mund të bëhet 
shënimi në regjistrin e hipotekës edhe të këtij lloji të 
pengut dhe të futen të gjitha të dhënat relevante juridike në 
Reg istrin qendror. j 

Neni 21 
Kontrata për peng lidhet në formë të shkruar, përveç 

kontratës për peng të zotëruar e cila mund të jetë e lidhur 
në çfarëdo forme. 

Kontrata për peng e cila nuk është lidhur në formë të 
shkruar, nuk paraqet të drejtë juridike.  

 
Neni 22 

Kreditori i pengut dhe debitori i pengut të kontratës për 
peng, mund t�i japin cilësi  dokumentit të kryer para ose 
pas regjistrimit të bërë të pengut në regjistrin e pengut, 
gjegjësisht hipotekës në librin publik.            

Kontrata për peng cilësinë e dokumentit të kryer e arrin 
me vërtetimin e nënshkrimeve të palëve të kontraktuara 
dhe me dhënien e deklaratës para noterit se janë në pajtim 
që kontrata e tyre për peng të ketë cilësi të dokumentit të 
kryer gjatë vërtetimit të nënshkrimeve të tyre. 

Nëse kontrata për peng cilësinë e dokumentit të kryer e 
fiton para regjistrimit të pengut në regjistrin e pengut, 
gjegjësisht në librin publik, ndërsa deri tek ai regjistrim 
nuk arrihet, në këtë rast kontrata e humb cilësinë e 
dokumentit të kryer. 

Kontrata për peng të zotëruar, e bërë në formë të 
shkruar pa marrë parasysh a është e regjistruar në regjistrin 
e pengut apo jo, cilësinë e kryerjes e arrin në pajtim me 
paragrafin 2 të këtij neni. 

 
Neni 23 

Kontrata për  peng veçanërisht përmban:  
- të dhënat për palët e kontraktuara (emri dhe mbiemri, 

vendbanimi ose vendqëndrimi, gjegjësisht emri ose firma 
dhe selia), si dhe numrat amzë gjegjësisht numrat 
regjistrues;  

- përshkrimi i lëndës peng me specifikacion të 
mjaftueshëm që të mund të identifikohet; 

- baza juridike e kërkesës e cila sigurohet me peng dhe 
shuma e saj; 

- afati i arritjes së kërkesës; 
- koha dhe vendi i lidhjes së kontratës;  
- pajtueshmëri nga debitori i pengut, kreditori i pengut 

të kërkojë që të bëhet regjistrimi i së drejtës për peng, në 
regjistrin e pengut, gjegjësisht në librin publik (clausula 
intabulanti) 

- identifikimi i debitorit nëse nuk është në peng , 
gjegjësisht debitor hipoteke; 

- cilido qoftë tjetër fakt relevant, përfshirë çfarëdo qoftë 
restrikcioni të së drejtës për bartje të pengut ose e drejta për 
shfrytëzim dhe tjetërsim të lëndës peng; 

- e drejta e kreditorit të pengut në rast të vonesës nga 
pala e debitorit të pengut që të mund të ndërmarrë masa 
sigurie në raport me pengun, me qëllim të mbrohet, ta 
mbajë ose zmadhojë vlerën e shitjes së lëndës peng, por me 
mjetet e investuara të mos arrihet pronësia mbi pengun e 
themeluar; 

- klauzula sipas së cilës kreditori i pengut, në rast të 
mosplotësimit të obligimeve nga debitori, ka të drejtë në 
rast të vonesës së debitorit të pengut, me qëllim të ruhet, 
mbahet ose shitet pengu, ta marrë lëndën e pengut në 
zotërim, në qoftë se ka mbështetje në kontratën e cila ka 
cilësinë e dokumentit të kryer. 

Përpos elementeve nga paragrafi 1 të këtij neni, kontrata 
për peng mund të përmbajë edhe klauzulën për shitjen e 
lëndës në peng në një nga mënyrat komerciale (marrëveshje 
e drejtpërdrejtë, dhënie publike, përmes agjencisë për shitjen 
e gjërave të tundshme dhe të patundshme, bursës për tregti të 
letrave me vlerë etj.), si dhe për zgjedhjen e njërit nga 
subjektet e autorizuara i cili do ta kryen realizimin e pengut 
(noter, gjyq, agjenci për këmbim të lëndëve të tundshme dhe 
të patundshme, bursë etj.).  
 

Neni 24 
Gjatë  pagesës nga vlera e lëndës në peng, të drejtën e 

përparësisë, në raport me kreditorët tjerë të debitorit ka 
kreditori i pengut.  

Kur mbi lëndën e njëjtë të pengut ka me tepër pengje 
përparësia në pagesë varet nga koha në të cilën janë 
themeluar pengjet. 

 
Kreu II 

 
TË DREJTAT DHE OBLIGIMET E PALËVE TË 

KONTRAKTUARA 
 

Neni 25 
Kreditori i pengut kërkesa e të cilit është e siguruar me 

të drejtën e pengut mundet, në kufijtë e kërkesës së tij nga 
lënda për peng, të themelojë  të drejtën e përhershme të 
pengut, peng në interes të personit të tretë (mbipeng) edhe 
pa lejen e debitorit të pengut. 

Në themelimin e mbipengut përdoren dispozitat 
adekuate nga ky ligj që kanë të bëjnë për themelimin e 
pengut. 

Kur debitori i pengut do të informohet se mbi lëndën e 
pengut është  themeluar mbipeng në dobi të kreditorit të 
mbipengut, debitori mund t�ia paguajë borxhin kreditorit të 
pengut vetëm nëse me këtë pajtohet kreditori i mbipengut 
ose mund që borxhin ta japë në gjyq gjegjësisht në noter, 
përndryshe lënda e pengut mbetet peng për kreditorin e 
mbipengut. 

Për mbipengun zbatohen dispozitat adekuate nga ky 
ligj për peng përveç nëse nuk del diçka tjetër nga natyra 
juridike e mbipengut.  

 
Neni 26 

Nëse debitori i pengut e zvogëlon vlerën e lëndës në 
peng ose në mënyrë tjetër e keqëson gjendjen e tij, 
kreditori i pengut mund të kërkojë në afat të arsyeshëm 
debitori i pengut ta kthejë lëndën e pengut  në gjendje të 
mëparshme.  

Nëse debitori i pengut nuk vepron në pajtim me 
paragrafin 1 të këtij neni, kreditori i pengut mund të 
kërkojë nga gjyqi ta detyrojë debitorin e pengut të 
përmbahet nga aktivitet e tilla, dhe nëse  ai  atë nuk e bën, 
mund të kërkojë pagesën e kërkesës të siguruar me peng 
edhe para arritjes së saj, në pajtim me dispozitat e këtij ligji 
që kanë të bëjnë me realizimin e pengut. 

 
Neni 27 

Debitori i pengut është  i obliguar që lëndën e pengut ta 
përdor me kujdes dhe në mënyrë ekonomike, gjegjësisht si 
pronar i mirë dhe ta ruajë dhe mirëmbajë të sigurt nga të 
gjitha rreziqet e llojit të asaj lende. 

Nëse lënda e pengut jep fryte, frytet pas ndarjes 
debitori i pengut do t�i mbajë për vete, nëse nuk është e 
paraparë ndryshe me kontratë. 

 
Neni 28 

Kreditori i pengut ka të drejtë të bëjë mbikqyrje mbi 
gjendjen në të cilën është lënda e pengut.  

E drejta nga paragrafi 1 i këtij neni mund të realizohet 
gjithmonë, përveç në kushte të liga.  
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Neni 29 
Debitori i pengut te pengu i zotëruar është i obliguar 

t�ia dorëzojë kreditorit të pengut  ose personit të tretë 
lëndën e pengut të cilën e kanë përcaktuar me marrëveshje. 
Palët e kontraktuara mund të pajtohen dhe bashkarisht ta 
ruajnë lëndën në peng. 

Kreditori i pengut te pengu i zotëruar është i obliguar ta 
ruajë lëndën peng me kujdes  si ekonom i mirë, gjegjësisht 
pronar i mirë. 

Kreditori i pengut te pengu i zotëruar është i obliguar ta 
kthejë lëndën e pengut menjëherë pasi  t�i lahet borxhi.  

 
Neni 30 

Kreditori i pengut te pengu i zotëruar nuk ka të drejtë ta 
përdorë lëndën peng ose t�ia japë dikuj tjetër në përdorim, 
ose në nënpeng, përveç kur atë ia lejon debitori i pengut. 

Kreditori i pengut i cili e përdor lëndën peng pa lejen e 
pengdhënësit ose ia jep dikujt tjetër në përdorim, ose si 
peng, përgjigjet edhe për dështim të rastësishëm ose 
dëmtim të lëndës.  

Neni 31 
Me kërkesë të debitorit të pengut te pengu i zotëruar, 

gjyqi do të urdhërojë lënda peng të mirret nga kreditori i 
pengut dhe t�i dorëzohet ndonjë personi të tretë ta mbajë 
për vete, nëse kreditori  i pengut nuk e ruan lëndën peng 
me kujdesin e duhur, në qoftë se e përdor pa lejen e 
debitorit të pengut ose ia jep në përdorim dikujt tjetër ose 
në nënpeng, ose nëse nuk e përdor në pajtueshmëri  me 
lejen e dhënë dhe në përgjithësi nëse vepron me të në 
kundërshtim me kontratën dhe ligjin. 

Shpenzimet e bëra nga shkaqet e paraqitura në 
paragrafin 1 të këtij neni, bien në barrë të kreditorit të 
pengut.  

Neni 32 
Po që se tregohet se lënda peng ka ndonjë të metë 

juridike ose materiale debitori i pengut  me kërkesë të 
kreditorit të pengut, është i obliguar në afat të arësyeshëm ta 
lirojë lëndën peng nga të metat përkatëse, në të kundërtën ka 
obligim në afatin që do t�ia caktojë kreditori të lejojë 
shënimin e pengut tjetër në regjistrin e pengut, gjegjësisht në 
librin publik, në pajtim me dispozitat e këtij ligji.  

Nëse të metat nuk largohen ose lënda e pengut nuk 
zëvendësohet me lëndë tjetër i cili është pa të meta, 
kreditori i pengut mund të kërkojë nga gjyqi të urdhërojë 
largimin e të metave ose ndërrimin e lëndës peng me 
ndonjë lëndë tjetër pa të meta. 

Në qoftë se kontrata për peng ka cilësinë e dokumentit 
të kryer, kërkesa nga paragrafi 2 i këtij neni dorëzohet deri 
te gjyqi i cili e zbaton kryerjen. 

Përveç të drejtave nga paragrafët 1, 2 dhe 3  të këtij 
neni, kreditori i pengut  kur ekziston ndonjë nga  shkaqet e 
theksuara të këtij neni mund edhe para arritjes së kërkesës 
së tij të kërkojë pagesën e tij nga lënda në peng. 

 
Neni 33 

Në qoftë se debitori i pengut ndërmerr aktivitete ose 
leshon aktivitete me të cilat vihet në rrezik ose dukshëm 
zvogëlohet vlera e lëndës në peng, kreditori i pengut ka të 
drejtë të kërkojë nga debitori i pengut të ndërpret ta bëjë 
atë pa zvarritje, dhe në qoftë se nuk përmbahet, mundet 
edhe para arritjes së kërkesës së tij të kërkojë pagesën me 
dhunë nga lënda në peng sipas dispozitave të këtij ligji.  

Nëse pas arritjes së kërkesës debitori i pengut e 
tjetërson lëndën në peng, ky tjetërsim nuk ka veprim 
juridik.  

Neni 34 
Kreditori i pengut ka të drejtë t�i paraqesë të gjitha 

kërkesat e nevojshme për mbrojtjen e të drejtës së vet mbi 
pengun. 

Me kërkesë të cilën kreditori i pengut e paraqet për 
shkak të menjanimit të së drejtës së pengut mbi lëndën në 
peng, në mënyrë përkatëse përdoren rregullat për mbrojtjen 
e të drejtave të gjërave.  

Neni 35 
Në të drejtën e hipotekës mbi anijet dhe objekteve tjera 

lundruese dhe ajrore në mënyrë përkatëse përdoren 
dispozitat e këtij ligji, përveç nëse  nuk është  paraparë 
ndr she me tjetër ligj. y 

Neni 36 
Kur mbi të njëjtën lëndë themelohen pengje të më shumë 

kreditorëve të pengjeve, renditja sipas së cilës do të paguhen 
kërkesat e tyre nga vlera e lëndës përcaktohet sipas datës së 
regjistrimit në regjistrin  e pengjeve, gjegjësisht librit publik, 
por në qoftë se data e themelimit është  e njëjtë, atëherë rendi 
sipas të cilit do të paguhen kërkesat e tyre përcaktohet sipas 
orës së pranimit të  kërkesës për regjistrim në regjistrin e 
pengut, gjegjësisht librin publik. 

Nëse kërkesat janë të dorëzuara në të njëjtën ditë dhe të 
njëjtën kohë atëherë ata kanë tretman të njëjtë në pagesën e 
kërkesave. 

Kur mbi lëndën e njëjtë është themeluar pengu i 
zotëruar dhe i pazotëruar, e drejta e përparësisë për 
pagesën e parë të kërkesës së siguruar përcaktohet sipas 
asaj se cili peng është  themeluar i pari. 

 
Neni 37 

Personi i cili fiton  të drejtën e pronës mbi lëndën në 
peng e merr të ngarkuar me të drejtën e pengut, përveç në 
raste kur pengdhënësi do ta bartë lëndën në peng në kuadër 
të punës së tij afariste, si dhe kur fiton të drejtën e pronës 
mbi letrat me vlerë me të cilat tregtohet në bursë.  

Fituesi i të drejtës së pronës mbi lëndën në peng bëhet 
pronar i lëndës së fituar me blerjen nga debitori i pengut i 
cili e ka lëshuar në qarkullim në kuadër të punës së tij 
afariste, pa qenë lënda e ngarkuar, ndërsa e drejta në peng 
vazhdon të jetë në fuqi edhe me  tëj mbi lëndët e reja të 
krijuara , por nëse të tilla nuk ka, mbi të ardhurat e fituara 
nga ato lëndë, si dhe mbi të ardhura nga letrat  me vlerë. 

Të ardhurat nga paragrafi 2 i këtij neni mund të 
shfrytëzohen vetëm për pagesën e borxhit i cili është  i 
siguruar me peng, të cilat udhëhiqen në llogari rrjedhëse të 
veçantë dhe borxhi për pagesë arrin menjëherë. 

 
Neni 38 

Kreditori i pengut i cili ka në peng ndonjë lëndë të 
barabartë me patundshmëritë, në pikëpamje të së drejtës në 
peng mbi atë lëndë, ka autorizim dhe obligim si ato të cilat 
do t�i kishte pasur në qoftë se lënda në peng do të ishte 
patundshmëri, përveç nëse nuk është e paraparë ndryshe 
me igj. l 

Neni 39 
Kreditori i pengut ka të drejtë të kërkojë nga pronari i 

lëndës në peng që ta durojë të drejtën e tij në peng si  barrë 
mbi atë lëndë, si dhe të përmbahet qe të bejë me atë lëndë 
atë që do të kishte pasur për të drejtë mbi të po që se mbi të 
nuk do të ishte themeluar pengu.   

Gjithashtu, kreditori i lëndës ka të drejtë të kërkojë 
edhe nga çdo person tjetër të përmbahet nga veprimi me të 
cilin paligjshëm e pamundëson ose e shqetëson në kryerjen 
e të drejtës së tij në peng mbi lëndën në peng. 

E dreja nga paragrafët 1 dhe 2  të këtij neni i takon çdo 
kreditori të pengut i cili ka të drejtën e tij të pengut mbi të 
njëjtën lëndë në peng.  

E drejta nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni nuk 
vjetrohet. 

Kreditori i pengut që të mund para gjyqit ose ndonjë 
organi tjetër kompetent ta realizojë të drejtën e tij nga 
paragrafët 1 dhe 2 nga ky nen është  i detyruar ta tregojë të 
drejtën e tij të pengut  dhe veprimin e të akuzuarit me të 
cilin pengohet kreditori i pengut në kryerjen e të drejtës së 
tij mbi pengun.  

Neni 40 
Nëse dikush e dëmton të drejtën e pengut mbi lëndën 

në peng me ndonjë shënim jo të plotëfuqishim në regjistrin 
e pengut, gjegjësisht librin publik kreditori i pengut ka të 
drejtë të mbrohet nga ai dëmtim me mjete juridike të 
parapara për mbrojtjen e të drejtave të cilat shënohen në 
regjistrin e pengut, gjegjësisht librit publik. 
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Kreu III 
 

PUSHIMI I TË DREJËS SË PENGUT 
 

Neni 41 
Shkaqet për pushimin e të drejtës së pengut janë: 
- humbja e pronësisë së lëndës në peng te pengu i 

paregjistruar, nëse humbja ka ardhur në mënyrë ligjore; 
- plotësimi i obligimit nga ana e debitorit të pengut 

(ndërprerja e kërkesës); 
- tërheqja fuqiplotë nga mjeti për sigurim; 
- bashkimi i kreditorit të pengut dhe debitorit të pengut 

në një subjekt të njëjtë; 
- shkatërrimi lëndës në peng për shkak të fuqisë së 

lartë, përveç kur lënda në peng është  e siguruar; 
- shitja e lëndës në peng për shkak të realizimit të së 

drejës së pengut; 
- heqja dorë e personit juridik i cili është kreditor i 

pengut, dhe nuk ka pasardhës juridik; 
- ndërprerja e njëanshme e kontratës për peng me 

kushte të përcaktuara me ligj;  
- ndërprerja e kontratës për peng me marëveshje;  
- kalimi i kohës së caktuar përpos te hipotekat; dhe 
-
 
 në raste tjera të parapara me ligj. 

Neni 42 
Pengu ndërpritet me fshierjen nga regjistri i pengut, 

gjegjësisht librit publik. 
Fshierjen e pengut mund ta kërkojë kreditori i pengut 

ose debitori i pengut.  
Neni 43 

E drejta e pengut pushon me tërheqjen e plotfuqishme 
të kreditorit të pengut.  

Tërheqja është e plotfuqishme në qoftë se kreditori i 
pengut ka dhënë deklaratë me shkrim në noter për 
shlyerjen e pengut nga regjistri i pengut, gjegjësisht librit 
publik.  

Nëse pala e kreditorit të pengut është e përbërë nga më 
shumë persona tërheqja nga e drejta e pengut është e 
plotfuqishme në qoftë se me të janë pajtuar të gjithë 
personat. 

Nëse ekzistojnë me tëpër kreditorë të pengut, çdonjeri 
prej tyre mund të tërhiqet nga e drejta e tij e pengut e cila 
në atë rast ndërpritet për të, por në raport me kreditorët e 
tjerë ngel e pandryshueshme. 

 
Neni 44 

E drejta e pengut e cila është  e kufizuar me afat ose me 
kusht të shkëputjes pushon pas kalimit të afatit ose 
realizimit të kushtit.  

Neni 45 
E drejta e pengut pushon kur e drejta e kërkesës e 

siguruar me peng plotësisht të jetë paguar ose do të 
ndërpritet me të gjitha kërkesat e tjera (kamata, harxhimet 
etj.) dhe kur të jetë fshirë nga regjistri i pengut gjegjësisht 
librit publik. 

Derisa e drejta e pengut nuk fshihet, pronari i lëndës në 
peng mund në bazë të deklaratës me shkrim nga kreditori i 
pengut ose ndonjë dokument tjetër me të cilin vërtetohet 
ndërprerja e kërkesës të siguruar me peng, lëndën në peng 
ta bartë në kërkesën e re e cila është e barabartë me 
kërksën e mëparshme. 

Nëse ekziston peng më i vjetër mbi lëndë të caktuar, 
pengu i ri i cili është i shënuar në vend të tij në rend 
prioritar të pagesës do të ketë veprim juridik vetëm me 
kusht që pengu i vjetër të fshihet ose në pajtim me 
bashkëkontraktuesit të bartet në pengun e ri. 

Nëse pengu i vjetër ka të bëjë me më shumë lëndë si të 
përbashkëta (simultane), pengu i ri fiton kuptim juridik 
vetëm me kusht që pengu i vjetër të fshihet nga të gjitha 
lëndët të cilat i ngarkon.    

Dispozitat nga ky nen në mënyrë përkatëse do të 
zbatohen edhe kur kërkesa e re duhet të vijë në vend të dy 
ose me tëpër kerkesave të pengut të cilat në rend të 
përparësisë vijnë drejtpërdrejt njëra pas tjetrës. 

