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963. 

УКАЗ БР. 67 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 42/2001) и член 58 од Законот за служба во Ар-
мијата (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 62/2002)   
Се унапредува  
во чин генерал мајор 
бригадниот генерал Адил Беџет Газафер 
ЕМБГ: 0512947910028 сега: Командант на Коман-

дата за обука во Генералштабот на Армијата на Репуб-
лик  Македонија. а

 
О
 
вој указ да се изврши на 12.06.2003 година. 

  Бр. 07-726                                    Претседател 
13 јуни 2003 година                на Република Македонија, 

     Скопје         Борис Трајковски, с.р. 
___________ 

964. 
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 ПОЛИЦИСКАТА АКАДЕМИЈА 

 
Се прогласува Законот за Полициската aкадемија,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 11 јуни 2003 година. 
 

      Бр. 07-2820/1   Претседател 
11 јуни 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 ПОЛИЦИСКАТА АКАДЕМИЈА 

 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој закон се основа Полициска академија, како 
високообразовна државна установа од областа на без-
бед оста. н 

Член 2 
На Полициската академија се образуваат кадри за 

потребите на Министерството за внатрешни работи, 
други државни органи, како и за други организации, 
установи и правни лица кои вршат дејност од областа 
на безбедноста.  

Член 3 
Полициската академија врши образование за: 
1) стекнување високо образование; 
2) стекнување стручен степен - специјалист; 
3) стекнување научен степен - магистар и 

4) континуирано образование за лица со веќе стек-
нат степен на образование: 

- основна обука за полицаец, 
- специјална обука и 
- обука за раководење во подрачја на безбедноста 

(менаџмент во безбедноста). 
На Полициската академија се стекнува научен сте-

пен - доктор по науки со пријавување и одбрана на до-
кторска дисертација од областа на безбедноста.  

 
Член 4 

Полициската академија работи под назив Републи-
ка Македонија, Полициска академија - Скопје (во ната-
мошниот текст: Академија). 
Седиштето на Академијата е во Скопје. 
 

Член 5 
Академијата има својство на правно лице. 
Основен акт на Академијата е Статутот. 
 

Член 6 
Академијата има печат. 
Печатот го содржи името и седиштето на Академи-

јата, името Република Македонија и грбот на Републи-
ка Македонија. 
Формата и содржината на печатот, изгледот на зна-

ците и другите обележја на Академијата (амблем, зна-
ме и друго) и начинот на нивната употреба, се уредува-
ат со Статутот на Академијата. 

 
Член 7 

Одредбите од Законот за високото образование и 
Законот за научно-истражувачката дејност се примену-
ваат на Академијата, доколку со овој закон поинаку не 
е ур дено. е 

Член 8 
На Академијата не е дозволено политичко, парти-

ско и верско организирање и дејствување. 
 

II. ДЕЈНОСТ НА АКАДЕМИЈАТА 
 

Член 9 
Академијата врши високообразовна, научно-истра-

жувачка и применувачка дејност, како и континуирано 
обр зование.  а 

Член 10 
Академијата врши високообразовна дејност како: 

додипломски и последипломски студии. 
Последипломските студии се организираат како пос-

ледипломски научни студии (магистарски студии) и пос-
ледипломски стручни студии (специјалистички студии). 
На Академијата се остварува и континуирано обра-

зование за лица со веќе стекнат степен на образование 
преку спроведување на основна обука за полицаец, 
специјална обука и обука за раководење во подрачја на 
без едноста (менаџмент во безбедноста). б

 
Член 11 

Студиите за високо образование на Академијата се 
организираат како додипломски студии, во траење од 
четири години. 
Студиите за стекнување стручен степен специја-

лист траат една година. 
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Студиите за стекнување научен степен магистар 

траат две години. 
Основната обука за полицаец трае 12 месеци, од кои 

три месеци се предвидени за практична обука на терен, а 
специјалната обука и обуката за раководење во подрачја 
на безбедноста (менаџмент во безбедноста) траат завис-
но од нивните содржини, но не повеќе од 12 месеци.  