Neni 46 
E drejta e pengut ndërpritet në qoftë se personi juridik i 

cili është kreditor i pengut shuhet, dhe nuk ka pasardhës të 
tij j ridik.  u 

Neni 47 
E drejta e pengut ndërpritet edhe me aktin e realizimit 

të kërkesës së kreditorit të pengut nga lënda në peng në 
mënyra të parapara me këtë ligj. 

 
Neni 48 

Kërkesat e debitorit të pengut te pengu i zotëruar ndaj 
kreditorit të pengut për kompenzim të dëmshpërblimit  për 
shkak të keqësimit të gjendjes së lëndës në peng dhe 
kërkesës së kreditorit të pengut ndaj debitorit të pengut për 
kompenzim të harxhimeve për shkak të përmirësimit të 
lëndës në peng vjetrohen me afatet të parapara për 
kompenzim të dëmeve.  

Neni 49 
Kur lënda e pengut shkatërrohet me fajin e debitorit, ai 

është i obliguar të japë lëndë tjetër përkatëse në peng. 
 

Kreu IV 
 

REGJISTRI I PENGUT 
 

Neni 50 
Regjistri i pengut është lloj regjistri themelor në 

përberje të Regjistrit qendror, pa cilësinë  e personit 
juridik, në të cilin detyrimisht regjistrohet pengu i 
pazotëruar mbi sendin e tundshëm.  

Të dhënat e përmbajtura në regjistrin e pengut janë 
publike dhe askush nuk mund të thirret në mosnjohjen e 
tyre. 

Çdo person ka të drejtë të sheh dhe të merr të dhëna 
personalisht ose në mënyrë tjetër (me telefon, me rrugë 
elektronike etj.) 

Dokumenti i dhënë nga regjistri i pengut ka karakter të 
dok mentit publik. u 

Neni 51 
Për regjistrim dhe për marrjen e të dhënave nga regjistri 

i pengut paguhet kompenzim për  harxhimet reale 
(operative).   

Neni 52 
Regjistrimi në regjistrin e pengut bëhet me kërkesë të 

personit të interesuar në formular të paraparë.  
Kërkesa nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të përmbajë: 
- të dhëna për palët e kontraktuara (emri dhe mbiemri , 

vendbanimi dhe vendqëndrimi dhe numri  amzë i qytetarit, 
gjegjësisht firma ose emri, selia si dhe numri i regjistrit ku 
është  bërë regjistrimi i subjektit juridik); 

- përshkrimi i pengut me specifikacion të mjaftueshëm 
që të mund ai të identifikohet dhe 

- data, ora dhe vendi i dorëzimit të kërkesës. 
 

Neni 53 
Plotësimi i formularëve nga ky ligj bëhet me kushte 

dhe në mënyrë të përcaktuar me Ligjin për Regjistrin 
qendror.  

Neni 54 
Regjistrimi zgjat më së shumti pesë vjet, ndërsa afati 

fillon të rrjedhë nga momenti i regjistrimit në regjistrin e 
pengut. Ky afat mund të vazhdohet në qoftë se gjashtë 
muaj para kalimit të afatit kërkohet vazhdimi i tij. 

Vazhdimi bëhet në bazë të kërkesës për vazhdim, të 
cilës duhet t�i bashkangjitet pajtueshmëria me shkrim nga 
pen marrësi dhe të kompenzohen harxhimet . g 

Neni 55 
Për regjistrimin e kryer ndryshimet e paraqitura dhe 

ndërprerjes së të drejtës në peng jepet dokument. 
Dokumenti për regjistrim nga paragrafi 1 i këtij neni, 

patjetër duhet ti përmbajë elementet kryesore nga kontrata 
për peng, data dhe ora e pranimit të kërkesës në regjistër, si 
dhe koha e dhënies  së dokumentit. 
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Neni 56 
Në çdo kërkesë të arritur nëpunësi përgjegjës në 

regjistrin e pengut duhet menjëherë ta vërtetojë datën dhe 
orën e pranimit dhe numrin me të cilin renditet në regjistrin 
e pengut. 

Kërkesa nga paragrafi 1 i këtij ligji, menjëherë pas 
pranimit inçizohet në mikrofilm dhe vendoset në pako të 
regjistrave e cila udhëhiqet në emër të pengdhënësit, ndërsa 
kërkesa origjinale i kthehet dorëzuesit të kërkesës.  

Neni 57 
Nëse kërkesa nuk i përmban të dhënat e duhura të 

parapara me këtë ligj ose në qoftë se nuk janë të paguara 
harxhimet përkatëse për largim të mangësive, do të 
caktohet afat plotësues, por jo më gjatë se tri ditë, në të 
cilin dorëzuesi i kërkesës është  i obliguar t�i largojë 
mangësitë.       

Deri në kalimin e afatit nga paragrafi 1 i këtij neni 
bëhet paravërejtje në regjistër. 

Nëse lëshimet largohen në afatin e paraparë nga 
paragrafi 1 i këtij neni, do të llogaritet sikur se kërkesa të 
jetë e pranuar herën e parë. 

Nëse në afatin e paraparë nga paragrafi 1 i këtij neni 
lësh met nuk largohen, kërkesa refuzohet. i 

Neni 58 
Me kërkesë të pengdhënësit, pengmarrësi është i 

obliguar që të japë dëshmi me shkrim për plotësimin e 
obligimit. 

Me dorëzimin e dëshmisë  me shkrim  për realizimin e 
obligimit fshihet pengu nga regjistri i pengut.  

Për fshierjen e pengut  nga regjistri i pengut jepet 
vërtetim i veçantë.   

Kreu V  
REALIZIMI I PENGUT  

Neni 59 
Nëse në kontratën për peng palët e kontraktuara nuk e 

kanë zgjedhur njërën nga mënyrat komerciale të shitjes së 
pengut, as nuk kanë zgjedhur subjekt të autorizuar që do ta 
bëjë realizimin e pengut, kreditori i pengut në atë rast  ka të 
drejtë vetë ta zgjedhë subjektin e autorizuar (noter, gjyq, 
agjenci për shitjen e lëndëve të tundshme dhe 
patundshmëritë, bursë dhe subjekte tjera të parapara me 
ketë ligj) i cili do ta bëjë realizimin e pengut. 

Realizimin e pengut, noteri e bën sipas dispozitave të këtij 
ligji, gjyqi sipas dispozitave të Ligjit për procedurë 
ekzekutive, agjencia nga paragrafi 1 i këtij neni sipas 
dispozitave të ligjit me të cilin rregullohet themelimi i tij dhe 
kryerja e veprimtarisë, ndërsa subjektet tjera sipas dispozitave 
të këtij dhe ligjit tjetër që ka të bëjë me punën e tyre. 

 
Neni 60 

Nëse palët e kontraktuara në kontratën për peng e kanë 
zgjedhur njërën nga mënyrat komerciale për shtjen e 
pengut të paraparë me ketë ose tjetër ligj dhe e kanë 
përcaktuar subjektin e autorizuar që do ta bëjë realizimin, 
realizimi i mënyrës së zgjedhur komerciale të shitjes së 
lëndës  peng do të bëhet në pajtim me procedurën e 
paraparë të rregullave në ligjin për subjektet e veçanta të 
autorizuara që e bëjnë realizimin. Kjo ka të bëjë edhe në 
rastet kur zgjedhja e procedurës për realizim e ka bërë 
kreditori.       

Neni 61 
Për fillimin e realizimit të pengut në cilëndo qoftë 

mënyrë dhe nga cilido qoftë subjekt është  e nevojshme të 
plotësohen dy kushte edhe atë: debitori  të jetë vonuar në 
plotësimin e obligimeve të veta në raport me kreditorin dhe 
kontrata për peng të ketë cilësinë e dokumentit të kryer. 

 
Neni 62 

Kur kontrata për peng ka cilësinë e dokumentit të 
kryer, dhe debitori i pengut  nuk i plotëson obligimet sipas 
kontratës, kreditori i pengut mundet të bëjë realizimin e 
pengut në afat prej tëtë ditësh  nga dita e vonesës. 

Në rast nga paragrafi 1 i këtij neni kreditori i  pengut  
është  i obliguar që ta informojë debitorin e pengut  për 
ketë, si dhe kredituesit e tjerë  të regjistruar në qoftë se ka. 

Pas kryerjes së informimit nga ana e kreditorit të pengut 
deri te personat e paraparë në paragrafin 2 të këtij neni, 
kreditori mund të ndërmarrë masa mbrojtëse në raport me 
lëndën në peng, me qëllim të ruhet ose zmadhohet vlera e tij. 

Me qëllim të mënjanimit të qëllimit nga paragrafi 3 i 
këtij neni kreditori i pengut mund të kërkojë nga  gjyqi të 
sjellë vendim, në afat prej tëtë ditësh nga dita e pranimit të 
kërkesës në gjyq, lënda peng të mirret nga pengdhënësi dhe 
t�i dorëzohet atij në zotërim por nëse për shkak të natyrës 
së lëndës peng ajo nuk është e mundur ose nëse ajo është  
në interes të kreditorit të pengut, me propozim të tij gjyqi 
përcakton administrator që do të kujdeset për lëndën peng 
deri në realizimin e fundit të pengut. Kreditori i pengut 
këtë kërkesë duhet ta arsyetojë me ekzistimin e shkakut  i 
cili i kanoset që kërkesa  e tij  të jetë e kotë.  

Ankesa kundër vendimit nga paragrafi 4 i këtij neni 
nuk e zvarrit kryerjen. 

Pas kalimit të tetë ditëve nga informimi i dorëzuar për 
kryerje nga ana e noterit, mund të shkohet drejt shitjes së 
lëndës në mënyrë komerciale të paraparë me kontratë, 
ndërsa në qoftë se ajo mënyrë nuk është e paraparë, atëherë 
veprohet në pajtim me dispozitat e këtij ligji. 

 
Neni 63 

Në rastet kur mbi lëndë ka më shumë pengje të radhëve 
të ndryshme, gjatë realizimit të tyre pagesa bëhet në atë 
renditje  sipas së cilës është  arritur  prioriteti. 

Nëse për të njëjtën lëndë janë siguruar kërkesa të më 
shumë kreditorëve të cilat arrijnë në kohë të ndryshme, me 
arritjen për pagesë të kërkesës të cilitdo kreditor para të 
cilit dikush nga kreditorët tjerë ka prioritet, llogaritet se në 
atë moment është  arritur për  pagesë edhe kërkesa e  
siguruar e kreditorit i cili ka prioritet .  

Dispozita nga paragrafi 1 i këtij neni zbatohet edhe kur 
lënda mbi të cilën ka më tëpër pengje në shitjen publike e 
ka blerë kreditori i pengut në rend të parë. Në atë rast 
kreditorët e pengut nga rendi më i ulët pagesor kërkesat e 
tyre i bëjnë nga çmimi i shitjes vetëm në masë  në të cliën 
kanë ngelur mjetet mbi kërkesat që ka pasur kreditori i 
pengut nga rendi i parë, i cili kërkesën e tij e ka bërë me 
blerjen e lëndës, duke paguar çmimin shitblerës vetëm nga 
dallimi i kërkesës së tij deri në lartësi të çmimit që është  
arritur me shitje. 

Dispozita nga paragrafi 1 i ketj neni do të zbatohet 
edhe kur lëndën  e ka blerë kreditori i dytë i pengut ose 
cilido qoftë tjetër nga radha, por nga çmimi i fituar i pari 
do të paguhet kreditori i pengut i cili ka prioritet.  

      
Neni 64 

Kur realizimi bëhet përmes noterit, kreditori pas arritjes 
së kërkesës do të përcaktojë noterin i cili do të bëjë 
procedurën për shitje dhe për atë noteri me  shkrim do ta 
lajmërojë kreditorin e pengut në afat prej tëtë ditësh. 

Debitori i pengut duhet në afat prej tëtë ditësh nga dita 
e pranimit të informimit për shitje dhe për noterin i cili 
është emeruar ta bëjë shitjen, ta përcaktojë çmimin fillestar 
më të ulët për  ankandin publik nën të cilin nuk mund të 
shitët si dhe atë që pajtohet t�i avansojë harxhimet e shitjes. 

Në qoftë se debitori i pengut nuk vepron sipas paragrafi 
2 të këtij neni në vend tij atë do ta bëjë kreditori me qëllim 
që të bëhet shitja.  

Çmimi më i ulët fillestar në ankandin publik të lëndës 
në peng nuk mund të jetë më i ulët nga lartësia e kërkesës 
së siguruar me pengun, e rritur për harxhimet dhe kamatën 
që do të arrihen deri në fund të afatit në të cilin noteri duhet 
ta shesë lëndën peng. 

Nëse debitori jep deklaratë me shkrim me shtesat e 
parapara në paragrafin 2 të këtij neni, kreditori i pengut 
është i obliguar në afat prej tëtë ditësh nga dita e arritjes së 
deklaratës ta autorizojë noterin ta shesë lëndën mbi të cilën 
është  themeluar pengu  në pajtim me kushtet e përcaktuara 
në deklaratën e debitorit të pengut.    
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Debitori  ka obligim t�i ndërmerr të gjitha aktivitetet 
me kërkesë të noterit  të mundësohet rishikimi i lëndës që 
duhet të shitet. Në të kundërtën i përgjigjet kreditorit për 
dëmin që do ta pësojë, në qoftë se lënda nuk shitet. 

 
Neni 65 

Nëse në kontratën për peng nuk është  bërë marrëveshja 
për mënyrën e shitjes, noteri shitjen do ta bëjë me gojë në 
ankand publik në vendin dhe lokalet e caktuara në shallje 
për shitje. 

Në shpallje për shitje noteri e paraqet mënyrën për 
dhenie, kushtet për shitje  kohën dhe vendin, çmimi 
fillestar dhe të dhëna të tjera të nevojshme për shitje. 

Për shitjen e bërë noteri bën procesverbal në të cilin 
domosdo e shkruan lëndën dhe çmimin si elemente të 
rëndësishme të shitjes. Procesverbalin e nënshkruan noteri 
dhe blerësi, por në qoftë se ankandi nuk ka sukses e 
nënshkruan vetëm noteri.  

Nëse blerësi nuk e paguan çmimin në afatin e paraparë, 
noteri për atë do të përpilojë procesverbal të ri në të cilin 
do të konstatojë se shitja nuk ka pasur sukses dhe se 
procesverbali për shitjen e bërë nuk paraqet efekt juridik. 
Gjithashtu, në këtë procesverbal do të konstatojë se i ka 
dështuar garanca blerësit i cili nuk e ka paguar çmimin. Në 
ketë rast, noteri do të paraqesë shpallje të re për shitje në 
qoftë se është e mundur shitja të mbarojë në afat prej tre 
muajsh nga dita e marrjes së autorizimit për shitje, në të 
kundërtën shitja mund të bëhet me marrëveshje të 
drejtpërdrejtë, nëse me atë pajtohet debitori dhe kreditori i 
pengut. Marrëveshja e drejtpërdrejtë hartohet në formë të 
aktit të noterit në të cilin në mënyrë të obliguar  jepen 
deklaratat për pajtueshmëri të debitorit të pengut dhe 
kreditorit të pengut, përveç nëse ajo deklaratë në formë të 
shkruar paraprakisht është e dhënë te noteri.  

Nëse ankandi nuk ka pasur sukses, dhe nëse shitja nuk 
është bërë me marrëveshje të drejtpërdrejtë në afat prej tre 
muajsh nga dita e marrjes së autorizimit për shitje, 
llogaritet se kreditori i pengut është  pronar i lëndës në 
peng për çmim i cili i përgjigjet shumës së kërkesës së 
siguruar, zmadhuar me harxhimet dhe kamatat përveç nëse 
kreditori i pengut në afat prej 15 ditësh nga dita e 
plotësimit të kushteve për arritjen e pronësisë përmes 
noterit e informon debitorin e pengut se nuk dëshiron që e 
drejta e pronësisë mbi lëndën peng të kalojë mbi të. E 
drejta e pronësisë nuk bartet mbi  kreditorin e pengut edhe 
kur mbi të njëjtën lëndë ekziston e drejta për peng për më 
shumë kreditorë të pengut.  

Në rastet kur kreditori i pengut nuk ka fituar të drejtën 
e pronësisë mbi lëndën peng, do të përsëritet mënyra e 
zgjedhur për shitje derisa ankandi nuk ka sukses. Çmimin 
fillestar të shitjes në këto raste e përcakton noteri i 
autorizuar për shitje të lëndës në peng, me sigurim të 
mendimit të siguruar paraprakisht nga personi i aftë. 

Nëse kreditori i pengut fiton pronësinë mbi lëndën 
peng, kërkesa e siguruar llogaritet si e realizuar nga 
momenti kur ai është  bërë pronar i lëndës peng. Nëse deri 
në atë moment kreditori i pengut ka mbuluar një pjesë të 
kërkesës së siguruar, është  i obliguar në afat prj 8 ditësh 
nga dita kur është  bërë pronar atë pjesë t�ia kthejë 
pengdhënësit ose ta deponojë në noter ose në gjyq, në të 
kundërtën noteri me procesverbal do të konstatojë se e 
drejta e pronsisë e arritur ndërpritet së ekzistuari. 

Arritja e pronësisë mbi lëndën peng me kushte të 
parapara në ketë nen dhe momenti i arritjes së saj 
konstatohet në procesverbal, të cilin e nënshkruajnë noteri 
dhe kreditori i pengut.  

Neni 66 
Procesverbali për shitjen e bërë të lëndës peng me 

ankand, procesverbalin për fitimin e të drejtës së pronësisë 
mbi lëndën peng me kushte të parapara në këtë ligj, si dhe 
marrëveshja e drejtpërdrejtë për shitje të lëndës në peng e 
hartuar në llojin e dokumentit të kryer, paraqesin bazë 
juridike për fitimin e të drejtës së pronësisë mbi lëndën 
peng. 

Neni 67 
Nëse debitori i pengut ose personi i tretë kanë ankesë në 

realizimin e pengut, në atë rast, të drejtën e tij mund ta fitojë 
me ankesë për mohimin e akteve (procesverbaleve) mbi 
bazën e të cilave është  kryer realizimi i lëndës në peng. 

Nëse gjyqi pas dorëzimit të padisë për mohimin e 
akteve (procesverbaleve) për realizimin e kryer të pengut 
jep masë të përkohshme në afat prej 15 ditësh nga dorëzimi 
i ankesës, shtyhet fitimi i të drejtës së pronësisë mbi lëndën 
peng deri në ditën kur gjyqi e ka caktuar me masën e 
përkohshme. Nëse paditësi e humb kontestin përgjigjet 
edhe në mbulimin e dëmeve të pronarit të ri. 

Padia nga paragrafi 1 i këtij neni deklaruar pas kalimit 
të 15 ditëve llogaritur nga dita e ankandit publik në të cilin 
është shitur pengu, gjegjësish nga dita kur është bërë 
procesverbali në bazë të të cilit kreditori i pengut fiton të 
drejtën të bëhet pronar i pengut në pajtim me nenin 65 
paragrafi 5 nga ky ligj, gjegjësisht nga dita e nënshkrimit të 
procesverbalit për marrëveshje të drejtpërdrejtë për shitje të 
pengut, është  pa veprim juridik në raport me pronarin e ri i 
cili ka fituar të drejtën e pronësisë mbi lëndën peng.  

Neni 68 
Përmes kërkesës me shkrim të kreditorit të pengut, 

noteri është  i obliguar ta ndërpresë procedurën e shitjes. 
Në atë rast, kreditori është i obliguar t�i paguajë harxhimet 
e procedurës dhe shpërblimin e noterit për aktivitetet të 
cilat deri në atë moment i ka ndermarrë. 

Përmes kërkesës me shkrim të kreditorit të pengut 
noteri do ta shtyejë realizimin e pengut. Shtyerja e 
realizimit të pengut mund të zgjasë më së shumti  
nëntëdhjetë ditë. Në qoftë se deri në kalim të këtij afati 
kreditori i pengut nuk paraqet kërkesë me shkrim për 
vazhdimin e procedurës për realizim të pengut, atëherë 
noteri do të bëjë procesverbal në të cilin do të konstatojë se 
procedura për realizim ka pushuar. 

Noteri është  i obliguar  ta ndërpresë procedurën për 
realizimin e pengut edhe kur gjyqi ka dhënë masën e 
përkohshme.  

Neni 69 
Nga mjetet e fituara nga shitja, së pari mbulohen 

harxhimet të cilat janë paraqitur pas lajmërimit për shitje, 
dhe që kanë të bëjnë me ruajtjen ose zmadhimin e vlerës së 
pengut; së dyti, harxhimet për shitjen dhe shpërblimi për 
noterin; së treti, paguhet kreditori i pengut i cili i pari e ka 
themeluar pengun; së katërti, kreditorët e tjerë të pengut 
sipas prioritetit të tyre, në qoftë së egzitojnë dhe së pesti, e 
mbetura e mjeteve të marrura gjatë shitjes, nëse një shumë 
e tillë ka mbetur, i paguhet debitorit të pengut. 