Член 12 
Студиите за стекнување високо образование се оства-

рув ат врз основа на студиски и предметни програми. а
 

Член 13 
Континуирано образование се остварува врз основа на 

програми што ги донесува министерот за внатрешни рабо-
ти или друг барател на образовните услуги на Академијата. 
Избор на кандидати за континуирано образование 

врши барателот на образовните услуги. 
Трошоците за континуирано образование ги обезбе-

дува барателот на образовните услуги.  
Правата и обврските меѓу Академијата и барателот 

на образовните услуги се уредуваат со договор. 
 

Член 14 
Научно-истражувачката работа на Академијата 

поблиску се уредува со Статутот на Академијата и про-
грамата за научно-истражувачка работа. 
Резултатите од истражувањата кои се од доверлив 

карактер можат да се користат по претходно добиена 
согласност од нарачателот на истражувањето. 

 
Член 15 

Академијата остварува соработка со сродни високо-
образовни и научни установи во земјата и странство и 
организира научни собири, симпозиуми, семинари, со-
ветувања и други видови собири. 

 
Член 16 

Академијата може да организира сопствена изда-
вачка дејност. 
Во рамките на Академијата се организира работата 

на библиотеката и библиотечно-информациска и доку-
ментациона дејност.  

Член 17 
Академијата издава дипломи и други документи за 

завршени студии и други видови на образование, спо-
ред условите утврдени во Статутот на Академијата и 
согласно со универзитетските стандарди. 

 
III. ОРГАНИ НА АКАДЕМИЈАТА 

 
Член 18 

Органи на Академијата се: Наставно-научен совет, 
Совет на наставници-инструктори на основната обука за 
полицаец (во натамошниот текст: Совет на наставници-
инструктори), Управа на Академијата и директор.  

 
1. Наставно-научен совет  

Член 19 
Наставно-научниот совет е стручен орган на Акаде-

мијата. 
Наставно-научниот совет го сочинуваат: избраните 

редовни и вонредни професори и доценти, наставно-
научни работници ангажирани на Академијата од дру-
ги високо образовни установи и претставници на сора-
ботниците и студентите. 
Бројот на претставниците на соработниците и на 

студентите и времето за кое се избираат, се уредува со 
Ста утот на Академијата. т 

1.1.  Надлежност на Наставно-научниот совет 
Член 20 

Наставно-научниот совет:  
- донесува четиригодишна програма за развој и го-

дишна програма за вршење на високообразовна дејност 
и научно-истражувачка работа; 

- донесува студиски и предметни програми; 
- врши избор во наставно-научни и соработнички 

звања, согласно со Законот за високото образование; 
- одлучува за вклучување во наставниот процес на 

наставници од други високо образовни установи, науч-
ни работници од други институции и афирмирани на-
учници и истакнати стручњаци од практиката; 

- одлучува за унапредување на наставната и науч-
но-истражувачката работа; 

- одлучува за издавање учебници и учебни помагала; 
- спроведува постапка за последипломските студии; 
- формира Комисија за евалуација, ги избира нејзи-

ните членови и донесува упатство за евалуација; 
- ги именува и разрешува членовите на Управата на 

Академијата од редот на наставниците; 
- формира стручна Комисија за признавање на висо-

ко образовни квалификации стекнати во странство; 
- одлучува за меѓународна соработка; 
- предлага мерки за унапредување на стандардот на 

студентите; 
- одлучува како второстепен орган по решенијата 

на директорот во врска со наставно-образовната деј-
ност и 

- врши други работи утврдени со Статутот на Ака-
демијата. 
Согласност на студиските и предметните програми 

од ставот 1 алинеја 2 на овој член дава министерот за 
внатрешни работи и министерот надлежен за работите 
на високото образование. 
Наставно-научниот совет полноважно одлучува до-

колку на седницата присуствуваат повеќе од половина-
та од вкупниот број негови членови, а одлуките ги до-
несува со мнозинство гласови од присутните членови. 
При изборот во наставно-научни и научни звања не 

учествуваат асистентите, помладите асистенти и прет-
ставниците на студентите. 

 
2. Совет на наставници-инструктори 

 
Член 21 

Советот на наставници-инструктори е стручен ор-
ган на Академијата. 
Советот на наставници-инструктори го сочинуваат: 

наставници-инструктори, надворешни соработници-
стручњаци од практиката и претставници на слушате-
лите на основната обука за полицаец. 
Бројот на членовите, времето за кое се избираат, 

надлежноста и други прашања кои се однесуваат на 
Советот на наставници-инструктори се утврдуваат со 
Статутот на Академијата. 

 
3. Управа на Академијата  

Член 22 
Управата на Академијата е орган на управување на 

Академијата. 
Управата на Академијата е составена од девет чле-

на, од кои двајца претставници од редот на наставни-
ците, двајца претставници од редот на наставниците-
инструктори, двајца претставници од редот на студен-
тите и слушателите на основната обука за полицаец и 
тројца надворешни членови кои се избираат врз прин-
ципот на стручност и компетентност. 
Претставниците на наставниците ги именува и раз-

решува Наставно-научниот совет за време од четири 
години. 
Претставниците на наставниците-инструктори ги 

именува и разрешува Советот на наставници-инстру-
ктори за време од четири години. 
Претставниците на студентите и слушателите на ос-

новната обука за полицаец ги избираат студентите и 
слушателите на основната обука за полицаец за време 
од една година. 
Надворешните членови ги именува и разрешува мини-

стерот за внатрешни работи за време од четири години. 
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Седниците на Управата на Академијата ги свикува 

и со нив претседава претседателот на Управата, што го 
избира Управата на Академијата од своите редови за 
време од две години. 
Управата на Академијата одлучува со мнозинство 

гласови од вкупниот број членови. 
 
3.1.  Надлежност на Управата на Академијата 

Член 23 
Управата на Академијата: 
- донесува Статут на Академијата и други општи 

акти; 
- одлучува за имотот и материјалните средства на 

Академијата; 
- донесува програма за работа и усвојува извештај 

за работа; 
- донесува четиригодишна програма за опремување 

на Академијата; 
- одлучува за распределба на средствата за наставна 

дејност (образовна и стручна дејност, издавачка, биб-
лиотечна, информациска, управно-административна и 
друга инфраструктура на Академијата); 

- одлучува за стандардот и опремувањето на сту-
дентите, другите слушатели и вработените; 

- одлучува за средства за дејност од интерес за сту-
дентите, поврзани со студиите (логорување, спортување 
и други дејности), утврдени со програмата за работа; 

- одлучува за висината на трошоците за давање на 
образовни услуги за стручна обука и за други образов-
ни услуги; 

- ја утврдува, на предлог на директорот, потребата 
од работници во стручната служба; 

- донесува финансов план и ја усвојува завршната 
сметка; 

- одлучува како второстепен орган по жалбите про-
тив решенија на директорот, во врска со стандардот на 
студентите и 

- врши други работи утврдени со Статутот  на Ака-
демијата. 
Согласност на Статутот на Академијата дава мини-

стерот за внатрешни работи. 
 

4. Директор  
Член 24 

     Директорот е раководен орган на Академијата. 
Директорот ја застапува и претставува Академијата. 
 

Член 25 
Директорот го именува и разрешува министерот за 

внатрешни работи за време од четири години. 
 

Член 26 
Академијата има тројца заменици на директорот од 

кои еден е декан, одговорен за високообразовната  и 
научно-истражувачката работа, кој се назначува од ре-
дот на професорите на Академијата. 
Замениците на директорот ги назначува и ги разре-

шува директорот на Академијата. 
За вршење на дел од своите надлежности, директо-

рот може да ги овласти замениците на директорот. 
 