Mjetet e fituara gjatë shitjes deri në shpërndarje do të 
deponohen tek noteri. 

Nëse kreditori i pengut me shitjen e lëndës në peng nuk 
arrin plotësisht t�i mbulojë kërkesat e tij, mund të kerkojë 
nga debitori i pengut mbulimin edhe për pjesën e ngelur të 
kërkesës së tij. 

Noteri i cili e ka bërë shitjen e pengut gjatë pagesës 
duhet të mbajë llogari për të drejtën e prioriteteve. 

 
Neni 70 

Kur blerësi nuk e paguan çmimin e shitjes në afat të 
paraparë me këtë ligj, procesverbali nuk ka veprim juridik, 
ndërsa nga garanca mbulohen harxhimet e bëra për shitje e 
cila nuk ka pasur sukses dhe harxhimet për shitjen e re, por 
nëse ngel një shumë e caktuar e mjeteve, i shtohen mjetëve 
të marra nga shitja e re. 

Nëse lënda në peng nuk kalon në pronësi të kreditorit të 
pengut për shkak të mossuksesit të shitjes, atëherë pas 
mbulimit të të gjitha harxhimeve të procedurës, ajo që ka 
ngelur nga garanca, në qoftë se ka, i kthehet debitorit të 
pengut.  

Neni 71 
Në rastet kur marrëveshja e drejtpërdrejtë, si një nga 

mënyrat komerciale për shitjen  e pengut është zgjedhur në 
marrëveshjen për peng, si dhe kur shitja në ankand është  
pa sukses, ndërsa kreditori i pengut dhe debitori i pengut 
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janë marrë vesh që shitja të bëhet me marrëveshje të 
drejtpërdrejtë, kurse në të njëjtën kohë lëndë e 
marrëveshjes së drejtpërdrejtë është  shitja e gjithë 
shoqatës tregtare ose ndonjë subjekti tjetër juridik, 
bashkarisht me të gjitha të qenat e tij dhe të rriturat, si dhe 
përfshirja afariste, por edhe pa të ose të gjitha lëndët e 
tundshme (makinat, pajisje tjera, prodhime etj.) dhe 
patundshmëritë, pavarësisht kush e bën realizimin, shitja 
është  pa efekt juridik, nëse çmimi i shitjes është  më i ulët 
se kërkesa e siguruar, si dhe kur çmimi nuk do të paguhet 
në afat prej 30 ditësh llogaritur nga dita e lidhjes së 
marrëveshjes së drejtpërdrejtë. 

Marrëveshja nga paragrafi 1 i këtij neni është  pa efekt 
juridik edhe nëse realizimi i pengut nuk shpallet në 
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë". Kërkesa e 
shpalljes duhet të dorëzohet në afat  tre ditësh, llogaritur 
nga dita e pagesës së çmimit shitës ndërsa shpallja të bëhet 
në njërin nga dy numrat e ardhshëm të "Gazetës zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë" të cilat do të dalin pas kërkesës 
së bërë për shpallje.  

Neni 72 
Kur pengu është  themeluar mbi gjithë shoqatën 

tregtare ose ndonjë subjekt tjetër juridik, shitja në ankand 
bëhet për gjithë shoqatën, gjegjësisht subjektin juridik, 
duke inkuadruar të gjitha të qenat dhe të rriturat, së bashku 
me përfshirjen  afariste (prodhimtarinë). Por, nëse çmimi 
më i lartë i ofruar për shitje është  nën 80% nga shuma e 
borxhit e siguruar me peng, atëherë shiten pjesë të caktuara 
nga shoqata në tentim të arrihet çmim më i lartë nga i cili 
do të realizohet shuma me e lartë e kërkesës të siguruar me 
peng. Gjatë shitjes së pjesëve të caktuara të shoqatës, 
gjegjësisht pronës duhet të mbahet llogari në fillim të 
shiten ato mjete të cilat nuk do ta pengojnë vijimin e punës 
të shoqatës ose personit juridik. 

 
Neni 73 

Nëse harxhimet nga shitja publike do të ishin të mëdha 
pa masë në raport me vlerën e pengut, noteri mundet në 
bazë të pajtueshmërisë me shkrim nga të dy palët ta bëjë 
shitjen e lëndës në çmim i cili është i barabartë me 
kërkesën e siguruar me peng ose nëse do kreditori i pengut 
për atë çmim ta mbajë për vete. 

Nësë vlera e lëndës në peng nga paragrafi 1 i këtij neni 
është në disproporcion të dukshëm me vlerën e kërkesës, 
vlerën e lëndës në peng do ta vlerësojë  eksperti. 

 
Neni 74 

Kur lënda në peng prishet ose e humb vlerën, dhe 
paraqitet rrezik të bëhet i pamjaftueshëm për sigurimin e 
kërkesës të pengmarrësit, nëse palët e kontraktuara nuk 
merren vesh ndryshe, gjyqi mundet me kërkesë të 
pengdhënësit ose pengmarrësit, dhe pas ndëgjimit të pales 
së dytë, të marrë vendim që lënda në peng të shitet në shitje 
publike ose bursore ose me çmim të tregut të cilin e ka, dhe 
çmimin ose një pjesë të mjaftueshme të çmimit ta deponojë 
tek noteri ose në gjyq, për shkak të sigurimit të kërkesës së 
pengemarrësit. 

Kundër përfundimit të paragrafit 1 të këtij neni nuk 
lejohet zgjidhje juridike (bar juridik). 

Shitjen publike do ta bëjë noteri të cilin do ta caktojë 
gjyqi në qoftë se palët nuk mund të merren vesh për këtë. 

 
Neni 75 

Gjyqi me kërkesë të pengdhënësit mund të marrë 
përfundim me të  cilin do të lejohet lënda peng t�i shitet një 
personi të caktuar i cili është së paku i barabartë me nivelin 
e kërkesës të siguruar me peng.  

Kudnër përfundimit të paragrafit 1 të këtij neni nuk 
është  e lejuar zgjidhje juridike. 

Shitjen në këtë rast do ta bëjë noteri të cilin do ta 
caktojë pengdhënësi. 

Çmimi i fituar ose pjesa e mjaftueshme e çmimit 
deponohet tek noteri i cili e ka bërë shitjen ose tek gjyq, 
për sigurimin e pagesës së kërkesës të kreditorit të pengut 
në vend të lëndës në peng. 

Neni 76 
Blerësi i lëndës në peng i cili realizohet në pajtim me 

dispozitat e këtij ligji fiton pronësinë mbi lëndën e liruar 
nga të gjitha kërkesat e pengut, pas kalimit të afatit për 
padi të paraparë në ketë ligj. 

 
Neni 77 

Nëse lëndë në peng janë letrat me vlerë, ndërsa 
pengdhënësi nuk e kthen borxhin me arritjen e tij, 
pengmarresi mund të kërkojë shitjen e letrave me vlerë 
përmes bursës përveç atyre të cilat nuk shiten përmes 
bur ës. s

 
Neni 78 

Nëse lëndë  pengu është  kërkesa ose e drejtë tjetër, 
ndërsa pengdhënësi nuk e mbulon obligimin e arritur, 
pengmarrësi është  i obliguar të kërkojë pagesën e tij. 

Nëse kërkesa e pengut jep të drejtën e kamatës ose të 
dhëna të tjera të përkohshme pengpranuesi është  i obliguar 
t�i paguajë. 

Shumat e arritura nga paragrafi 2 i këtij neni, në qoftë 
se nuk  është e paraparë pengmarrësi t�i mbajë për vete, 
mbulohen me harxhime të cilat janë bërë për pagesën e 
kompenzimeve në të cilat pengmarrësi ka të drejtë, pastaj 
me kamatën që i takon dhe në fund me shumën bazë. 

 
Neni 79 

Kur kërkesa e pengut do të arrijë të paguhet, 
pengmarrësi është  i obliguar ta paguajë. 

Me realizimin e kërkesës së pengut, e drejta e pengut 
kalon mbi lëndën me të cilën është  mbuluar kërkesa. 

Kur lëndë e kërkesës së pengut janë të hollat, 
pengmarrësi është  i obliguar me kërkesë të pengdhënësit ta 
deponojë shumën e paguar në noter ose në gjyq, por nëse 
lëndë e pagesës së saj janë,  gjithashtu të hollat, e nëse ato 
kanë arritur për pagesë, pengmarrësi mund t�i mbajë për 
vete aq sa i ka për borxh ndersa, tjetrën është i obliguar t�ia 
dorëzojë pengdhënësit. 

 
Neni 80 

Nëse pengdhënësi nuk e mbulon obligimin në afat të  
arritjes, pengmarrësi ka të drejtë ta mbulojë kërkesën e tij 
nga kërkesa e braktisur e pengdhënësit. 

Pengmarrësi është  i obliguar, pasi që ta mbulojë 
kërkesën e tij, tëpricën e të hollave ose lëndëve tjera t�ia 
dorzojë pengdhënësit. 

 
Neni 81 

Lajmerimet dhe informatat që duhet të bëhen për 
realizimin e pengut sipas këtij ligji do të llogariten në 
regull në qoftë se janë bërë në adresë të paleve të 
përmbajtura në kontratën për peng, përveç nësë me 
deklaratë me shkrim nuk kanë dhënë adresë tjetër. 

 
Neni 82 

Në procedurën e realizimit të pengut të regulluar me 
ketë ligj, në mungesë të dispozitave për shitje zbatohen 
dispozitat e ligjit për procedurë ekzekutive. 

 
Kreu VI 

 
DISPOZITAT NDËSHKUESE 

 
Neni 83 

Me gjobë në para prej 10 000 gjer 30 000 denarë do të 
dënohet për kundërvajtje  nëpunësi përgjegjës në regjistrin 
e pengut, po që se menjëherë nuk e vertëton ditën dhe orën 
të pranimit të kërkesës dhe numrin me të cilin regjistrohet 
në regjistër.  

Neni 84 
Me gjobë në para prej 10 000 gjer 30 000 denarë do të 

dënohet për kundërvajtje nëpunësi përgjegjës në regjistrin 
për peng nëse pa arsye refuzon të japë të dhëna nga 
regjistri ose nëse jep të dhëna të pasakta ose pengon shiqim 
në to. 
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Kreu VII 
 

DISPOZITAT  KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 85 
Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji pushojnë të 

vlejnë ligjet për peng të lëndëve të tundshme dhe të drejtat 
("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.21/98; 
48/99 dhe 86/2000) dhe ligji për kontratë të hipotekës 
("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.59/2000 
dhe 86/2000). 

 
Neni 86 

Procedurat për realizimin e pengut, gjegjësish hipoteka  
të filluara para ditës të hyrjes në fuqi të këtij ligji mbarohen 
sipas regullave të deritanishme. 

Procedurat për realizimin e pengut, gjegjësisht hipoteka 
të cilat nuk kanë filluar do të realizohen sipas dispozitave 
të këtij ligji. 

Në rast kur nuk është  ndërmarrë asnjë aktivitet faktik 
pas sjelljes së vendimit për kryerje, me kërkesë të kreditorit 
të pengut procedura mund të fillojë dhe të udhëhiqet sipas 
dispozitave të këtij ligji. 

 
Neni 87 

Regjistri i deritashëm i pengut vazhdon me punë në 
pajtim me dispozitat e këtij ligji. 

Aktet e dertanishëm për punë të regjistrit të pengut do 
të përputhen me dispozitat e këtij ligji në afat 90 ditësh nga 
dita e hyrjes së saj në fuqi. 

 
Neni 88 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tëtë nga dita e shpalljes në 
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

___________ 
159. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ 

  
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

облигационите односи,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 23 јануари 2003 година. 
 
       Бр. 07-298/1     Претседател 
23 јануари 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје          Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ   

ОДНОСИ 
 

Член 1 
Во Законот за облигационите односи (�Службен 

весник на Република Македонија� бр. 18/2001 и 
4/2002), во членот 546 ставовите 2 и 3 се бришат. 

 
Член 2 

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

L I G J I 
 

P`R NDRYSHIMIN E LIGJIT P`R MARR`DH`NIET 
OBLIGATIVE 

 
Neni 1 

N` Ligjin p`r marr`dh`nie obligative ("Gazeta 
zyrtare e Republik`s s` maqedonis`" num`r 18/2001; 
4/2002) n` nenin 546 paragraf`t 2 dhe 3 fshihen. 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn n` fuqi dit`n e tet` nga dita e 
publikimit n` "Gazet`n zyrtare t` Republik`s s` 
Maqedonis`". 

___________ 
160. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување 

на Законот за вршење на хидрометеоролошки работи, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 23 јануари 2003 година. 
 
    Бр. 07-292/1                               Претседател 

23 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
       Скопје                             Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА РШЕЊЕ НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ  В 

Член 1 
Во Законот за вршење на хидрометеоролошки рабо-

ти (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
19/92) во членот 2 ставот 1 се менува и гласи: 

�Хидрометеоролошките работи ги врши Управа за 
хидрометеоролошки работи (во натамошниот текст: 
Управа) која е орган во состав на Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство.� 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
�Управата има својство на правно лице.� 
Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 2 
Во членот 9, членот 11, членот 12, членот 13, чле-

нот 14 став 2, членот 15, членот 16, членот 17 став 2, 
членот 18 став 2 и членот 21 став 1 зборот �Заводот� се 
заменува со зборот �Управата�. 

 
Член 3 

Во членот 10 став 3, членот 22, членот 24 и членот 
25 зборовите: �директорот на Заводот� се заменуваат 
со зборовите: �министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство�.  

Член 4 
Во членот 23 воведната реченица се менува и гласи: 
�Министерот за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство во согласност со министерот за здравство и 
министерот за животна средина и просторно планира-
ње е донесе прописи за:� ќ

 
Член 5 

Во членот 24 зборот �народна� се брише. 
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Член 6 
Во членот 25 зборовите: �министерот за урбанизам, 

градежништво сообраќај и екологија� се заменуваат со 
зборовите: �министерот за транспорт и врски�. 

 
Член 7 

Во членот 26 став 1 зборовите: �5.000 до 25.000 ди-
нари� се заменуваат со зборовите: �100.000 до 300.000 
денари�. 
Во ставот 2 зборовите: �500 до 2.500 динари� се за-

менуваат со зборовите: �10.000 до 50.000 денари�. 
Во ставот 3 зборовите: �5.000 до 15.000 динари� се 

заменуваат со зборовите: �од 10.000 до 50.000 денари�. 
 

Член 8 
Во членот 27 зборовите: �1.000 до 2.500 динари� се 

заменуваат со зборовите: �10.000 до 50.000 денари�. 
 

Член 9 
Во членот 28 зборовите: �1.000 до 25.000 динари� се 

заменуваат со зборовите: �од 10.000 до 50.000 денари�. 
 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
 

L I G J I 
 

P~R NDRYSHIMIN DHE PLOT~SIMIN 
E LIGJIT P~R KRYERJE T~ PUN~VE 

HIDROMETOROLOGJIKE 
 

Neni 1 
N` Ligjin p`r kryerje t` pun`ve hidrometorologjike 

("Gazeta zyrtare e RM" nr.19/92) neni 2 paragrafi 1 
ndryshohet dhe thot`: 

"Pun`t hidrometorologjike i kryen Drejtoria p`r 
pun` hidrometorologjike (n` tekstin e m`tutjesh`m 
Drejtori) q` `sht` organ n` p`rb`rje t` Ministris` p`r 
bujq`si, pylltari dhe ekonomizim me ujra". 

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 i cili thot`: 
"Drejtoria ka karakter t` personit juridik". 
Paragrafi 2 b`het paragraf 3. 
 

Neni 2 
N` nenin 9, nenin 11, nenin 12, nenin 13, nenin 

14 paragrafi 2, neni 15, neni 16, neni 17 paragrafi 
2, neni 18 paragrafi 2 dhe neni 21 paragrafi 1 fjala 
"Enti" z`vend`sohet me fjal`n "Drejtoria". 

 
Neni 3 

N` nenin 10 paragrafi 3, nenin 22, nenin 24 dhe 
nenin 25 fjal`t "drejtor i Entit "z`vend`sohen me 
fjal`t "ministri p`r bujq`si, pylltari dhe ekonomizim 
me ujra".  

Neni 4 
N` nenin 23 fjalia hyr`se ndryshohet dhe thot`: 
"Ministri  p`r bujq`si, pylltari dhe ekonomizim me 

ujra n` pajtim me ministrin p`r sh`ndet`si dhe 
ministrin p`r mjedis jet`sor dhe planifikim hap`sinor 
do t` sjell` dispozita p`r:" 

 
Neni 5 

N` nenin 24 fjala "popullore" fshihet. 
 

Neni 6 
N` nenin 25 fjal`t "ministri p`r urbaniz`m, 

nd`rtimtari, komunikacion dhe ekologji" z`vend`sohen 
me fjal`t "ministri p`r transport dhe lidhje". 

 
Neni 7 

N` nenin 26 paragrafi 1 fjal`t "5.000 deri 25.000 
denar`" z`vend`sohen me fjal`t "100.000 deri 
300.000 denar`". 

N` paragrafin 2 fjal`t "500 deri 2.500 denar`" 
z`vend`sohen me fjal`t "10.000 deri 50.000 denar`". 

N` paragrafin 3 fjal`t "5.000 deri 15.000 denar`" 
z`vend`sohen me fjal`t "prej 10.000 deri 50.000 
denar`". 

Neni 8 
N` nenin 27 fjal`t "1.000 deri 2.500 denar`" 

z`vend`sohen me fjal`t "10.000 deri 50.000 denar`". 
 

Neni 9 
N` nenin 28 fjal`t "1.000 deri 25.000 denar`" 

z`vend`sohen me fjal`t "prej 10.000 deri 50.000 
denar`".  

Neni 10 
Ky ligj hyn n` fuqi dit`n e tet` nga dita e 

publikimit n` "Gazet`n zyrtare t` Republik`s s` 
Maqedonis`". 

____________ 
161. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
УВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНО И ДОПОЛН  

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за вино,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

е на седницата одржана на 23 јануари 2003 година. с
 
       Бр. 07-290/1     Претседател 
23 јануари 2003 година     на Република Македонија, 
           Скопје          Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНО  

Член 1 
Во Законот за вино (�Службен весник на СРМ� бр. 

27/73, 51/88, 20/90, 17/91 и �Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 83/92 и 98/2000), Главата VI-а Фонд за 
грозје и вино и членовите 40-а, 40-б, 40-в, 40-г, 40-д, 40-ѓ, 
40-е ж, 40-з, 40-ѕ, 40-и, 40-ј и 40-к  се бришат. , 40- 

Член 2 
П
 
о членот 59 се додава нов член 59-а, кој гласи: 

�Член 59-а 
Опремата, инвентарот и другите работи, архивата, 

документацијата, средствата за работа и другите средс-
тва на Фондот за грозје и вино се пренесуваат во Фон-
дот  земјоделство.�  за 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
 

L I G J I 
 

P~R NDRYSHIMIN DHE PLOT~SIMIN E 
LIGJIT P~R VER~ 

 
Neni 1 

N` Ligjin p`r ver` ("Gazet`n zyrtare t` RSM" 
nr.27/73, 51/88, 20/90, 17/91, dhe "Gazet`n zyrtare 
t` Republik`s se Maqedonis` "83/92 dhe 98/2000) 
Kreu VI-a Fondi p`r rrush dhe ver` dhe nenet 40-a, 
40-b, 40-v,40-g, 40-d, 40-gj, 40-e, 40-zh, 40-z, 40-
x, 40-i, 40-j dhe 40-k fshihen.  

Neni 2 
P
 
as nenit 59 shtohet nen i ri 59-a i cili thot`: 

"Neni 59-a 
Pajisjen, inventarin dhe sende t` tjera, arkivin, 

dokumentacionin, mjetet p`r pun` dhe mjetet e tjera t` 
Fondit p`r rrush dhe ver` barten n` Fondin p`r 
bujq`si." 
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Neni 3 
Ky ligj hyn n` fuqi dit`n e tet` nga dita e 

publikimit n` "Gazet`n zyrtare t` Republik`s s` 
Maqedonis`". 

___________ 
162. 
Врз основа на член 106 од Уставот на Република 

Македонија и член 5 од Законот за Јавното обвинителс-
тво (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 28 јануари 2003 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За јавен обвинител на Република Македонија, се 

именува Александар Прчевски, судија на Основниот 
суд во Битола. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-358/1                             Претседател 

28 јануари 2003 година     на Собранието на Република 
             Скопје                                   Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
163. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
36/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 28 јануари 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД  ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ТЕТОВО  

1. Од функцијата судија на Основниот суд во Тето-
во, се разрешува Нешат Селими, поради исполнување 
услови за старосна пензија. 