4.1. Надлежност на директорот  
Член 27 

Директорот во вршењето на раководната функција: 
- ги извршува одлуките и заклучоците на Наставно-

научниот совет, на Советот на наставници-инструктори 
и на Управата на Академијата; 

- на Наставно-научниот совет и на Советот на на-
ставници-инструктори им поднесува предлози на одлу-
ки и други општи акти за прашања чие разгледување и 
решавање е во негова надлежност, 

- распишува конкурс за избор во наставно-научни и 
соработнички звања, шест месеци пред истекот на вре-
мето за кое се избрани, како и за избор на нови настав-
ници и соработници; 

- склучува договор за изведување настава со анга-
жиран наставник за една учебна година, во согласност 
со одлука на Наставно-научниот совет; 

- склучува договори со институции за ангажирање 
избрани наставници, соработници и инструктори; 

- ги потпишува дипломите и ги промовира дипло-
мираните студенти, доделува награди за постигнати из-
вонредни резултати во студирањето, им доделува уве-
ренија, свидетелства и други завршни документи на 
слушателите на Академијата; 

- одлучува како работодавач; 
- го донесува актот за организација и работа и за си-

стематизација на работните места во Академијата, по 
претходна согласност на министерот за внатрешни ра-
боти; 

- иницира соработка со сродни установи во земјата 
и странство; 

- поднесува извештај за работата на Академијата до 
министерот за внатрешни работи еднаш во годината и 

- врши други работи согласно со закон и Статутот 
на Академијата. 

 
5. Стручна служба 

 
Член 28 

За вршење стручни, техничко-административни и по-
мошни работи, Академијата формира Стручна служба. 
Организацијата и вршењето на работите на Струч-

ната служба на Академијата се утврдуваат со Статутот 
на Академијата. 

 
Член 29 

Раководител на Стручната служба е секретарот на 
Академијата. 
Секретарот е одговорен за работата на Стручната 

служба пред директорот. 
Именувањето на секретарот се уредува со Статутот 

на Академијата. 
 

IV. ВНАТРЕШНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ 
 

Член 30 
Академијата за вршење на својата дејност може да 

организира внатрешни организациони единици: инсти-
тут, катедра, оддел и други, под услови утврдени со 
Статутот на Академијата. 

 
V. ФИНАНСИРАЊЕ НА АКАДЕМИЈАТА 

 
Член 31 

Финансирањето на Академијата се врши од Буџетот 
на Република Македонија, од вршење на образовни ус-
луги и од други извори (кофинансирање, донации, по-
дароци, спонзорства и друго). 
За воведување на кофинансирање на трошоците на 

студирање и за висината на кофинансирањето, одлучу-
ва Управата на Академијата, по претходна согласност 
на министерот за внатрешни работи. 

 
VI. ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ, УСЛОВИ НА СТУДИ-
РАЊЕ И ОБУКА, ДИПЛОМИ И ДРУГИ ДОКУМЕН-
ТИ ЗА ЗАВРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 
 

Член 32 
На студии за стекнување високо образование може 

да се запише лице кое има завршено четиригодишно 
средно образование и кое ги исполнува условите и кри-
териумите утврдени со Конкурсот за запишување, што 
го објавува Академијата. 

 
Член 33 

Во Конкурсот за запишување на студии на Акаде-
мијата ќе се пропишат критериуми за соодветна и пра-
вична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите 
заедници. 



Стр. 4 - Бр. 40 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 23 јуни 2003 
 
Во Комисијата за избор на кандидати за стекнување 

високо образование двајца членови се од Министерс-
твото за внатрешни работи. 
Комисијата од ставот 2 на овој член  ја формира На-

ставно-научниот совет. 
 

Член 34 
Студиите на Академијата се организираат како ре-

довни и вонредни. 
Одлука за бројот на редовните и вонредните студен-

ти за запишување на Академијата за стекнување високо 
образование, на предлог на министерот за внатрешни ра-
боти, донесува Владата на Република Македонија. 
Предлогот на министерот за внатрешни работи за 

бројот за запишување на редовни и вонредни студенти 
на Академијата, се заснова на потребите на Мини-
стерството за внатрешни работи и потребите на други 
органи, установи и правни лица. 

 
Член 35 

Прием на кандидати за основна обука за полицаец 
се врши врз основа на Конкурс што го распишува ми-
нистерот за внатрешни работи. 
При изборот на кандидати за основна обука за по-

лицаец, двајца членови во Комисијата за избор се од 
Академијата. 
Комисијата од ставот 2 на овој член ја формира ми-

нистерот за внатрешни работи. 
 