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

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

   Бр. 07-359/1                             Претседател 
28 јануари 2003 година     на Собранието на Република 
             Скопје                                   Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
164. 
Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за су-

довите (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 36/95), а во врска со Одлуката за определување на 
бројот на судиите во основните судови (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 6/96), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 28 
јануари 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИТЕ 
СУДОВИ ВО СКОПЈЕ  I - СКОПЈЕ, СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

И  ВЕЛЕС  
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на: 
- еден судија на Основниот суд во Скопје I - Скопје, 
- еден судија на Основниот суд во Скопје II - Скоп-

је и 
- еден судија на Основниот суд во Велес. 

2. Заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат 
условите предвидени во членот 43 од Законот за судо-
вите (државјанин на Република Македонија, кој ги ис-
полнува општите услови определени со закон за засно-
вање на работен однос во орган на државната управа, 
кој е дипломиран правник со положен правосуден ис-
пит, кој ужива углед за вршење на судиската функција 
и кој има работно искуство со потврдени резултати на 
правни работи по полагањето на правосудниот испит 
над пет години), пријавите со потребните документи да 
ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на Одлуката во �Служ-
бен весник на Република Македонија�. 

3. Оваа одлука ќе се објави во �Службен весник на Ре-
пуб ика Македонија� и во весникот �Нова Македонија�. л

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

   Бр. 07-360/1                             Претседател 
28 јануари 2003 година     на Собранието на Република 
             Скопје                                   Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
165. 
Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за су-

довите (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 36/95), а во врска со Одлуката за определување бро-
јот на судиите во апелационите судови (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 53/95), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 28 
јануари 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ 
 НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ  

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на двајца судии на Апелациониот 
суд во Скопје. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во членот 43 од Законот за судо-
вите (државјанин на Република Македонија, кој ги ис-
полнува општите услови определени со закон за засно-
вање на работен однос во орган на државната управа, 
кој е дипломиран правник со положен правосуден ис-
пит, кој ужива углед за  вршење на судиската функција 
и кој има работно искуство со потврдени резултати на 
правни работи по полагањето на правосудниот испит 
над девет години), пријавите со потребните документи 
да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во 
�Службен весник на Република Македонија�. 

3. Оваа одлука ќе се објави во �Службен весник на Ре-
пуб ика Македонија� и во весникот �Нова Македонија�. л 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

   Бр. 07-361/1                             Претседател 
28 јануари 2003 година     на Собранието на Република 
             Скопје                                   Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
166. 
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 54 став 4 од За-
конот за локална самоуправа (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 5/02), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 27.01.2003 годи-
на, онесе д 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ ПО СИЛА  

НА ЗАКОН  
1. Се констатира дека на градоначалникот на оп-

штина Демир Хисар г. Славе Митрески му престанал 
мандатот по сила на закон, поради настапување на слу-
чајот предвиден во член 54 став 1 алинеја 2 од Законот 
за локална самоуправа. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
Бр. 23-238/1                      Претседател на Владата      

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

__________ 
167. 
Врз основа на член 9 став 5 од Законот за одбрана 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
42/2001), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27 јануари 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ-
ТЕ РАБОТНИ МЕСТА И НА ВИДОТ И ОБЕМОТ 
НА ЗАДАЧИТЕ ЗА ЛИЦАТА КОИ ЌЕ ГО СЛУЖАТ  

ВОЕНИОТ РОК ВО ЦИВИЛНА СЛУЖБА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на работните места и видот и обемот на задачите 
за лицата кои ќе го служат воениот рок во цивилна 
служба определени од страна на здравствените, хума-
нитарните или социјалните организации и установи и 
противпожарни единици. 

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

   
 Бр. 23-159/1                      Претседател на Владата 

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

Прилог бр. 1 
П Р Е Г Л Е Д 

НА ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ СО ОПРЕДЕЛЕНИ 
РАБОТНИ МЕСТА И ВИДОТ И ОБЕМОТ НА ЗАДАЧИТЕ 
ВО КОИ ЌЕ СЕ СЛУЖИ ВОЕН РОК  ВО ЦИВИЛНА СЛУЖБА 

 
Ред. 
број 

Организации и уста-
нови во кои ќе се слу-
жи воен рок во цивил-
на служба 

Видот и обемот на задачите 

1 2 3 
1. Медицински центар-

Штип 
- општи и помошни 
работи во различни 
работни единици 

2. Медицински центар 
- Кавадарци 

- лекар, стоматолог, дипло-
миран правник, еконо-
мист, лаборанти, заботех-
ничари, медицински тех-
ничари, техничар-електро 
енергетичар, автосообра-
ќајни техничари, кандида-
ти со средно образование - 
гимназија, ВКВ и КВ ра-
ботници, бравари, автоме-
ханичари, столари 

3. Медицински центар-
Куманово 

- одржување на хигиена 
- занаетчиски работи (мо-
лер, електричар, столар) 
- работи на место бол-
ничар 
- вратар-портир 
- работник со стручна 
подготовка од областа 
на медицината 

4. Медицински центар- 
Прилеп 

-лекари 
-стоматолози 
- психолози 
- средно и виш медицин-
ски кадар од сите профили 
- работници занаетчии 
- општи работници 

5. Медицински центар-
Битола 

- медицински техничари 
- болничари 
- чистачи 
- возачи на моторни 
возила 
- ракувачи со парни 
котли 
- електричари 
- водоводџии 
- заварувачи 
- останати технички 
работници 
- лекари 

6. Медицински центар-
Гостивар 

- лекари од општа пра-
кса, стоматолози, виши 
здравствени работници, 
медицински техничари, 
лаборанти, забни техни-
чари, фармацевтски тех-
ничари, физиотерапев-
тски техничари, забни 
асистенти, возачи, авто-
механичари, КВ и ВКВ 
работници од услужна 
техничка служба 

7. Медицински центар 
- Охрид 

- лекар 
- медицински техничар 
болничари 

8. Клинички центар - 
Скопје 

- комунален сервис 
- занат сервис (електри-
чари, водоводџии) 
- централна перална 
(машински перачи) 
- сектор енергетика 
(заварувачи) 
- о.е. клиники (лабо-
ранти, болничари) 

9. ЈУ Специјален завод 
- Демир Капија 

- лекар 
- медицински техни-
чари 
- физио-терапевт 
- негователи 

10. ЈУ Завод за заштита и 
рехабилитација-Бања 
Банско- Струмица 

- помошен персонал 
во зависност од нив-
ната квалификација. 

11. ЈУ Старски дом �Сју 
Рајдер� - Битола 

- лекари специјалисти: 
интернист и невро-
психијатар 
- неговател 
- чувари-портир 
- хаус-мајстор/со поз-
навање на браварски 
работи и електричар-
ски работи 

12. ЈУ Старски дом �Ки-
ро Крстевски Плат-
ник� - Прилеп 

- лекари-општа пракса 
- социјален работник 
- физио-терапевт 
- хигиеничари 
- портир 

13. Ју �Зафир Сајто� - 
Куманово 

- медицински техничари 
- болничари 
- електричари и еле-
ктроничари 
- лекари 
- кувари 
- чувари 

14. Геронтолошки завод 
�13 Ноември� - 
Скопје 

- одржувачи на двор-
ни површини 
- работа во перална 
- утовар-растовар 
- хигиеничари 

15.  ЈУ за згрижување на 
деца со воспитно соци-
јални проблеми-Скопје 

- општи и помошни 
работи 
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168. 
Врз основа на член 9, став 2 од Законот за одбрана 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
42/2001), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.01.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ ВО 
КОИ ЌЕ СЕ СЛУЖИ ВОЕН РОК ВО ЦИВИЛНА 

СЛУЖБА 
 

Член 1 
Во Одлуката за определување на организации и 

установи во кои ќе се служи воен рок во цивилна служ-
ба (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
68/2002 и 73/2002-исправка), во член 1 во алинејата 14, 
точката и запирката се заменуваат со зборот �и�, а али-
нејата 15 се брише. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 23-160/1                      Претседател на Владата      

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

__________ 
169. 
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 27.01.2003 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ ЗА ВРЕМЕНО ФИНАН-

СИРАЊЕ ЗА ЈАНУАРИ 2003 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Буџетот за времено финансирање за јануари 2003 

година се врши намалување во Разделот 09002 Мини-
стерство за финансии-функции на државата, Програма 
13-Телеком инвестициони проекти, потставката 467117-
Изградба на патишта во износ од 18.000.000 денари, а во 
Разделот 12101 Министерство за животна средина и 
просторно планирање, Програма 12-Животна средина 
потставката 467213-Изградба на пречистителни станици 
и колектори се зголемува за 18.000.000 денари. 

 
Член 2  

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе биде објавена во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 23-484/1                      Претседател на Владата      

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

__________ 
170. 
Врз основа на член 80 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), Комисијата за 
хартии од вредност, на својата седница одржана на 
15.01.2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на д-р Евгени 

Зографски од Скопје, ул. �Јане Сандански� бр. 39/2-1 
за директор на Македонска берза на долгорочни хар-
тии од вредност АД Скопје, со седиште во Скопје на 
ул. �Мито Хаџи Василев� бр. 20. 

2. Се задолжува директорот на Македонска берза на 
долгорочни хартии од вредност АД Скопје по изврше-
ниот упис во трговскиот регистар, да го уплати надо-
местот предвиден со член 1, точка 11 од Тарифникот за 
висината на одделни надоместоци што ги наплатува 
Комисијата за хартии од вредност. 

3. Решението за согласност за именување на д-р 
Евгени Зографски за директор на Македонска берза на 
долгорочни хартии од вредност АД Скопје престанува 
да важи со денот на разрешување од функцијата дире-
ктор на Берзата. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а истото ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија. 

 
     Бр. 08-2329/3/2002      Комисија за хартии од вредност 
15 јануари 2003 година                   Претседател, 

        Скопје                       д-р Весна Пендовска, с.р. 
__________ 

171. 
Врз основа на член 124 став 4 од Законот за служба 

во Армијата на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 62/2002 и 98/2002), 
министерот за одбрана донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДИСЦИП-
ЛИНСКАТА МЕРКА ВОЈНИЧКА ИЗОЛАЦИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на извр-
шување на дисциплинската мерка војничка изолација 
изречена за повреда на воената дисциплина на војник 
за време на служењето на воениот рок (во натамошни-
от т кст: �лицето�). е

 
Член 2 

Дисциплинската мерка војничка изолација се извр-
шува во посебни простории во касарните, определени 
исклучиво за таа цел, кои ги задоволуваат потребните 
хигиенско-здравствени и санитарни услови за престој 
пропишани за војниците на отслужување на воениот 
рок. 
Доколку во касарната - установата каде лицето го 

служи воениот рок нема простории за извршување на 
дисциплинската мерка војничка изолација, истата се 
извршува во простории на друга касарна - установа во 
гарнизонот или во најблискиот соседен гарнизон. 

 
Член 3 

Во просторијата во која се извршува мерката вој-
ничка изолација се сместуваат само лица од ист пол. 
Максималниот број на лица во една просторија за 

извршување на дисциплинската мерка војничка изола-
ција е ограничен со големината на просторијата, така 
што за секое лице да има најмалку 3 м2. 
Во иста просторија не се сместуваат лица кои учес-

твувале како соизвршители (соучесници) во чинењето 
на исти повреди на воената дисциплина или лица кои 
се во меѓусебен конфликт. Доколку постои потреба од 
изолирање на повеќе лица - соучесници или лица во 
меѓусебен конфликт, а условите во касарната не го доз-
волуваат тоа, редоследот, односно местото на извршу-
вањето на мерката војничка изолација се регулира од 
надлежниот воен старешина кој ја изрекол мерката вој-
ничка изолација. 
Ако во просторијата за војничка изолација мерката 

ја извршуваат две или повеќе лица, едно од нив се 
одр дува за старешина на просторијата. е

 
Член 4 

Лицето на кое му е изречена дисциплинската мерка 
војничка изолација, на извршување на мерката се упа-
тува под придружба на дежурниот на чета или дежурен 
од ист ранг на единицата - установата каде лицето го 
служи воениот рок. 
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Член 5 
Лицата кои извршуваат војничка изолација органи-

зирано се упатуваат на обука и настава придружувани 
од дежурниот на чета или дежурен од ист ранг на еди-
ницата - установата каде се изведува обуката. 
Доколку мерката се извршува надвор од касарната во 

која лицето го служи воениот рок, од командата на ка-
сарната - установата се организира и врши превезување 
на лицето до и од местото на извршување на мерката. 

 
Член 6 

За време на извршување на дисциплинската мерка 
војничка изолација, лицето нема со себе оружје или 
друго средство со кое на себе или на други би можел 
да одземе живот или нанесе повреди. 

 
Член 7 

При извршувањето на војничката изолација се води 
грижа да не се навредува личноста и достоинството на 
лицето.  

Член 8 
Лицата кои се во изолација ги вршат работите нуж-

ни за одржување на чистотата на просториите во кои 
престојуваат, како и други задачи во кругот на едини-
цата - установата одредени од надлежниот старешина. 

 
Член 9 

За време на извршувањето на мерката војничка изо-
лација лицата немаат посета од нивни блиски, како и 
од други војници. 
За време на извршувањето на мерката војничка изо-

лација лицето не може да излегува во град. 
 

Член 10 
Лицето кое издржува мерка војничка изолација на 

лекарски преглед се упатува со придружба на заменик 
на надлежниот старешина. 

 
Член 11 

Додека ја извршува мерката војничка изолација лице-
то не се одредува на стражарска должност, ниту на долж-
ност на внатрешна служба (дежурен, пожарен и сл.). 

 
Член 12 

Лицата кои извршуваат војничка изолација органи-
зирано се упатуваат на сите обедувања (појадок, ручек 
и вечера), придружувани од заменикот на надлежниот 
старешина. 
Лицата слободното време после ручекот и вечерата 

не го користат заедно со другите војници од единицата 
(гледање телевизија и други културно забавни активно-
сти), туку престојуваат во нивните простории. 

 
Член 13 

Распоредот на дневното време на лицата кои извр-
шуваат дисциплинска мерка војничка изолација е утвр-
дено од командантот на касарната - установата каде се 
наоѓаат просториите за изолација. 
Со распоредот од став 1 на овој член се предвидува 

најмалку седум часа ноќен одмор. Во попладневното 
време лицата можат да се ангажираат за извршување 
на работни задачи во касарната. 

 
Член 14 

Доколку лицето ја извршува мерката изолација над-
вор од својата касарна, од командата на касарната - уста-
новата каде се наоѓа просторијата за изолација се орга-
низ ра превезувањето на лицата до нивните касарни. и

 
Член 15 

Во случај на тревога во касарната или елементарна 
непогода, лицата кои ја издржуваат мерката војничка 
изолација се предаваат на дежурниот на чета или дежу-
рен од ист ранг, заради упатување во состав на нивните 
единици. 

Член 16 
Извршувањето на мерката војничка изолација во 

оправдани случаи (смрт, тешка болест во семејството, 
болест на лицето) може да се одложи или започнатото 
извршување да се прекине, ако за тоа одлучил надлеж-
ниот воен старешина. 
Прекинатото извршување на мерката од став 1 на 

овој член ќе продолжи по престанувањето на причини-
те за одложувањето, односно прекинување на извршу-
вањето на мерката.  

Член 17 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
       Бр. 15/3-575/1         Министер за одбрана, 
21 јануари 2003 година     д-р Владо Бучковски, с.р. 
          Скопје 

__________ 
172. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 70/92), на седницата одржана на 15 јануари 
2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинува Заклучокот на Владата на Република 
Македонија за објавување на Договорот за изменување 
и дополнување на Договорот за слободна трговија меѓу 
Република Македонија и Република Хрватска (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 51/2002). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијативите на Тутунски комбинат АД Скопје и Маке-
донија табак - 2000 ДОО експорт-импорт Штип, со Ре-
шение У. бр. 168/2002 од 6 ноември 2002 година пове-
де постапка за оценување уставноста и законитоста на 
актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
основано се постави прашањето за неговата согласност 
со Уставот и со законот. 

4. Судот на седницата утврди дека Владата на Ре-
публика Македонија донела Заклучок за објавување на 
Договорот за изменување и дополнување на Договорот 
за слободна трговија меѓу Република Македонија и Ре-
публика Хрватска. 
Според точката 1 од овој заклучок согласно член 18 

од Договорот за изменување и дополнување на Догово-
рот за слободна трговија меѓу Република Македонија и 
Република Хрватска, потпишан на 11.06.2002 година 
во Загреб, Република Македонија и Република Хрват-
ска привремено ќе го применуваат Договорот од 
01.07.2002 година, за што е потребно да се објави во 
�Службен весник на Република Македонија�, а потоа 
ќе се спроведе постапка за негова ратификација. Спо-
ред точката 2 од заклучокот, овој заклучок влегува во 
сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
�Службен весник на Република Македонија�. 

5. Според член 118 од Уставот, меѓународните до-
говори што се ратификувани во согласност со Уставот 
се дел од внатрешниот правен  поредок и не можат да 
се менуваат со закон. 
Согласно член 68 став 1 алинеја 6 од Уставот, Со-

бранието на Република Македонија, ратификува меѓу-
народни договори. 
Покренувањето на постапката за ратификација на 

меѓународните договори е утврдена во Законот за склу-
чување, ратификација и извршување на меѓународни 
договори. 
Според членот 19 од овој закон, претседателот на 

Републиката, односно органот на државната управа во 
чија надлежност се прашањата што се уредуваат со 
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склучениот меѓународен договор, оригиналниот текст 
на потпишаниот договор со предлог за поведување на 
постапка за ратификација и образложение во врска со 
тоа го доставуваат до Министерството за надворешни 
работи, најдоцна во рок од 30 дена од потпишувањето 
на договорот. 
Согласно членот 20 од овој закон, постапка за рати-

фикација на склучените меѓународни договори покре-
нува Министерството за надворешни работи со подне-
сување на предлог за донесување на закон за ратифика-
ција на склучениот меѓународен договор до Владата. 
Предлогот за донесување на закон за ратификација на 
склучениот меѓународен договор, Владата го поднесу-
ва до Собранието на Република Македонија. 
Членот 21 од овој закон уредува дека Владата на 

Република Македонија му доставува на Собранието на 
Република Македонија предлог за донесување на закон 
за ратификација на меѓународен договор што го склу-
чил претседателот на Републиката. Во постапката по 
предлогот за донесување на закон од став 1 на овој 
член, претседателот на Републиката во Собранието на 
Република Македонија може да даде образложение за 
склучениот меѓународен договор, а Владата кон пред-
логот може да достави и свое мислење за меѓународни-
от договор. 
Согласно членот 22 од овој закон со Законот за ра-

тификација на меѓународен договор може да се опреде-
ли и органот на државната управа што ќе се грижи за 
извршување на тој договор или да се овласти Владата, 
односно органот на државната управа во чија надлеж-
ност се прашањата уредени со склучениот меѓународен 
договор да донесе поблиски прописи за извршување на 
тој договор. Законот за ратификација на повеќестран 
меѓународен договор ги содржи и резервите кои Репуб-
лика Македонија ги дава на тој меѓународен договор. 
Врз основа на изнесеното произлегува дека секој 

склучен меѓународен договор за да биде дел од вна-
трешниот правен поредок на државата треба да биде 
ратификуван од Собранието на Република Македонија 
на начин и постапка предвидена со закон. 
Во конкретниот случај, со оспорениот заклучок на 

Владата на Република Македонија е објавен Договорот 
за изменување и дополнување на Договорот за слободна 
трговија меѓу Република Македонија и Република Хр-
ватска, пред тој да биде ратификуван, а со тоа и пред да 
стане дел од внатрешниот поредок на државата. 
Со оспорениот Заклучок на Владата се операциона-

лизира членот 18 од Договорот според кој договорните 
страни се согласни одредбите од изменувањето и до-
полнувањето на Договорот привремено да се примену-
ваат од 01.07.2002 година, и се утврдува дека за тоа е 
потребно да се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
Објавувањето на Договорот за изменување и допол-

нување на Договорот за слободна трговија меѓу Репуб-
лика Македонија и Република Хрватска и неговото 
привремено применување од договорните страни пред 
да биде ратификуван, според мислењето на Судот зна-
чи дека на тој начин всушност Договорот станал дел од 
внатрешниот правен поредок на државата спротивно 
на уставната определба дека само меѓународните дого-
вори што се ратификувани во согласност со Уставот се 
дел од внатрешниот правен поредок како и со одредби-
те од Законот за склучување, ратификација и извршу-
вање на меѓународни договори. 

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен 
Михајловски,  д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, 
Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.  

  У. бр. 168/2002                          Претседател 
15 јануари 2003 година      на Уставниот суд на Република 
               Скопје                                    Македонија, 
                                                       д-р Тодор Џунов, с.р. 

Огласен дел 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, покрената е 

постапка за право на трајно користење на градежно 
земјиште, која постапка се води под П.бр.2248/01, по 
тужба на тужителот Велевски Ацко од Скопје, против 
тужениот Велевски Славко од Скопје, сега иселен во 
Австралија со непозната адреса на живеење. 
Судот го повикува тужениот Велевски Славко да се 

јави пред судот и да ја преземе постапката. 
Во спротивно, судот ќе му постави времен застап-

ник кој ќе ги штити неговите интереси до правосилно-
то завршување на судската постапка или пак до негово-
то јавување пред судот. Времениот застапник ќе се по-
стави преку Центарот за социјални работи на град 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. П. бр. 

2248/01.                                                                      (2067)   
                      

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Основниот суд Скопје II - Скопје, како првостепен 

парничен суд, постапува по тужба на тужителката Ме-
џиде Мемед од Скопје ул. �Славеј Планина� бр. 285, 
против тужениот Али Мемед од Скопје, сега со непоз-
ната адреса на живеење, за развод на брак. 
Со Решение на Меѓуопштинскиот центар за соци-

јална работа на град Скопје - Скопје бр. 3020-644 од 
16.01.2003 година, за посебен старател на тужениот 
Али Мемед од Скопје, сега со непозната адреса на жи-
веење му е поставен адвокат Тања Чачарова - Илиевска 
од Скопје ДТЦ �Мавровка� ламела А 1/9 А. 
Посебниот старател ќе го застапува тужениот Али 

Мемед пред Основниот суд Скопје II - Скопје и ќе ги 
штити неговите интереси во постапката се до право-
силното окончување на спорот, односно додека туже-
ниот или негов полномошник не се јави пред судот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IV. П. бр. 

2791/02.                            (2073) 
___________ 

 
Во просториите на Основниот суд Скопје II - Скопј-

е, кат III, судница XXV во 12,00 часот на ден 
10.02.2003 година, ќе се одржи рочиште за продажба 
на деловната просторија што се наоѓа во Скопје, на ул. 
"Методи Митевски" А-2, локал 7, во површина од 
34,44 м,2 заедничка сопственост на предлагачот Дедова 
Оливера и противникот Трајчевска Катица по пат на 
јавно и усно наддавање. 
Пазарната цена на деловната просторија на горе на-

ведената адреса како најниска прифатлива цена 
изнесува 15.000,00 евра во денарска противвредност 
како почетна цена за јавното наддавање. 
Сите заинтересирани правни и физички лица се 

должни на денот на закажаната продажба на име гаран-
ција да депонираат во судскиот депозит износ од 10% 
од утврдената почетна цена за лицитација. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје, ВПП. бр. 

314/89.                                                      (1994) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска 

постапка по тужбата на тужителот Точи Ќемал Укче од 
Гостивар, поднесена против тужениот Беќири Вели 
Муртезан од с. Здуње, по основ надомест на штета, 
вредност 100.000 денари. 
На тужениот Беќири  Вели  Муртезан од с. Здуње, а 

сега со непозната адреса во странство, му се поставува 
за  привремен застапник адвокат Рихан Исмаили од 
Гостивар кој ќе ги застапува интересите на тужениот 
на главната расправа, односно се додека органот за 
старателство не му постави старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 646/02.  
                                                            (2033) 
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ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Пред Основниот суд во Кочани е поднесена тужба 

од тужителот Елена Хеков од Делчево, застапувана од 
полномошникот адв. Јордан Глигоров од Кочани, 
против тужениот Зоки Здравковски од Кочани, сега во 
Италија со непозната адреса, за наплата на долг, 
вредност 120.000,00 денари. 
Се повикува тужениот Зоки Здравковски од Коча-

ни, сега со непозната адреса во Италија, да се јави во 
Основниот суд во Кочани или да постави свој полно-
мошник кој ќе ги штити неговите права и интереси во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот, а 
до колку тоа не го стори ќе му биде поставен за  
привремен застапник Орце Филипов, стручен соработ-
ник во Основниот суд во Кочани, дипломиран правник 
со положен правосуден испит, кој ќе ги штити него-
вите права и интереси до правосилното окончување на 
постапката. 
Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 486/02.   (2000) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред Основниот суд во Куманово, се води парнична 
постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Муста-
фа Садат од Австралија, против тужената Аљиљи Ваљде-
те од Куманово, со непозната адреса на живеење. 
Бидејќи тужената е со непознато престојувалиште, 

судот и поставува привремен застапник и тоа Уљбер 
Дестани, адвокат од Куманово, која ќе ја застапува ту-
жената во постапката се додека тужената или нејзини-
от полномошник не се појави пред судот, односно до-
дека Центарот за социјални работи не го извести судот 
дека назначил старател. 
Од Основниот суд во Куманово,  5. П. бр. 2063/02. 

                                          (2068) 
 

OСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 
Пред Основниот суд во Прилеп, заведен е спор за из-

мена на одлука за доделување на малолетно дете, по туж-
ба на тужителот Сашо Ѓорески од Прилеп, ул. �Крсте Ми-
сирков� бр. 10, против тужената Павлинче Ѓореска од 
Прилеп, ул. �Борка Лопач� бр. 5, моментално во странс-
тво со непозната адреса на живеење и престојување. 
Се повикува тужената во рок од 15 дена по објаву-

вањето на огласот да се јави во Основниот суд во При-
леп и да го извести судот за точната адреса на престо-
јување и живеење или во истиот рок да си определи 
полномошник кој што ќе ја застапува пред овој суд по 
наведениот спор. 
Во спротивно, преку Меѓуопштинскиот центар за 

социјална работа - Прилеп на истата ќе и биде поставен 
посебен старател кој што ќе се грижи за нејзините пра-
ва до правосилното завршување на постапката. 
Од Основниот суд во Прилеп, П.бр.26/2003.   (2075) 
 

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

поради сопственост, по тужба на тужителот Амет Се-
лими од с. Г. Речица, Тетово, против тужениот Вели 
Ремзи од с. Г. Речица, Тетово, сега со непозната адреса 
во Словачка. 
Бидејќи тужениот Вели Ремзи е со непозната адре-

са, се повикува во рок од 15 дена од објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ� да се јави во судот 
или да одреди свој полномошник. 
Во спротивно, по истекот на овој рок, на истиот ќе 

му биде поставен времен старател преку Центарот за 
социјална работа - Тетово, кој ќе ги застапува неговите 
интереси се до окончувањето на постапката. 
Од Основниот суд во Тетов , П. бр. 1141/2002.  (2076) о 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово, по тужба на тужи-

телите Бранка Мисовска и Илија Стефановиќ против 
тужениот Крсто Стефановски од село Одри, а сега со 
непозната адреса во Канада, се води постапка за по-
ништување на договор за подарок. 

Се повикува тужениот да се јави на судот, да доста-
ви адреса или да овласти полномошник кој ќе го заста-
пува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во 
спротивно, по истекот на 30 дена, судот преку Центар-
от за социјални работи во Тетово ќе му постави прив-
ремен застапник. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 55/03.      (1966) 

____________  
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 

тужба на тужителот Медија Шенасир од с. Пршовце, 
Тетово, против тужениот Сулејмани Нуји од с. Пршов-
це, Тетово, сега со непозната адреса во Босна и Херце-
говина, поради сопственост. 
Бидејќи тужениот е со непозната адреса, се повику-

ва во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да  се 
јави во судот или да одреди свој полномошник. Во 
спротивно, на тужениот ќе му биде поставен времен 
старател кој ќе ги застапува неговите интереси се до 
окончувањето на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 66/03.      (2034) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 675/02 од 29.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03003931?-8-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на овластено лице на Трговско-
то друштво за вработување на инвалидни лица произ-
водство и услуги Младост ДООЕЛ Кочани. 
Упис на промена на овластено лице за застапување. 
Се запишува Ката Доневска, управител со неогра-

ничени овластувања. 
Се брише Ѓорѓи Стоилков, досегашен управител. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 

675/02.                              (112) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. 

Трег. бр. 4405/2002 од 06.09.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041094?-3-09-000, ja запиша во тр-
говскиот регистар промената на име и содружник на 
Друштвото за угостителство, туризам и услуги К.А.К. 
ДОО Скопје ул. �Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 25. 
Се менува називот на друштвото и ќе гласи: Друш-

тво за угостителство, туризам и услуги К.А.К. ДООЕЛ 
Скопје. 
Од друштвото истапуваат основачите Огњан Ци-

говски од Скопје и Томислав Саздовски од Скопје, а 
пристапува содружникот Ристо Пеов од Скопје со од-
лука од 20.08.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4405/2002.           (26233) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. 

Трег. бр. 4407/2002 од 06.09.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02040478?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на основач на Друштвото 
за трговија, угостителство и услуги КАК ИНВЕСТ ДО-
ОЕЛ Скопје ул. �Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 25. 
Од друштвото истапува содружникот Огњан Цигов-

ски од Скопје, а пристапува содружникот Друштво за 
угостителство, туризам и услуги ИНТЕР-НАЦИОНАЛ 
ДОО Скопје со одлука од 20.08.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4407/2002.           (26234) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. 

Трег. бр. 4518/2002 од 05.09.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02009018?-3-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
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твото за деловни и менаџмент консултантски активно-
сти АГРО КОНСАЛТИНГ-ВИЗИ Ацо и други ДОО ул. 
�Мито Хаџи Василев-Јасмин� бр. 14/1-4, Скопје. 
Се брише Ацо Спасеноски - управител без ограни-

чување. 
Се запишува Валентина Добревска - управител без 

ограничување. 
Пречистен текст Валентина Добревска - управител 

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

4518/2002.           (26235) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. 

Трег. бр. 4470/2002 од 17.09.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02034412?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар истапувањето на содружник на 
Друштвото за производство на рекламни објекти, мон-
тажа и маркетиншки услуги ЕУРОЛИНИЈА ДОО ул. 
�Бихачка� бр. 10 Скопје. 
Од друштвото истапува содружникот Гизела Елви-

ра Франке од СР Германија со Одлука од 24.08.2002 
година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4470/2002.           (26239) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3981/2002 од 17.09.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047924?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Трговецот поединец 
Авто такси ТП ГОЛФ ПРЕВОЗ Сулејман Али Али с. 
Долно Свиларе, Кондово. 
Дејности: 60.21 - превоз на патници во друг копнен 

сообраќај, линиски, 60.22 - такси превоз, 60.23 - превоз 
на патници во другиот друмски сообраќај, слободен, 
60.24 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 
ТП во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските направени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
целиот свој имот. 
Основач е Сулејман Али. 
Управител е Сулејман Али, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3981/2002.                                   (26637) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 2339/02 од 17.09.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02046284?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво 
за трговија на мало со стоки и услуги БЕЛА-ДОНА 
КОМ ДООЕЛ ул. �Сава Ковачевиќ 1� бр. 3-а, Скопје. 
Основање на ДООЕЛ.  
Основач е Сретен Цеков ул. �Сава Ковачевиќ 1� бр. 

3-а, Скопје. 
Лице овластено за управител е Сретен Цаков од 

Скопје, основниот влог се состои во опрема, предмети.  
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.15, 

51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 60.21, 
70.31, 70.32, 71.31, 71.40, 74.40, 74.81, 93.02, 93.04. 
Друштвото во правниот промет со трети лица одго-

вара со сиот свој имот и настапува во свое име и за 
своја сметка, видот и обемот на одговорност е целосна 
одговорност. 
Основачот не одговара лично, одговара со имот 

опрема која е негова сопственост и вложува во друш-
твото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2339/02.                                   (26638) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3910/2002 од 17.09.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047854?-8-03-000, го запиша во тр-

говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија, услуги и превоз на големо и мало 
ФОН ЛИНЕ ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз ул. �Рузвелто-
ва� бр. 5А1/1, Скопје. 
Основач е Маја Трипковска ул. �Црногорска� бр. 67 

А, Скопје. 
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 

01.12, 01.12/1, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.30, 01.41/2, 01.50, 
02.01, 02.02, 15.31, 15.32, 15.52, 15.61, 15.81, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.89, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 1.71, 21.25, 22.1, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 
22.2, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.3, 22.31, 22.32, 22.33, 
28.75, 31.30, 33.40, 36.40, 45.31, 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, 50.50, 51, 51.1, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.16, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51, 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, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 52, 52.1, 52.11, 
52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.7, 52.71, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.1, 55.11, 55.12, 55.2, 
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, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 64.12, 64.20, 65.12/3, 65.21, 70.11, 
70.12, 70.20, 70.31, 71.21, 71.22, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.70, 74, 74.82, 74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13, 92.31, 
92.31/1, 92.32, 92.40, 92.61, 92.62, 93.02, 93.04, 93.05, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посре-
дување, консигнација. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. Друштвото за об-
врските сторени во правниот промет одговара со сиот 
имот со кој располага. 
За управител без ограничувања се именува Маја 

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

3910/2002.                                   (26639) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3463/2002 од 13.08.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047407?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, градежништво, трговија и услуги ЧЕЛИК 02 
ДОО експорт-импорт с. Синичане-Камењане. 
Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 

15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 
18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 
25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 
51.31, 50.32, 50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 
52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 
72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 
74.84, 26.12, 26.13/1, 28.51, 28.52. 
Надворешно работење: надворешна трговија со 

прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
консигнација, угостителски услуги, изведување на ин-
вестициони работи во странство, малограничен промет 
со соседни земји. 
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Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени одговара со сите свои средства. 
За управител на друштвото се определува лицето 

Беким Беќири од с. Синичане-Камењане како лице ов-
ластено за застапување во внатрешниот и надворешно 
трговскиот промет, без ограничување. 
Основачи се: Беким Беќири од с. Синичане-Каме-

њане и Агим Беќири од с. Синичане-Камењане. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3463/2002.                                   (26641) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 274/2002 од 10.09.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-70150-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватната здравствена орга-
низација - аптека �ГЕНИС УСА� Тетово, ул. �29 Ноем-
ври� бр. 14. 
Основач е Шатку Муќерем од Тетово, ул. �Ѓорче 

Петров� бр. 41/1. 
Фирма: Приватна здравствена организација - аптека 

�ГЕНИС УСА�. 
Седиште: Тетово, ул. �29 Ноември� бр. 14. 
Дејност: 52.31. 
За управител на ПЗО се одредува Самије Рамадани 

од с. Теарце - Тетово. 
Овластувања: ПЗО во правниот промет со трети ли-

ца истапува во свое име и за своја сметка. 
Одговорност: за обврските во правниот промет со 

трети лица преземени во текот на работењето ПЗО од-
говара со сите свои средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

274/2002.                                   (26642) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3672/2002 од 16.09.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047616?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Трговското 
друштво за производство, трговија и услуги на големо 
и мало БО-ИВ ДОО експорт-импорт Скопје, бул. �АВ-
НОЈ� бр. 64/2-7. 
Основачи на друштвото се: Тони Димов од Скопје, 

бул. �АВНОЈ� бр. 64/2-7 и Сања Димова од Скопје, 
бул. �АВНОЈ� бр. 64/2-7. 
Дејности: 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 53.45, 

52.47, 52.46, 52.72, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 
55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 70.12, 70.20, 70.31, 15.81, 
15.82, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 22.22, 45.31, 45.32, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.18, 
51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.43, 51.47, 
51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.60, 
72.30, 72.40, 72.50, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84, 93.05. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3672/2002.                                   (26643) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4017/02 од 25.09.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02047960?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на TД на Друштвото за тр-
говија, услуги и превоз ТАКО ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, ул. �Виа Егнатиа� бр. 21/2-10. 
Дејности: 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, 
52.62, 50.10, 50.20, 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, 51.42/1, 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, 93.05, 
65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 70.31, 63.30, 74.83, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, застапување и посредување во прометот 
со стоки и услуги, компензациони работи, реекспорт, 
туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и 
патници во друмскиот сообраќај, консигнација. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските напра-
вени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Содружник е Татјана Костова. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет е Татјана Костова - управител, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4017/02.                                   (26644) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3837/02 од 11.09.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02047781?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото 
за трговија, производство и услуги МАЈА 2002 ДООЕЛ 
ул. �43� бр. 6, с. Волково, Скопје. 
Основач на друштвото е Стеваноска Маја ул. �43� 

бр. 6, с. Волково, Скопје. 
Дејности: 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 

51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.45, 51.41, 51.42, 
51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.25, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 
52.50, 52.63, 55.30, 55.33/1, 60.24, 63.22, 70.31, 72.30, 
74.20/5, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, застапување на странски фирми, коми-
сиона продажба, продажба на стоки во консигнациони 
складишта, посредување, реекспорт, меѓународен 
транспорт со стоки и услуги, меѓународна шпедиција. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целокупниот свој имот. 
Стеваноска Маја е управител на друштвото со нео-

граничени овластувања. 
Лице за застапување на друштвото во надворешно 

трговскиот промет е Стеваноска Маја - управител на 
друштвото со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3837/02.                                   (26645) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2819/02 од 4.09.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02046764?-8-09-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДОО на Друштвото за ин-
женеринг и градежништво ЛАБИН ПЛУС ДОО - Скоп-
је, бул. �Кузман Јосифовски Питу� бр. 15/2/2. 
Фирма: Друштво за инженеринг и градежништво 

ЛАБИН ПЛУС ДОО - Скопје, бул. �Кузман Јосифов-
ски Питу� бр. 15/2/2. 
Основачи се Новаков Атанас од Скопје, ул. �Вар-

шавска� бр. 73/3 со основачки влог од 1.330 евра или 
82.400,00 денари во средства и Новаков Лабин од 
Скопје, ул. �Васил Ѓоргов� бр. 30/64 со основачки влог 
од 1.330 евра или 82.400,00 денари во средства. 
Дејности: 01.30, 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 15.11, 

15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.89, 
15.93, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 
18.23, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 
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21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.15, 26.22, 26.23, 26.30, 
28.11, 28.12, 28.52, 28.75, 33.20, 34.30, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.13, 
51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.34, 51.53, 51.54, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.66, 51.70, 52.12, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.49, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/2, 55.22, 55.30/1, 
55.30/2, 60.24, 63.30, 71.32, 71.34, 74.20, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.84. 
Дејности во надворешно трговски промет: надво-

решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување и 
посредување во прометот, реекспорт, консигнација, 
продажба, малограничен промет со Грција, Албанија, 
Бугарија и СРЈ, туристички работи со странство, при-
времен увоз-извоз на стоки, комисиони работи. 
Управител е Новаков Атанас - управител без огра-

ничување. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2819/02.                                   (26647) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2350/2002 од 10.09.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02046295?-4-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на подружницата ГУ-
НАЛ АД градежништво, трговија и индустрија Анкара 
Република Турција Главна подружница ГУНАЛ АД ул. 
�Даме Груев� бр. 3/2, Скопје. 
Основач е ГУНАЛ АД градежништво, трговија и 

индустрија Анкара Република Турција, ул. �Угур мум-
чу Џадеси� бр. 88, основачки влог 16.652,00 евра или 
1.014.999,00 денари. 
Дејности: 40.20, 45.1, 45.11, 45.12, 45.2, 45.21, 

45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.3, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.1, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 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, 52.46, 
55.1, 55.11, 55.12, 55.2, 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, 60.30, 
70.1, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 
71.31, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 
74.30, 74.84, надворешна трговија со прехранбени и 
непрехранбени производи, застапување на странски 
лица и фирми, продажба на странски стоки на консиг-
нација, посредување во надворешнотрговскиот промет. 
Подружницата во правниот промет со трети лица 

настапува во свое име и за сметка на основачот ГУ-
НАЛ АД градежништво, трговија и индустрија Анкара 
Република Турција. За обврските сторени во правниот 
промет со трети лица подружницата одговара со сиот 
свој имот.  
Застапник на подружницата е Халим Ајкач без 

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

2350/2002.                                   (26648) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3905/2002 од 11.09.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047849?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за тргови-
ја и услуги БИТКА ДООЕЛ експорт-импорт бул. �АС-
НОМ� бр. 26-2/3, Скопје. 
Се врши основање на Друштво за трговија и услуги 

БИТКА ДООЕЛ експорт-импорт бул. �АСНОМ� бр. 
26-2/3, Скопје. 
Основач на друштвото е Андаров Коста од Скопје. 
Дејности: 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 

51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 

51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 70.32, 74.84, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, застапување и по-
средување во областа на прометот со стоки и услуги, 
меѓународна шпедиција, комисиона продажба, консиг-
нација, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет кон трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 
Управител на друштвото без ограничување е Анда-