Член 36 
Посебните права и обврски меѓу студентите, однос-

но слушателите на основната обука за полицаец и Ака-
демијата, се уредуваат со договор во согласност со 
Статутот на Академијата. 

 
Член 37 

Под услови утврдени со Статутот на Академијата 
на студент, по негово барање, може да му мируваат 
правата и обврските на Академијата. 
Директорот донесува решение за мирување на правата 

и обврските и за продолжување на статусот студент. 
Причините за мирување на правата и обврските на 

студентот се утврдуваат со Статутот на Академијата. 
 

Член 38 
Слушателите на основната обука за полицаец, во 

текот на обуката, задолжително престојуваат во Акаде-
мијата (интернатско сместување). 
Во Академијата ќе бидат сместени и студентите, 

како и учесниците на специјалната обука и обуката за 
раководење во подрачја на безбедноста, за време на 
нивното траење, согласно со Статутот на Академијата. 

 
Член 39 

Студент кој завршил додипломски студии се стек-
нува со стручен назив дипломиран криминалист. 
Студент кој завршил специјалистички студии се 

стекнува со стручен назив специјалист по безбедност. 
Студент кој завршил последипломски студии и од-

бранил магистарски труд се стекнува со научен степен 
- магистар по науки од областа на безбедноста. 
Кандидатот кој пријавил и одбранил докторска ди-

сертација се стекнува со научен степен - доктор по нау-
ки од областа на безбедноста. 

 
Член 40 

На студентот кој завршил додипломски студии, 
специјалистички или последипломски научни студии, 
му се издава диплома во која се наведува видот на 
образованието, стручниот назив, односно научниот 
степен и средната оценка на успехот. 

 
Член 41 

На слушател кој завршил основна обука за полица-
ец му се издава свидетелство. 

На слушател кој завршил специјална обука му се 
издава сертификат за специјална обука од соодветната 
област. 
На слушател кој завршил обука за раководење во 

подрачје на безбедноста му се издава уверение. 
 

VII. НАСТАВНО-НАУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 
 

Член 42 
Наставно-научни звања на Академијата се: доцент, 

вонреден професор и редовен професор. 
Наставник се избира за една или две предметни 

програми, утврдени со студиската програма. 
 

Член 43 
Соработнички звања на Академијата се: помлад 

асистент и асистент. 
Соработниците од ставот 1 на овој член се избираат во 

научни области утврдени со Статутот на Академијата. 
 

Член 44 
Наставниците и соработниците се избираат соглас-

но со одредбите на Законот за високото образование. 
 

Член 45 
За спроведување на основната обука за полицаец се 

избираат наставници-инструктори. 
За наставник-инструктор може да биде избрано ли-

це со завршено високо образование, кое е истакнат 
стручњак во практиката од соодветното подрачје на 
безбедноста и има најмалку пет години работно искус-
тво во подрачјето за кое се избира или лице кое има за-
вршено последипломски студии од соодветната област. 

 
Член 46 

Наставно-научна работа на Академијата може да 
врши само лице избрано во наставно-научно и соработ-
ничко звање, за времето за кое е избрано. 
Континуирано образование може да врши само ли-

це избрано во инструкторско звање, за времето за кое е 
избрано. 
Изборот во звање не е задолжителна основа за зас-

новање работен однос за времето за кое е извршен из-
борот. 
Директорот на Академијата склучува договор со 

институцијата во која е вработен избраниот наставник 
или соработник, за неговото ангажирање во Академија-
та со пократко од полното работно време, во случаи ко-
га избраниот наставник или соработник по негова од-
лука или заради необезбедени финансиски средства за 
ново вработување, не заснова работен однос во Акаде-
мијата за времето за кое е избран. 

 
Член 47 

Афирмирани научници и стручњаци од практиката, 
без оглед на исполнетоста на условите за избор во зва-
ње, како специјалисти и експерти, по покана, може да 
изведуваат настава за одделни делови од наставен 
предмет, во обем и според услови утврдени со Стату-
тот на Академијата. 