ров Коста од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3905/2002.                                   (26649) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3409/2002 од 13.09.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047353?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за производство, градежништво, трговија, сообраќај 
и услуги АРМЕНД БАУ ДООЕЛ експорт-импорт с. 
Гургурница, Желино. 
Седиште: с. Гургурница, Желино. 
Основач е Јонузи Шахин од с. Гургурница, Желино. 
Дејности: 01.11/3, 01.23, 01.25, 02.01, 02.02, 15.61, 

15.71, 15.81/1, 15.85, 15.98, 15.62, 17.16, 17.17, 17.21, 
17.22, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 
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, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 25.24, 26.82, 36.12, 36.13, 
36.14, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.17, 51.19, 51.31, 51.37, 
51.57, 51.53, 51.61, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.26, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 
52.48, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.62, 52.61, 52.63, 52.74, 
55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.14, 74.84, 93.01, 93.02, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапување во прометот со стоки и услу-
ги, изведување на инвестициони работи во странство 
со домашни работници, вршење на стопанска дејност 
во странство, склучување на договори за вршење на 
инвестициони работи во странство, купување на стоки 
во странство и нивна продажба, меѓународно агенци-
ско работење, меѓународен транспорт на стока и патни-
ци, меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнација. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Јонузи Шахин - управител со неограничени овла-

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

3409/2002.                                   (26650) 
_______________________________________________ 

 
СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 336/02 

од 17.01.2003 година, над Друштвото за производство, 
услуги, превоз и трговија на големо и мало "САНДРА" 
Трајан ДООЕЛ увоз-извоз Битола, со дејност такси 
превоз и жиро сметка 5000-0000001673-52 при 
Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, 
не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (2001) 
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Основниот суд во Тетово, постапувајќи по стечајна-

та постапка над должникот ХЕК Југохром АД-
Јегуновце, отворена со решение на овој суд Ст. бр. 
29/01 од 04.02.2002 година, објавува дека второто до-
полнително рочиште за испитување на пријавените 
побарувања ќе се одржи на ден 07.02.2003 година во 11 
часот во сала 1/1 на Основниот суд во Тетово. 
Од Основниот суд во Тетово.                            (1986) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со 

решение IV Ст. бр. 452/02 од 22.01.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија на големо и мало, транспорт, шпедиција и 
услуги "ТАНА" Атанас ДООЕЛ експорт-импорт, со 
седиште на ул. "Мишко Михајловски" бр. 12 со жиро 
сметка 210-0460608601-90 и регистарска влошка 020-
04309?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за трговија на големо и мало, транспорт, шпе-
0диција и услуги"ТАНА"Атанас ДООЕЛ експорт-
импорт се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I-Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (1987) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со 

решение IV Ст. бр. 450/02 од 22.01.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Кржаловски 
Милорад Дарко "СД" ТП Автотакси, со седиште на ул. 
"Востаничка" бр. 44  и регистарска влошка 02016799?-
6-06-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Кржа-

ловски Милорад Дарко"СД"ТП Автотакси се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (1988) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со 

решение IV Ст. бр. 440/02 од 22.01.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за промет на стоки на големо и мало "РИКОВЕРИ" 
ДОО експорт-импорт, со седиште на ул. "Ѓорѓи Ди-
митров" бб, со жиро сметка 40100-601-317491 и регис-
тарска влошка 1-57245-0-0-0 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Пре-

тпријатие за промет на стоки на големо и мало "РИ-
КОВЕРИ" ДОО експорт-импорт се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I-Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (1989) 

____________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 5/03 

од 23.01.2003 година, над Трговец поединец за превоз 
Пецо Филип Марковски Битола ТП отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (2040) 

____________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 3/03 

од 23.01.2003 година, над  Друштво за производство, 
услуги и трговија на големо и мало Аќифоски Африм 
"РОЧИ" увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со дејност произ-
водствена метална конструкција и жиро сметка 40300-
601-31679 при Агенција за блокирани сметки, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (2042) 

Се поведува претходна постапка на постапката за 
утврдување на причините за отворање на стечајна поста-
пка над должникот ДООЕЛ "Преспахем" Ресен, со се-
диште во Ресен, на ул. "29-ти Ноември" бб, со жиро 
сметка 40310-601-96702 при Агенцијата за работа со бло-
кирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје. 
За стечаен судија се определува Симеон Шопов, су-

дија на овој суд и член на стечајниот совет. 
Се закажува рочиште поради изјаснување на предло-

зите за отворање на стечајна постапка на ден 14.02.2003 
година во 13,00 часот во судница бр. 31 на овој суд. 
За привремен стечаен управник се определува Душ-

ко Јанкуловски од Битола, со адреса на ул. "Анести Па-
новски" бр. 25/13, тел.број 251-220. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и должниковите солидарни должници и гаран-
ти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 
Огласот на огласна табла во судот е огласен на ден 

20.01.2003 година. 
Од Основниот суд во Битола.                            (2044) 

_______________________________________________ 
 

М А Л И  О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следните печати: 
Тркалезен печат под назив: "Синдикат на работни-

ците од управата, правосудството и  здруженија на гра-
ѓани на РМ-Министерство за економија синдикална 
организација Скопје", во средината на кругот по 
текстот се наоѓа знакот на УПОЗ и истиот е напишан 
со букви УПОЗ и  
Штембил со димензии: должина 5,5 см и висина 5 

см, пред текстот во средината најгоре е нацртан знакот 
на УПОЗ и истиот е напишан со букви УПОЗ, под него 
стои текстот: "Синдикат на работниците од управата, 
правосудството и здруженија на граѓани на РМ-Минис-
терство за економија синдикална организација бр___ 
__200__година, Скопје".                                       (2298) 
Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 1298769/99 на име Идри Аккан, ул. "Н. 

Парапунов" бр. 9/1-18, Гостивар.                       (375) 
Пасош бр. 345476 на име Халими Мустафа, ул. 

"Вардарска" бр. 5, Куманово.                                (32376) 
Пасош бр. 1423244 на име Самарџиев Петар, с. Су-

шица бр. 28, Струмица.                              (2021) 
Пасош бр. 1624363 на име Точиевски Миле, ул. 

"Козара" бр. 27, Битола.                                       (2022) 
Пасош бр. 1297895 на име Едуард Мирзо, Дебар. 
                                                                     (2024) 
Пасош бр. 1037927 издаден-а од СВР-Скопје на име 

Садри Џафери, ул. "Аврам Писевски" бр. 13, Скопје. 
                                                                      (2026) 
Пасош бр. 1116196 издаден од СВР-Скопје на име 

Насер Саити, с. Арачиново, Скопје.         (2027) 
Пасош бр. 1088245/98 издаден од СВР-Скопје на 

име Анес Алијовски, с. Арачиново, ул. "14" бр. 2, Ско-
пје.                                                                      (2028) 
Пасош бр. 1060536 издаден од СВР-Скопје на име 

Џуџевиќ Исмет, ул. "Солунска" бр. 3, Скопје.      (2029) 
Пасош бр. 1295548/99 издаден од СВР-Куманово на 

име Фазлијевиќ Минир, ул. "Ј. Илиевски" бр. 21, Ку-
маново.                                                         (2030) 
Пасош бр. 1142394 издаден од СВР-Скопје на име 

Неџат Асани, ул. "А. Станиќ" бр. 30, Скопје.        (2032) 
Пасош бр. 1680668/01 издаден од СВР-Скопје на 

име Мухамедин Врбани, с. Грачец бр. 56, Скопје.(2035) 
Пасош бр. 1128001 издаден од СВР-Скопје на име 

Африм Шакири, ул. "20" бр. 14, с. Сарај, Скопје.      (2037) 
Пасош бр. 1293496/99 издаден од СВР-Скопје на 

име Рами Али, с. Рашче, Скопје.                        (2039) 
Пасош бр. 1323363/99 издаден од СВР-Скопје на 

име Славчо Ѓорѓиевски, ул. "Перо Наков" бр. 29, Ско-
пје.                                                                      (2041) 
Пасош бр. 1739344 на име Ѓорѓиев Марјан, с. Коле-

шино бр. 248, Струмица.                            (2074) 
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Пасош бр. 1657053 на име Ибески Нусрет, с. Деб-

реште, Прилеп.                                         (2122) 
Пасош бр. 1175335/99 на име Јашари Ејуп, с. Биџо-

во, Струга.                                                       (2129) 
Пасош бр. 636884 на име Ренџова Верица, ул. 

"Сремски. фронт" бр. 35/18, Штип.                (2158) 
Пасош бр. 1647173 на име Шабанов Илми, с. Кучи-

ца, Штип.                                                       (2161) 
Пасош бр. 1436183 на име Маринков Перо, с. Со-

филари, Штип.                                         (2163) 
Пасош бр. 119008 на име Бесимова Мукерем, с. Ни-

жеполе, Битола.                                          (2171) 
Пасош бр. 1309186/99 издаден од СВР-Тетово на 

име Исени Шпендим, с. Пирок, Тетово.         (2202) 
Пасош бр. 599594 издаден од СВР-Скопје на име 

Фадил Пајазити, ул. "397" бр. 10, Скопје.         (2208) 
Пасош бр. 530589/95 издаден од СВР-Кичево на 

име Акити Исмет, с. Бачиште, Кичево.         (2215) 
Пасош бр. 1771954/02 издаден од СВР-Скопје на 

име Исак Мохленхофф, с. Буковиќ, Скопје.          (2226) 
Пасош бр. 1457465 издаден од СВР-Скопје на име 

Маир Сулимани, ул. "Рифат Бурџевиќ" бр. 101, Скопје.
                                                                      (2230) 
Пасош бр. 1639601/01 издаден од СВР-Скопје на 

име Кокев Татјана, ул. "АСНОМ" бр. 28/2-6, Скопје.  
                                                                     (2239) 

Пасош бр. 1325936/99 издаден од СВР-Скопје на 
име Аземи Сељман, с. Танушевци, Скопје.           (2240) 
Пасош бр. 701000/95 на име Шаин Сабри, ул. 

"Овчополска" бр. 31, Скопје.                        (2274) 
Пасош бр. 0916600 издаден од СВР-Скопје на име 

Јованова Снежана, ул. "29 Ноември" бр. 26, Скопје. 
                                                                      (2270) 
Пасош бр. 1158503/98 издаден од СВР-Скопје на 

име Исљам Ерхан, ул. "Чаирска" бр. 67, Скопје.   (2278) 
Пасош бр. 1742402/02 издаден од СВР-Скопје на 

име Коста Кондовски, ул."Н. Малешевски" бр.24/2-20, 
Скопје.                                                            (2279) 
Пасош бр. 817120/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Блаже Пејковски, ул. "Разлошка" бр. 38, Скопје.        (2300) 
Пасош бр. 817119/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Љубинка Пејковска, ул. "Разлошка" бр. 38, Скопје. 
                                                                      (2301) 
Пасош бр. 1231673/99 издаден од СВР-Скопје на 

име Бојан Зафировски, ул. "Караорман" бр. 26, Скопје.
                                                                      (2302) 
Пасош бр. 1279343/99 издаден од СВР-Скопје на 

име Хамид Аџими, ул. "7 Јули" бр. 20, Скопје.(2304) 
Пасош бр. 1293219/99 издаден од СВР-Скопје на 

име Мевљуд Буши, ул. "Р. Бурџевиќ" бр. 103, Ско-пје.
                                                                      (2305) 
Пасош бр. 341034 на име Гроздановски Мендо, ул. 

"Кланица" бр. 6-10, Битола.                        (2306) 
Пасош бр. 1501937/01 на име Мена Бурхан, с. Ли-

вада, Струга.                                                       (2307) 
Пасош бр. 1158686 на име Тане Јанкулоски, Охрид.

                                                                      (2308) 
Пасош бр. 412095 на име Ристов Стојче, ул. "Енгел-

сова" бр. 7/13, Штип.                                       (2309) 
Пасош бр. 0810198 на име Ашавалиев Ѓорѓе, ул. "И. 

Л. Рибар" бр. 30, Гевгелија.                        (2310) 
Пасош бр. 1248197 на име Јанкуловска Васка, ул. 

"Стив Наумов" бр. 131, Битола.            (2311) 
Пасош бр. 185560 на име Зубери Џеваир, с. Шум, 

Струга.                                                          (2312) 
Пасош бр. 1277525/99 издаден од СВР-Тетово на 

име Ибраими Љуљзим, с. Пршовце, Тетово.         (2313) 
Пасош бр. 1177077/99 издаден од СВР-Скопје на 

име Сашо Ѓорѓиев, ул. "К. Рацин" бр. 18/1-41, Скопје.
                                                                      (2322) 
Пасош бр. 520814 на име Исмани Бујар, с. Топлица, 

Гостивар.                                                         (31184) 
Пасош бр. 1634720 на име Усеини Насије, с. Селце, 

Тетово.                                                                  (33094) 

Пасош бр. 1339209 на име Исмет Хајро, с. Дебреш-
те, Прилеп.                                                            (1955) 
Пасош бр. 1179377 на име Мајлинда Баланца, Де-

бар.                                                                             (2023) 
Пасош бр. 1585347 издаден од СВР-Скопје на име 

Калеников Кирил, ул, "Дамаска" бр. 5-а, Скопје.  (2356) 
Пасош бр. 719062/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Алими Баирам, ул. "12" бр. 6, с. Синѓелиќ, Скопје. 
                                                                      (2360) 
Пасош бр. 207363 издаден од СВР-Скопје на име 

Вели Шефкет, ул. "Клисурска" бр. 1, Скопје.        (2361) 
Пасош бр. 0209623 издаден од СВР-Скопје на име 

Вилма Шаттаху, ул. 11-ти Октомври" бр.34/33, Скопје.
                                                                      (2362) 
Пасош бр. 1348671/00 издаден од СВР-Тетово на 

име Зеќири Сафет, с. Челопек, Тетово.         (2367) 
Пасош бр. 1398198/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Митревски Александар, ул. "474" бр. 15, Скопје.   
                                                                              (2369) 
Пасош бр. 1380231/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Михајловски Љупчо, ул. "А. Дундиќ" бр. 233-А, 
Скопје.                                                                     (2370) 
Пасош бр. 1296539 издаден од СВР-Куманово на 

име Амет Ганији, с. Липково, Куманово.         (2371) 
Пасош бр. 1643914/01 издаден од СВР-Скопје на 

име Исмајловски Абдураман, ул. "Партизански одре-
ди" бр. 5/2, Скопје.                                        (2375) 
Пасош бр. 1116196 издаден од СВР-Скопје на име 

Насер Саити, ул."14" бр. 50, Скопје.         (2376) 
Пасош бр. 1325456 издаден од СВР-Скопје на име 

Меховиќ Анел, ул. "Стојна Стефкова" бр. 106, Скопје.
                                                                      (2377) 
Пасош бр. 1598730 на име Стамков Виктор, с. Сто-

јаково, Гевгелија.                                                       (2382) 
Пасош бр. 1175517 на име Муртезаи Муамет, 

ул."ЈНА" бр. 57, Струга.                                       (2383) 
Пасош бр. 1193148 издаден од СВР-Скопје на име 

Мурсели Фарук, с. Љуботен, Скопје.         (2385) 
Пасош бр. 1214359/99 на име Петровски Стојан, ул. 

"Првомајска" бр. 7, Делчево.                       (2387) 
Пасош бр. 409643/94 издаден од СВР-Тетово на име 

Шпетим Зенуни, с. Боговиње, Тетово.              (2406) 
Пасош бр. 0066742 на име Ристоски Љубомир, ул. 

"Кирил и Методи" бр. 7/3, Штип.                             (317) 
Чек од тековна сметка бр. 1455/71 со бр. 0007005-

538159 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Ефтимовска Ленче, Скопје.                         (1975) 
Чекови од тековна сметка бр. 01299427 од бр. 001-

4001022608 од бр. 0014001022612 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Арсовска Јања, 
Скопје.                                                            (2045) 
Чекови од тековна сметка бр. 12373-14 со бр. 10-

92429, 1092430, 1092431 и бр. 1075379 издадени од 
Македонска банка-Скопје на име Елена Ивановска, 
Скопје.                                                                      (2046) 
Чекови од тековна сметка бр. 9017486 со бр. 627-

7093 и бр. 6277094 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Секуловска Валентина, Скопје. 

                                                                      (2047) 
Чекови од тековна сметка бр. 12496-30 од бр. 902-

113 до бр. 902122 издадени од Македонска банка АД 
Скопје на име Неда Шкоро, Скопје.         (2246) 
Чекови од тековна сметка бр. 11614318 со бр. 00-

02000944436, 0002000944437 и од бр. 0002001088312 
до бр. 0002001088321 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Петровски Иван, Скопје.          (2247) 
Чекови од тековна сметка бр. 113609/58 со бр. 00-

12001812166, 0012001812167, 0012001812168 издадени 
од Комерцијална банка АД Скопје на име Димчева 
Благица, Скопје.                                         (2248) 
Чекови од тековна сметка бр. 5970813 од бр. 211220 

до бр. 211226 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Степаноски Јаковче,Скопје.            (2249) 
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Чек од тековна сметка бр. 8330447 со бр. 0005006-

209215 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Граинца Ибадет, Скопје.                        (2250) 
Чекови од тековна сметка бр. 13650080 од бр. 13-

2308 до бр. 132311  и бр.132300 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Груевски Димитар, 
Скопје.                                                                       (2299) 
Работна книшка на име Салиу Раман, с. Мало Тур-

чане, Гостивар.                                                      (1920) 
Работна книшка на име Николовски Марјан, с. 

Младо  Нагоричане, Куманово.                        (1928) 
Работна книшка на име Ризовски Горан, Берово.   
                                                                              (1931) 
Работна книшка на име Весна Златковска, ул. 

"Голачка" бб, Делчево.                                       (1932) 
Работна книшка на име Димитров Димитар, с. 

Оризари, Кочани.                                           (1933) 
Работна книшка на име Китанов Горан, ул. "Е. Кар-

дељ" бр. 18, Св. Николе.                           (1934) 
Работна книшка на име Казимоски Амет, ул. 

"Дризла" бр. 159, Прилеп.                                (1945) 
Работна книшка на име Казимоски Перјан, ул. 

"Дризла" бр. 159, Прилеп.                           (1946) 
Работна книшка на име Дучи Абибе, Струга.  (1948) 
Работна книшка на име Есати Алмир, Струга.(1949) 
Работна книшка на име Сулкоски Ерден, ул. "Те-

товска" бр. 20, Кичево.                          (1950) 
Работна книшка на име Мирјета Шаќири, ул. "М. 

Ацев" бр. 46, Тетово.                                (1952) 
Работна книшка на име Стамболиска Јагода, Ско-

пје.                                                                      (1976) 
Работна книшка на име Спасов Стојан, с. Јурумле-

ри, Скопје.                                                       (1977) 
Работна книшка на име Фадиљ Рамадан, с. Батин-

ци, Скопје.                                                       (1978) 
Работна книшка на име Неделковска Тина, Скопје.

                                                                      (1979) 
Работна книшка на име Илиевска Светлана, Скопје.

                                                                      (1980) 
Работна книшка на име Астарџиева Милева, ул. "А. 

Мустафа" бр. 1-Ц-1/22, Охрид.           (2003) 
Работна книшка на име Тасиќ Бошко, ул. "Октомв-

риска револуција" бр. 7/8, Куманово.               (2005) 
Работна книшка на име Алексов Благој, ул. "М. Ти-

то" бр. 35, Делчево.                                       (2006) 
Работна книшка на име Јорданоски Илија, ул. 

"Димче Ацев" бр. 15, Прилеп.                        (2012) 
Работна книшка на име Ковилоски Ѓорѓија, ул. 

"Крагуевачка" бр. 20, Прилеп.                        (2013) 
Работна книшка на име Богоеска Славица, с. Дол-

нени, Прилеп.                                              (2014) 
Работна книшка на име Кочомилески Рубин, ул. "Г. 

Димитриоски" бр. 10, Прилеп.             (2016) 
Работна книшка на име Бајрами Мухамет, Те-тово.

                                                                      (2018) 
Работна книшка на име Ирфан Исмаиловски, Ско-

пје.                                                                     (2048) 
Работна книшка на име Петровска Маргарита, Ско-

пје.                                                                      (2049) 
Работна книшка на име Миљана Џикоска, Скопје.

                                                                      (2050) 
Работна книшка на име Начевска Андријана, Ско-

пје.                                                                      (2051) 
Работна книшка на име Хазби Јусуфи, с. Буковиќ, 

Скопје.                                                            (2052) 
Работна книшка на име Китановски Драги, Скопје.

                                                                      (2053) 
Работна книшка на име Арџелиев Димитар, Скопје.

                                                                      (2054) 
Работна книшка на име Елена Царчева, Скопје. 
                                                                     (2055) 
Работна книшка на име Поп Крстева Марина, Ско-

пје.                                                                     (2056) 
Работна книшка на име Амет Муслиу, Тетово.   (2092) 

Работна книшка на име Блаже Ристовски, ул. "Пла-
нинска" бр. 47, Кратово.                            (2093) 
Работна книшка на име Ивановски Иван, ул. "Г. Пр-

личев" бр. 50, Крива Паланка.              (2095) 
Работна книшка на име Јовановска Славица, Ку-

маново.                                                           (2103) 
Работна книшка на име Крастовски Гаврил, Берово.

                                                                      (2104) 
Работна книшка на име Конески Веселин, Прилеп.

                                                                     (2106) 
Работна книшка на име Пејчев Ѓорѓи, Кочани. 
                                                                     (2107) 
Работна книшка на име Кристијанчо Митков, Ра-

довиш.                                                            (2111) 
Работна книшка на име Мијалова Весна, с. Раклиш, 

Радовиш.                                                       (2112) 
Работна книшка на име Пенов Илија, ул. "В. Ка-

рајанов" бр. 19, Гевгелија.                            (2175) 
Работна книшка на име Мишкоски Душан, Прилеп.

                                                                      (2190) 
Работна книшка на име Јосифоски Златко, ул. "Пе-

тар Ацев" бр. 16, Прилеп.                              (2193) 
Работна книшка на име Мукрем Зејнула, с. Идри-

зово, Скопје.                                                       (2251) 
Работна книшка на име Атанасовски Спасе, Скопје.

                                                                     (2252) 
Работна книшка на име Божиновска Мирсада, Ско-

пје.                                                                     (2253) 
Работна книшка на име Игор Џуклевски, ул. "М. 

Богоевски" бр 7-а, Скопје.                            (2254) 
Работна книшка на име Деан Георгиевски, Скопје.

                                                                     (2255) 
Работна книшка на име Лелја Али,Скопје.   (2256) 
Работна книшка на име Влатко Ѓуроски, Скопје. 

                                                                    (2257) 
Работна книшка на име Зоран Рунчев, Скопје. 
                                                                      (2258) 
Работна книшка на име Таневски Дарко, Скопје.  

                                                                    (2259) 
Работна книшка на име Мира Јанчиќ, Скопје. 
                                                                     (2280) 
Работна книшка на име Екрем Долек, Скопје. 
                                                                      (2303) 
Работна книшка на име Алиовски Фаредин, нас. 

Карпош бр. 9/3/44, Битола.                        (2314) 
Работна книшка на име Трајкоска Надица, Тетово.  
                                                                              (2320) 
Работна книшка на име Зуди Џафери, Тетово. 
                                                                      (2321) 
Работна книшка на име Хасани Синани, Тетово. 
                                                                      (2325) 
Работна книшка на име Реџепи Мухамед, с. Опае, 

Куманово.                                                         (2329) 
Работна книшка на име Антиќ Новица, с. Старо На-

горичане, Куманово.                                       (2330) 
Работна книшка на име Ангеловски Стојанче, ул. 

"Лесковачка" бр. 2, Куманово.              (2331) 
Работна книшка на име Имери Бљерим, с. Опае  Ку-

маново.                                                           (2332) 
Работна книшка на име Јанѓеловска Драгица, Ко-

чани.                                                             (2333) 
Работна книшка на име Златков Горанчо, ул. "И. Л. 

Рибар" бр. 117, Штип.                             (2335) 
Работна книшка на име Тасев Коце, Радовиш. 
                                                                      (2336) 
Работна книшка на име Блаже Танев, Радовиш. 
                                                                     (2337) 
Работна книшка на име Проданов Никола, ул. 

"Љубљанска" бр. 1/12, Гевгелија.             (2338) 
Работна книшка на име Демироски Милаим, ул. 

"Беровска" бр. 131, Прилеп.                        (2342) 
Работна книшка на име Селими Авзи, ул. "Љ. Бо-

геска" бр. 9, Кичево.                                       (2344) 
Работна книшка на име Иса Сефадини, ул. "М. У. 

Гина" бр. 2-4/13, Кичево.                            (2345) 
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Воена книшка на име Достиноски Ѓорѓи, Струга.   

                                                                   (1953) 
Свидетелство од 7 одделение на име Авмедоска 

Рејда, Струга.                                                      (1921) 
Свидетелство од 8 одделение на име Селимоски 

Мухамед, Струга.                                       (1922) 
Свидетелство од 8 одделение на име Кариманоски 

Емин, Струга.                                         (1923) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ќазимоска 

Анита, Струга.                                                       (1924) 
Свидетелство од 8 одделение на име Селмани Ав-

дула, Куманово.                                                (1927) 
Свидетелство од 4 одделение издадено од ОУ "Б. 

Шабани"-Куманово на име Алиу Џемиле, Куманово.  
                                                                    (1929) 

Свидетелство од 8 одделение на име Елма Иле Ка-
рова, с. Кучичино, Кочани.                        (1930) 
Свидетелство на име Рустемова Мерима, Велес. 
                                                                     (1939) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јанчески Де-

јан, с. Кривогаштани, Прилеп.                        (1943) 
Свидетелство од 4 одделение на име Емрулоски Ај-

нур, Прилеп.                                                      (1947) 
Свидетелство од 4-то одделение издадено од ОУ 

"Гоце Делчев" нас. Илинден-Скопје на име Хетеми 
Џевдет, нас. Илинден, Скопје.                        (1981) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година издадени од гим-

назијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Реџепи 
Ведат, Скопје.                                          (1982) 
Свидетелство од 8 одделение на име Николов Ацо, 

с. Облешево, Кочани.                          (2007) 
Свидетелство од 8 одделение на име Драганчо Злат-

ков, ул. "И. Л. Рибар" бр. 177, Штип.            (2008) 
Свидетелство на име Петрушевски Слободан, Ве-

лес.                                                                     (2010) 
Свидетелство од 8 одделение на име Михајлоски 

Ивица, с. Секирци, Прилеп.                        (2011) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Б. 

Конески"-Прилеп на име Кочомилески Рубин, Прилеп.
                                                             (2015) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име 

Наумоска Марина, Мак. Брод.                        (2017) 
Свидетелства на име Тентов Петар, Гевгелија.  (2019) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ 

"Макаренко"-Скопје на име Зулфи Рамадани, Скопје.
                                                                      (2057) 
Свидетелство за завршено 8 одделение издадено од 

ОУ "Цветан Димов"-Скопје на име Хот Есат, Скопје.   
                                                                    (2058) 

Свидетелство за завршено 8 одделение издадено од 
ОУ "Братство"-с. Челопек-Тетово на име Савевска 
Олгица, Кавадарци.                             (2059) 
Свидетелства на име Зарије Муареми, Тетово.  (2084) 
Свидетелство на име Насир Емини, с. Боговиње  

Тетово.                                                                     (2086) 
Свидетелство на име Красниќи Азби, с. М. Речица, 

Тетово.                                                            (2087) 
Свидетелство на име Неаби Шахини, Тетово. (2090) 
Свидетелство од 8 одделение на име Моравка Ста-

нисавовска, с. Нерав, Крива Паланка.           (2097) 
Свидетелство од 8 одделение на име Шаќири Фло-

риме, с. Липково, Куманово.                        (2098) 
Свидетелство од 8 одделение на име Шаќири Фе-

рихан, с. Липково, Куманово.                        (2099) 
Свидетелство на име Илир Шабани, с. Лојане, Ку-

маново.                                                           (2100) 
Свидетелство од 8 одделение на име Мифтар Миф-

тар, с. Алашевце, Куманово.            (2101) 
Свидетелство на име Ѓулсевар Дрмаку, с. Лопате, 

Куманово.                                                       (2102) 
Свидетелство на име Наунова Радмила, Кочани. 
                                                                              (2108) 
Свидетелство од 8 одделение на име Постолова 

Милка, Радовиш.                                          (2110) 
Свидетелство на име Пенов Никола, Гевгелија. (2176) 

Свидетелство од 8 одделение на име Михајлоска 
Дијана, Прилеп.                                                      (2187) 
Свидетелство за завршен трет степен издадено од 

техничко училиште "Наце Буѓони"-Куманово на име 
Шабани Седат, Куманово.                          (2264) 
Свидетелство од 8 одделение на име Павлов 

Никола, Велес.                                                       (2272) 
Свидетелство на име Зеќирија Исмаили, Тетово.  

                                                                    (2316) 
Свидетелство на име Меди Медин, с. Седларево, 

Тетово.                                                                      (2318) 
Свидетелство на име Неби Рзвани,Тетово.      (2319) 
Свидетелство на име Ѓулнас Адеми,Тетово.     2324 
Свидетелство од 8 одделение на име Сабединовски 

Дехран, Крива Паланка.                                (2326) 
Свидетелство на име Фетао Јојо, с. Липково, Ку-

маново.                                                           (2327) 
Свидетелство од 8 одделение на име Спахија Ар-

сим, Куманово.                                          (2328) 
Свидетелство на име Мимоза Перкова, Велес.(2339) 
Свидетелство на име Момироски Методија, с. Обр-

шани, Прилеп.                                           (2343) 
Свидетелства 1, 2, 3 и 4 година и диплома на име 

Ненад Крстевски, Куманово.                        (2346) 
Индекс бр. 37504 издаден од Правен факултет-

Скопје на име Димковска Јасмина,Куманово.       (1983) 
Индекс бр. 31017 издаден од Правен факултет-

Скопје на име Дајана Ангеловска, Скопје.             (1984) 
Диплома за медицинска сестра на име Новакоска 

Весна, с. Кривогаштани, Прилеп.                (1944) 
Диплома на име Станојковски Роби, ул. "Моша Пи-

јаде" бр. 10, Крива Паланка.                        (2096) 
Диплома издадена од од техничко училиште на име 

Цонева Милица, ул. "11-ти Октомври" бр. 3, Делчево.
                                                           (2105) 
Диплома на име Тасева Љупка, ул. "Енгелсова" бр. 

14/19, Штип.                                                      (2109) 
Диплома издадена од Економското училиште "Мо-

ша Пијаде" -Скопје на име Белшоски Благоја, Скопје.
                                                                     (2260) 
Диплома  издадена од АСУЦ "Боро Петрушевски"-

Скопје на име Мукрем Зејнула, с. Идризово, Скопје.  
                                                                     (2261) 

Диплома издадена од УЦ "Димитар Влахов"-Скопје 
на име Џеладини Хајри, с. Неготино, Гостивар.   (2262) 
Диплома за завршен  4-ти степен издадена од   ГУЦ 

"Здравко Цветковски"-Скопје на име Алаѓозовски 
Марјан, Скопје.                                             (2263) 
Диплома на име Растески Николче, ул. "Самоило-

ва" бр. 7-5/23, Прилеп.                           (2341) 
Здравствена книшка на име Наумовски Влатко, Ве-

лес.                                                                      (1941) 
Здравствена книшка на име Љаљевиќ Сафет, с. Г. 

Оризари, Велес.                                         (1942) 
Здравствена книшка на име Димов Ангел, Велес.    

                                                                  (1967) 
Здравствена книшка на име Манев Јован, Велес  
                                                                      (2177) 
Здравствена книшка на име Дончевски Тони, с. 

Бистрица, Велес.                                                    (2180) 
Здравствена книшка на име Руса Манева, Велес. 
                                                                      (2182) 
Здравствена книшка на име Јаковски Орце, с. Дре-

вено, Пробиштип.                                       (2334) 
Здравствена книшка на име Унчевски Зоран, Велес.

                                                                     (2340) 
Здравствена книшка на име Вурмеска Маре, с. Бу-

чин, Крушево.                                                           (2347) 
Лична карта на име Јованов Стојанчо, с. Дамјан, 

Радовиш.                                                       (1937) 
Лична карта на име Билеска Ирена, ул. "Питарни-

ца" бр. 22, Гостивар.                                       (1951) 
Уверение на име Колевска Младенка, с. Шлегово, 

Кратово.                                                         (1925) 



Стр. 34 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јануари 2003 
 
Уверение на име Ѓеоргиевски Славе, с. Каврак, 

Кратово.                                                              (1926) 
Уверение на име Петковски Стојанчо, Кратово. (1964) 
Уверение на име Илиевски Манцо,Кратово.      2004 
Уверение на име Алексовска Лилјана, Кратово. (2094) 
Даночна картичка бр. 5026989102378 издадена од 

Управа за приходи на име Шулески Богоја,  Струга.  
                                                                    (1958) 

Даночна картичка бр. 4030002437032 издадена од 
Управа за приходи-Скопје на име "Политрејд" ДООЕЛ, 
Скопје.                                           (1974) 
Даночна картичка бр. 5030999196718 издадена од 

Управа за приходи-Скопје на име ТП "Ники", Скопје.
                                                                      (2043) 
Даночна картичка бр. 4002993120500 издадена од 

Управа за приходи на име Фен Комерц, Битола.  (2143) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи 

на име ТД "Дисмаверикс 2002" ДООЕЛ Талевска 
Елена, Скопје.                                          (2150) 
Даночна картичка бр. 4030992191440 издадена од 

Управа за јавни приходи-Скопје на име ДАМ 
Инженеринг, Скопје.                                       (2242) 
Даночна картичка бр. 4030993247740 издадена од 

Управа за јавни приходи-Скопје на име "Бона -60", 
Скопје.                                                          (2245) 
Решение бр. 12-8423 издадено од Секретаријат за 

стопанство центар-Скопје на име Јаневски Трипун, 
Скопје.                                                                      (1985) 

 Штедна книшка на име Митков Кристијанчо, Ра-
довиш.                                                                        (2009) 
Штедна книшка бр. 50030 издадена од Комерцијал-

на банка АД-Скопје-Филијала Охрид на име Блажеска 
Менка, Охрид.                             (2025) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И    П О В И Ц И 

 
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 по втор пат  

 
ОТВОРЕН ПОВИК 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  БР. 01-133/2002  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА 

РЕВИЗИЈА 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на Јавниот повик бр. 01-133/2002 е 

АД �Електростопанство на Македонија�, со седиште на 
ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на услугата е прибирање на понуди 
за вршење на економско-финансиска ревизија на го-
дишната пресметка за годината завршена на 31 декем-
ври 2002 година. 
Ревизијата се ангажира со цел да ги исполни след-

ните задачи:  
1.2.1. Извршување ревизија во согласност со Меѓу-

народните сметководствени стандарди (IAS) и стандар-
дите за ревизија, за годината што завршува на 
31.12.2002 година. 

1.2.2. Оценка на употребените сметководствени 
принципи за да се дојде до заклучок дали конзистентно 
се употребуваат. 

1.2.3. Компаративно спроведување на финансиски-
те резултати на АД �ЕСМ� според Македонската за-
конска регулатива и Меѓународните сметководствени 
стандарди. 

1.2.4. Преглед на расположивите финансиски инфор-
мации и евентуална потреба од нивно подобрување. 
Врз основа на извршената работа, ревизорите треба 

да ги направат следните извештаи: 
1.2.5. Извештај на ревизијата со мислење за реално-

ста и објективноста на финансиските извештаи подго-

твени во согласност со Меѓународните сметководстве-
ни стандарди. 

1.2.6. Ревизија и мислење на сите обврски на АД 
�ЕСМ� што произлегуваат од договорите за кредит со 
IBRD и EBRD. 

1.2.7. Посебен осврт и Извештај за залихите на су-
ровините, материјалите, резервните делови и ситниот 
инвентар. 

1.2.8. Консолидиран извештај на ревизијата за АД 
�ЕСМ� и неконсолидарните друштва со ограничена од-
говорност: 

1. �МОЛИКА� ДООЕЛ Битола. 
2. �КРУШИНО 96� ДООЕЛ Кичево. 
3. �ПОПОВА ШАПКА� ДООЕЛ Тетово. 
4. �ФОД� ДООЕЛ Суводол Битола. 
5. �ФОРТ� ДООЕЛ Осломеј Кичево. 
6. �СЕПАРАЦИЈА� ДООЕЛ Осломеј Кичево. 
1.2.9. Извештај до раководството на �ЕСМ� во кој 

ќе бидат изнесени сите евентуални слабости и недоста-
тоци кои ќе бидат констатирани во текот на ревизијата 
и препораки за нивно отстранување. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ја содржи фиксната вкупна 

цена на услугата, (со сите давачки согласно член 57 од 
Законот за јавни набавки ако набавката е од странство) 
со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на по-
нудата изразена во МКД. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. При одлучувањето, договарањето и 
реализацијата на услугата ќе се применува продажен 
курс на Народна банка на Македонија. 

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-

ниот обем на услугата. 
2.5. Понудата треба да го содржи работниот план со 

рок на извршување на услугата. 
2.5.1. Со понудата ревизорската фирма треба да 

приложи работен план за почеток на работата и завр-
шувањето на економско-финансиската ревизија. Нацрт 
извештајот на ревизијата треба да биде доставен до 
�ЕСМ� не подоцна од 30.04.2003 година. 

2.5.2. Деталниот работен план ќе биде усогласен 
меѓу договорните страни и ќе биде составен дел на до-
говорот за економско-финансиската ревизија. 

2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудите со пропратната документација од 

странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност. Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет од Централни-
от регистар, а странските понудувачи треба да достават 
ревизорски извештај од странска реномирана ревизор-
ска институција, регистрирана за вршење на ревизија, 
со податоци за последните три години. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки и тоа: 

3.2.1. Ревизорската фирма треба да се обврза дека 
ќе ангажира персонал кој има доволно искуство, ве-
штина во ревизијата и дека ќе биде способна да ги при-
менува постапките на ревизијата предвидени со Меѓу-
народните стандарди на ревизијата. Клучните членови 
на ревизорскиот тим треба да имаат светско искуство 
во областа на сметководството и ревизијата, а тимот 
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треба да вклучува и поединци кои имаат искуство во 
ревизијата на електроенергетскиот сектор и поголеми 
фирми во Македонија. 
Ревизорската фирма да има меѓународно искуство 

во процесот на преструктуирање на електроенергетски-
те системи. 

3.2.2. Кон понудата треба да бидат приложени кра-
тки биографски податоци за квалификациите и стручно-
то искуство на клучните членови на ревизорскиот тим. 

3.2.3. Понудувачот треба да достави список на из-
вршени услуги од ваков вид во земјата и странство во 
последните 3 години со датуми и корисници, доколку 
нема вршено ревизорски услуги во странство понудата 
нема да се разгледува. 

3.3. 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. 

3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.6. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена     -20 поени, 
- квалитет     -60 поени, 
-
 
 начин на плаќање    -20 поени. 

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 
57 од Законот за јавни набавки. 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. 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, 1 000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
19.02.2003 во 11 часот, во просториите на АД �Еле-
ктростопанство на Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 
9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски 
простории во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 

                                            Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
 Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98), ЈЗО Клинички 
Центар Скопје, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК  БР. 42/2002 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. 

�Водњанска� бр. 17, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 

за набавка на Кохлеарни импланти комада 2 од произ-
водителот Cochlear, тип Nucleus 24 ES Print со говорен 
процесор и можност за NRT (неурориспонстелеметри), 
како и 2 хируршки сета со програмирачки системи и 
програмирачки кабли составен од: 

- Surgical kit Cl 24R, 
- Surgical kit N24M, 

- PPS портабл програмирачки систем со софтвер и 
кабел за PPS Sprint.  
Предметот на набавката е потребен за Клиниката за 

уво, нос и грло. 
1.3. Постапката околу набавката се спроведува сог-

ласно со одредбите на Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 26/98 и 2/02). 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- единечна и вкупна цена ф-ко краен корисник со 

пресметан ДДВ и останати давачки, 
- услови и начин на плаќање, 
- рок на испорака, 
- производител, 
- земја на потекло на производителот, 
- проспектен материјал, 
- гарантен рок, 
- можност за поделба на набавката, 
- рок на важност на понудата. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја доста-

ви следната документација: 
- име, адреса, дејност, седиште, 
- извод од судската регистрација на понудувачот, во 

согласност со Законот за трговски друштва, (копија), 
- доказ за финансиска способност (документ за бо-

нитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки и 
Правилникот за содржината на документот за бонитет 
(�Службен весник на РМ� бр. 32/98 и 55/98), во ориги-
нал или заверена копија од страна на нотар, 

- доказ дека врз него не е поведена стечајна постапка 
(во оригинал или заверена копија од страна на нотар), 

- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбед-
ност забрана за вршење на дејност, (во оригинал или 
заверена копија од страна на нотар), 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, (во оригинал 
или копија заверена кај нотар). 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од страна на одго-
ворно лице. 

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинич-
ки Центар Скопје, ул. �Водњанска� бр. 17, преку по-
шта, во архивата на Клиничкиот Центар или со преда-
вање на Комисијата на лице место најдоцна до 
20.02.2003 година, во 12 часот. 

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛEН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според след-

ните критериуми: 
- цена     -50 бода, 
- начин на плаќање    - 25 бода, 
- рок на испорака    - 25 бода. 
 
6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае до 12 часот на ден 

20.02.2003 година. 
6.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

20.02.2003 година во 12 часот, во Управната зграда на 
Клиничкиот Центар. 

6.3.  Овластените претставници на понудувачот кои 
сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те, на Комисијата треба да и предадат писмено овла-
стување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 
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Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 

утврдениот рок и условите од овој повик и Законот за 
јавни набавки, нема да бидат разгледани. 
Информации на телефон 147-639 и 147-954. 
                                            Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Согласно член 17 и член 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки во ЈП �Македонијапат�-Скопје, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој oтворен повик бр. 1/2003 е 

ЈП �Македонијапат� - Скопје со седиште на ул. �Даме 
Груев� бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: 
а). битумен БИТ 60-90.................5000 Т. 
1.3. Материјалот што е предмет на овој отворен по-

вик треба да го задоволува стандардот MKS U.M3.010. 
1.4. Материјалот да биде испорачан сукцесивно во 

текот на 2003 година со динамика која ќе биде дефини-
рана со договор. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно член 18 од Законот за јавни набавки. 

 
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 подружници-
те  во ЈП �Македонијапат� во �Скопје�, �Битола�, �Ве-
лес� и �Штип�, а спрема диспозоцијата која ќе биде со-
ставен дел од договорот.  

2.4. Вкупната единечна цена за битумен да биде 
изразена во американски долари. 

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. Цената ќе се менува во завис-
ност од промената на цената на суровата нафта и на-
фтените деривати на светскиот пазар. 

2.6. Понудувачот може да даде понуда која ќе го 
опфати целокупниот обем на набавката или одредени 
делови од истата. 
Согласно Законот за јавни набавки, набавката може 

да се подели на делови. 
2.7. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.8. Понудата треба да го содржи потеклото на мате-

ријалот што е предмет на набавката. 
 
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 заверен 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. Со понудата треба да се достави банкова гаран-
ција во износ од 5% од вкупната вредност на понудата, 
согласно член 58 од Законот за јавни набавки. 

3.9. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки, односно сертификат од надлежна институција 
за контрола на квалитетот на производот, со кој се по-
тврдува сообразноста со дадените спецификации или 
стандарди за набавките. 

3.10. Гаранција за квалитет на производот. 
3.11. Понудувачот да достави доказ дека на понуду-

вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.12. Претставниците на понудувачот треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 од Законот за јавни набавки. 

 
4. МАКСИМАЛНА ЦЕНА 
4.1. Согласно член 22 од Законот за јавни набавки 

набавувачот објавува максимална цена на набавката. 
 
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.............................................40поени, 
- начин на плаќање......................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 понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

17.02.2003 година (понеделник), во 12,00 часот во про-
сториите 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 
___________ 

 
Согласно член 17 и член 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки во ЈП �Македонијапат�-Скопје, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2003 

ЗА НАБАВКА НА КАМЕН АГРЕГАТ И КАМЕНО 
БРАШНО ЗА ИЗРАБОТКА НА АСФАЛТНИ  

МЕШАВИНИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој oтворен повик бр. 2/2003 е 

ЈП �Македонијапат� - Скопје со седиште на ул. �Даме 
Груев� бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: 
- камен агрегат (варовничко потекло),за изработка 

на асфалтни мешавини 
1. од 0-4 мм...................................38000 Т 
2. од 4-8 мм...................................21500 Т 
3. од 8-16 мм.................................24500 Т 
4. од 16-31 мм...................................200 Т 
- камено брашно (филер)...............6000 Т 
- камен агрегат (еруптивно потекло) за изработка на 

асфалтни мешавини 
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1. од 4-8 мм.....................................2500 Т 
2. од 8-11 мм...................................2000 Т 
3. од 11-16 мм.................................2500 Т 
1.3. Материјалот што е предмет на овој отворен по-

вик треба да ги задоволува  следните стандарди: 
- камениот агрегат да ги задоволува следните стан-

дарди: MKS B.B3.100, MKS B.B8.032, MKS B.B8.040, 
MKS B.B8.044, MKS B.B8.045, MKS B.B2.009,  

- филтерот да го задоволува стандардот MKS 
B.B3.045. 

1.4. Количините на ризла по фракции и асфалтни 
бази се дадени во следната табела: 

 
Асфалтна база 

Фракција од 
варовничко 
потекло 

Скопје Битола Велес Штоп 

0-4 мм 11000 9000 9500 8500 
4-8 мм 6000 5000 4500 6000 

8-16 мм 8000 7000 4500 5000 
16-31 мм   200  
Фракција од 
еруптивно  
потекло 

    

4-8 мм   2500  
8-11 мм   2000  
11-16 мм   2500  
 
1.5. Рок за испорака на ризлата и филерот е сукце-

сивно во текот на 2003 година со динамика која ќе се 
регулира со договорот. 

 
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. Вкупната единечна цена да биде изразена во де-

нарска вредност. 
2.4. Во вкупната единечна понудена цена треба да 

бидат вкалкулирани сите трошоци на понудувачот од 
набавка до утовар на материјалот вклучувајќи го чине-
њето за набавка, даноци, давачки за патишта, осигуру-
вање, пресметан ДДВ,  и сите останати давачки кои би 
ја теретеле цената.  

2.5. Понудувачот може да даде понуда која ќе го 
опфати целокупниот обем на набавката или одредени 
делови од истата. 
Согласно Законот за јавни набавки, набавката може 

да се подели на делови. 
2.6 Понудата на повикот се спроведува со Отворен 

повик согласно член 18 од Законот за јавни набавки. 
2.7. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
     
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 заверен 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 дека за 
техничката способност, согласно член 25 од Законот за 
јавни набавки, односно сертификат од надлежна инсти-
туција за контрола на квалитетот на производот, со кој 
се потврдува сообразноста со дадените спецификации 
или стандарди за набавката. 

3.9. Со понудата треба да се достави банкова гаран-
ција во износ од 5% од вкупната вредност на понудата, 
(Согласно член 58 од Законот за јавни набавки за вред-
ност поголема од 260.000 евра). 

3.10. Атест за квалитет на производот, издаден од 
надлежна институција во РМ. 

3.11. Понудувачот да достави доказ на понудувачот 
не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 
26 од Законот за јавни набавки. 

3.12. Претставниците на понудувачот треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 од Законот за јавни набавки. 

 
4. МАКСИМАЛНА ЦЕНА 
4.1. Согласно член 22 од Законот за јавни набавки 

набавувачот објавува максимална цена на набавката. 
 
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: 

- цена...............................................................40поени, 
- квалитет.......................................................30 поени, 
- начин на плаќање........................................20 поени, 
- оддалеченост на произведениот материјал 

до пунктовите на ЈП �Македонијапат� - Скопје......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 

21.02.2003 година (петок), во 12,00 часот во простории-
те 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  нема да се 
разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11, 16 и 18 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комиси-
јата за јавни набавки на ЈП Македонски железници об-
јавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12-110/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ 
НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВOРАЊЕ ЗА НАБАВКА 

НА - ТОЛЧАНИК 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
- ЈП Македонски железници со седиште во Скопје, 

ул. �Железничка� 50б. 
1.2. Предмет на набавката: 
- Толчаник со димензии од 30 до 60 мм во количина 

од 20.800 тони (крајна дестинација утоварна рампа на ЈП 
Македонски железници на територија на Р. Македонија). 

1.3. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

следното квантифицирање: 
- квалитет на производите  - 20 бодови, 
- цена на производите   - 30 бодови, 
- начин и рок на плаќање  - 35 бодови, 
- рок на испорака на стоката - 15 бодови. 
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II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба, исто така, да содржи докази за 

техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки), како гаранција за ква-
литетно работење. 

- референци - список на извршени работи за пос-
ледните три години, 

- техничка опременост - опис на техничките по-
стројки и машини со кои располага, 

- кадровска структура. 
2.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 

достават следната придружна документација:  
- документ за бонитет, за домашниот понудувач чи-

ја содржина е пропишана од министерот за финансии 
со Правилник или за странското правно или физичко 
лице сертификат за бонитет издаден од професионално 
репрезентативно тело на индустрија, трговија, занает-
чиство, земјоделство или професионално здружение на 
земјата во која се наоѓа неговото седиште, односно ре-
визорски извештај од странска ревизорска институција, 
согласно член 24 од Законот за јавни набавки и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка 
на безбедност - забрана на вршење дејност, издаден од 
страна на судот, извод од регистрација на дејноста, по-
тврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, 
придонеси и други јавни давачки согласно член 26 и 46 
од Законот за јавни набавки. 
Горенаведените придружни документи потребно е да 

бидат доставени во оригинален примерок или тие докол-
ку се фотокопии да бидат заверени од страна на нотар. 

2.4. Понудата треба да содржи единечна цена, за 
позициите од овој повик и вкупна цена на понудата. 

2.5. Во вкупната единечна цена изразена во тони 
треба да бидат вкалкулирани сите трошоци на понуду-
вачот од набавката до испораката на стоката до крајна-
та дестинација утоварна рампа на ЈП Македонски же-
лезници на територијата на Р. Македонија, ДДВ и сите 
други трошоци кои би ја оптовариле цената. 

 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на по-
нудувачот. 

3.2. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 
57 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

3.4. Рок на важност на понудата: 40 дена од денот 
на прифаќањето на понудата. 

3.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски, правни и фи-
зички лица. 

3.6. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата на ЈП Македонски железници - Ди-
рекција, најдоцна до 20.02.2003 година до 12 часот, со 
задачи да се обезбедат докази за датумот на предавање 
на понудата. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок, како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, 
нема да бидат разгледувани. 

4.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на 20.02.2003 година во 13 часот во просториите на ЈП 
Македонски железници - Дирекција - Скопје. 

4.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на Комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапување 
на понудувачот. 

4.4. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон 115-419.  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11, 16 и 18 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комиси-
јата за јавни набавки на ЈП Македонски железници об-
јавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12-124/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ 
НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВOРАЊЕ ЗА НАБАВКА 

НА ПАПУЧИ ЗА СОПИРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
- ЈП Македонски железници со седиште во Скопје, 

ул. �Железничка� 50б. 
1.2. Предмет на набавката: 
- Папучи за сопирање за локомотиви по серии по 

спецификација. 
- Папучи за сопирање за патнички и товарни вагони 

по спецификација. 
1.3. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

следното квантифицирање: 
- квалитет на производите  - 20 бодови, 
- цена на производите   - 30 бодови, 
- начин и рок на плаќање  - 35 бодови, 
- рок на испорака на стоката - 15 бодови. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба, исто така, да содржи докази за 

техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки), како гаранција за ква-
литетно работење. 

- референци - список на извршени работи за пос-
ледните три години, 

- техничка опременост - опис на техничките по-
стројки и машини со кои располага, 

- кадровска структура. 
2.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 

достават следната придружна документација:  
- документ за бонитет, за домашниот понудувач чи-

ја содржина е пропишана од министерот за финансии 
со Правилник или за странското правно или физичко 
лице сертификат за бонитет издаден од професионално 
репрезентативно тело на индустрија, трговија, занает-
чиство, земјоделство или професионално здружение на 
земјата во која се наоѓа неговото седиште, односно ре-
визорски извештај од странска ревизорска институција, 
согласно член 24 од Законот за јавни набавки и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка 
на безбедност - забрана на вршење дејност, издаден од 
страна на судот, извод од регистрација на дејноста, по-
тврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, 
придонеси и други јавни давачки согласно член 26 и 46 
од Законот за јавни набавки. 
Горенаведените придружни документи потребно е да 

бидат доставени во оригинален примерок или тие докол-
ку се фотокопии да бидат заверени од страна на нотар. 

2.4. Понудите треба да бидат придружени со 
гранција на понудите во износ од 5% од вредноста на 
понудата во валута на понудата, на STOPANSKA 
BANKA A.D. - SKOPJE, SWIFT ADREASA STOB MK 
2x, Account 25730-149, Telex 51140, 51472, 51226 For 
Macedonian Railways - Skopje, Republic of Macedonia. 

2.5. Понудaтa треба да содржи единечна цена, за 
позициите од овој повик и вкупна цена на понудата. 

2.6. Во вкупната единечна цена изразена во тони 
треба да бидат вкалкулирани сите трошоци на понуду-
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вачот од набавката до испорака на папучи за сопирање 
вклучувајќи го чинењето на набавката, транспортот до 
подружниците, царина, даноци, осигурување, ДДВ и 
сит  останати кои би ја оптовариле цената. е

 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на по-
нудувачот. 

3.2. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 
57 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

3.4. Рок на важност на понудата: 40 дена од денот 
на прифаќањето на понудата. 

3.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски, правни и фи-
зички лица. 

3.6. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата на ЈП Македонски железници - Ди-
рекција, најдоцна до 20.02.2003 година до 12 часот, со 
задачи да се обезбедат докази за датумот на предавање 
на понудата. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок, како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, 
нема да бидат разгледувани. 

4.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на 20.02.2003 година во 13 часот во просториите на ЈП 
Македонски железници - Дирекција - Скопје. 

4.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на Комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапување 
на понудувачот. 

4.4. Спецификациите можат да се подигнат во ЈП 
Македонски железници - Набавно одделение. 

4.5. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон 115-419.  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11, 16 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за 
јавни набавки на ЈП Македонски железници, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12-107/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
- ЈП Македонски железници со седиште во Скопје, 

ул. �Железничка� бр. 50б. 
1.2. Предмет на набавка и услуга: 
- Акумулаторски батерии по приложени специфи-

кации; 
- Санација на стационирани акумулаторски батерии 

по приложена спецификација. 
1.3. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

следното квантифицирање: 
- квалитет на производите, услугата 30 бода; 
- цена на производите, услугата  35 бода; 
- начин и рок на плаќање, услугата 20 бода; 
- рок на испорака на стоката, услугата  15 бода. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба, исто така, да содржи докази за 

техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки), како гаранција за ква-
литетно работење. 

- референци-список на извршени работи за послед-
ните три години, 

- техничка опременост-опис на техничките построј-
ки и машини со кои располага,  

- кадровска структура. 
2.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 

достават следната придружна документација: 
- документ за бонитет, за домашниот понудувач чи-

ја содржина е пропишана од министерот за финансии 
со Правилник или за странско правно или физичко ли-
це сертификат за бонитет издаден од професионално 
репрезентативно тело на индустрија, трговија, занает-
чиство, земјоделство или професионално здружение на 
земјата во која се наоѓа неговото седиште односно ре-
визорски извештај од странската ревизорска институ-
ција, согласно член 24 од Законот за јавни набавки и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка 
на безбедност-забрана на вршење дејност, издаден од 
страна на судот, извод од регистрација на дејноста, по-
тврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, 
придонеси и други јавни давачки согласно член 26 и 46 
од Законот за јавни набавки. 
Горенаведените придружни документи потребно е 

да бидат доставени во оригинален примерок или тие 
доколку се фотокопии да бидат заверени од страна на 
нотар. 

2.4. Понудата треба да содржи единечна цена, за 
позициите од овој повик и вкупна цена на понудата. 

2.5. Во вкупната единечна цена изразена во парче 
треба да бидат вкалкулирани сите трошоци на понуду-
вачот од набавката до испораката на стоката вклучувај-
ќи го чинењето на набавка, транспортот до подружни-
цата, царина, даноци, осигурување, ДДВ и сите остана-
ти кои би ја теретеле цената. 

 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на по-
нудувачот. 

3.2. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 
57 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

3.4. Рок на важност на понудата: 40 дена од денот 
на прифаќањето на понудата. 

3.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски, правни и фи-
зички лица. 

3.6. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата на ЈП Македонски железници - Ди-
рекција, најдоцна до 04.03.2003 година до 12 часот, со 
задачи да се обезбедат докази за датумот на предавање 
на понудата. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок, како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, 
нема да бидат разгледувани. 

4.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на 4.03.2003 година во 13 часот во просториите на ЈП 
Македонски железници - Дирекција - Скопје. 

4.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на Комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапување 
на понудувачот. 

4.4. Спецификациите назначени во барањето заин-
тересираните понудувачи ќе можат да ги добијат во од-
делението за набавки и продажба на ЈП Македонски 
железници. 

4.5. Понудувачите заинтересирани за санација на 
стационарните акумулаторски батерии по приложена 



Стр. 40 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јануари 2003 
 

Врз основа на член 41 од Статутот на Тутунски 
комбинат а.д. Скопје, Управниот одбор на седницата 
одржана на ден 25.12.2002 година ја донесе следнава 

спецификација при подигање на спецификацијата од 
одделението за набавки и продажба на ЈП Македонски 
железници ќе добијат детални информации и можности 
за увид на акумулаторски батерии на лице место во ед-
на од наведените железнички станици со цел понудува-
чите најреално да ја формираат својата понуда. 

 
О Д Л У К А 

ЗА  УТВРДУВАЊЕ НА  МАЛОПРОДАЖНАТА  ЦЕНА 
НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА ТУТУНСКИ  

КОМБИНАТ А.Д. СКОПЈЕ 
4.6. За дополнителни информации понудувачите 

можат да контактираат на телефон 115-419. 
  

Член 1 Комисија за јавни набавки 
Малопродажната цена на цигарите за пакување од 

20 пушачки единици се утврдува како што следи: 
_______________________________________________ 

 
Согласно член 622 од Законот за трговските друштва, 
управителот на Друштвото за производство и трговија 
СТИРОЛ ДОО увоз-извоз Скопје, управителот Мира 
Каранфиловска, на ден 15.07.2002 година, го состави 
следниот 

 
Вид на цигари Малопродажна цена/денари 

BOSS Ultra Lighs 45,00 
 

 Член 2 
П Л А Н Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното до-

несување, а ќе се применува од 01.02.2003 година. ЗА СПОЈУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО УНИЈА 
КОН ДРУШТВОТО СТИРОЛ                                     Тутунски комбинат а.д. Скопје 1. Друштвото за производство и трговија УНИЈА 

Славко и други ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на 
ул. "624" бб, Скопје, се спојува кон Друштвото за про-
изводство и трговија СТИРОЛ ДОО увоз-извоз Скопје. 

                                   Претседател на Управен одбор, 
                                   Коста Кипровски, с.р. 
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2. Со спојувањето на Друштвото УНИЈА Славко и 
други ДОО Скопје кон Друштвото СТИРОЛ ДОО 
Скопје престанува да постои Друштвото УНИЈА без 
ликвидација и се врши универзален пренос на неговиот 
имот врз Друштвото СТИРОЛ ДОО Скопје. 

3. Со спојувањето на Друштвото УНИЈА Славко и 
други ДОО Скопје, се пренесува вредноста на активата 
и пасивата на Друштвото СТИРОЛ ДОО Скопје, сог-
ласно проценката изготвена од овластен судски про-
ценител. 

4. Основната главнина која се пренесува од Друштво-
то УНИЈА кон Друштвото СТИРОЛ согласно изгот-
вената проценка изнесува вкупно 204.800,00 денари 
или 3.350 ЕУР (од кои содружниците имаат по 50% т.е 
по 102.400 денари или 1.676 ЕУР). 

5. Содружниците на Друштвото СТИРОЛ ДОО Скоп-
је ќе ги преземат уделите во истиот сооднос како што 
го имаат при учеството во основната главнина на Др-
уштвото СТИРОЛ, т.е секој содружник ќе преземе по 
25% од вкупната главнина на Друштвото УНИЈА. 

6. Сите побарувања и долгувања на Друштвото УНИ-
ЈА Славко и други ДОО-Скопје се пренесуваат на 
Друштвото СТИРОЛ ДОО-Скопје со денот на доби-
вањето на решението за упис на овој план во трговски-
от регистар. 

7. Овој план се доставува до регистарскиот суд и се 
објавува еден месец пред одржувањето на собирот на 
кој се одлучува за спојувањето.  

 За УНИЈА ДОО                  За СТИРОЛ ДОО 
Скопје, Управител             Скопје Управител 
СлавкоКаранфилов          Мира Каранфиловска 
                                                                                 (2273) 

_______________________________________________ 
 

И З В Е С Т У В А Њ Е 
 

Агенцијата на Република Македонија за приватиза-
ција ги известува своите коминтенти дека својата жиро 
сметка за уплата на средства од приватизација ја ми-
грира во Комерцијална банка АД Скопје. 
Жиро сметка: 300000001593552 
Даночен број: 4030993262472 
Депонент: Комерцијална банка АД Скопје 

     
 
 
 
 

 
 
 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев. 
Телефони  298-860,  298-769.  Телефакс 112-267.  Пошт.  фах 51. 

Жиро-сметка 300000000188798.  Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. 
Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје. 

 


	З А К О Н
	Dispozitat kalimtare dhe p`rfundimtare
	
	
	PER PENG TE KONTRAKTUAR