 
Член 48 

Работниците на определени работни места во Ака-
демијата носат униформа на припадници на полицијата 
и се сметаат за овластени службени лица согласно со 
Законот за внатрешни работи. 
Работните места од ставот 1 на овој член се утврду-

ваат во актот за систематизација на работните места на 
Академијата. 
Прописите што се однесуваат на правата и обврски-

те на овластените службени лица на Министерството 
за внатрешни работи соодветно се применуваат на ов-
ластените службени лица од ставот 1 на овој член. 
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VIII. СТУДЕНТИ 
 

Член 49 
Редовниот студент ги има следниве права и обврски:  
- задолжително присуствува на предавањa, вежби, 

тренинзи и практична настава, освен во оправдани слу-
чаи утврдени со Статутот на Академијата; 

- носи работна облека (униформа) со соодветни оз-
наки за време на следењето на наставата и вршењето 
на другите активности поврзани со студирањето на 
Академијата, согласно со Статутот на Академијата; 

- учествува во управувањето со Академијата, преку 
органите на Академијата, согласно со закон и Статутот 
на Академијата; 

- користи услуги на студентскиот стандард (сместу-
вање и исхрана во интернатот на Академијата, здрав-
ствена заштита и друго), согласно со Статутот на Ака-
демијата; 

- користи услуги на градски и меѓуградски превоз, 
според услови договорени со давателите на тие услуги 
и Академијата; 

- добива државни или други стипендии или користи 
студентски финансиски кредити за време на студира-
њето, според услови од давателите на тие финансиски 
средства и 

- може предвреме да полага испити од наредната 
студиска година, ако во претходната студиска година 
постигне оценка од најмалку 8,00 (осум). 
Министерот за внатрешни работи ќе го пропише 

видот и ознаките на работната облека (униформа) од 
ставот 1 алинеја 2 на овој член. 
Посебните права и обврски меѓу секој редовен сту-

дент одделно и Академијата, се уредуваат со договор, 
во согласност со овој закон и Статутот. 

 
Член 50 

Студент-стипендист на Министерството за внатреш-
ни работи кој ќе ја заврши Академијата се здобива со 
право да стапи на работа во Министерството за вна-
трешни работи во согласност со актот за систематиза-
ција на работните места во Министерството. 

 
Член 51 

Редовен студент може да ја повторува секоја студи-
ска година само еднаш. 
Редовниот студент што повторувал студиска година 

нема право да ги користи услугите на студентскиот 
стандард. 
Ако редовниот студент во повторената студиска го-

дина не ги исполни условите за запишување во наред-
ната студиска година, му престанува статусот на редо-
вен студент.   

Член 52 
Статусот редовен студент престанува и ако студентот: 
- дипломира; 
- се испише од Академијата; 
- премине во основна обука за полицаец; 
- има промени во здравствената состојба или психо-

физичките способности што се од значење за вршење 
на работите од областа на безбедноста и 

- е исклучен од Академијата од причини утврдени 
со Статутот на Академијата. 
Промените во здравствената состојба или во психо-

физичките способности од ставот 1 алинеја 4 на овој 
член ги утврдува стручна комисија, согласно со Стату-
тот  Академијата. на 

Член 53 
Студент-стипендист на Министерството за вна-

трешни работи кој ќе биде исклучен од Академијата по 
негова вина или ќе одбие да работи на работно место 
на кое ќе биде распореден по завршувањето, е должен 
да ги надомести трошоците за сместување и исхрана и 
задоволување на другите воспитно-образовни потреби 
на Академијата, сразмерно на времето на студиите. 

Член 54 
На слушателите на основната обука за полицаец, 

специјалната обука и на обуката за раководење во по-
драчја на безбедноста, во поглед на правата и обврски-
те, за време на обуката соодветно се применуваат 
одредбите на членовите 49 до 53 од овој закон. 
Слушателот на основната обука за полицаец кој по 

втор пат нема да ги положи завршните испити, за ната-
мошното полагање на секој испит одделно, сам ги под-
несува трошоците и должен е да ги положи завршните 
испити најдоцна во рок од шест месеци од денот на за-
вршувањето на наставата. 
Слушателот на основната обука за полицаец, докол-

ку не ги положи завршните испити во рокот утврден со 
ставот 2 од овој член, му престанува статусот на слу-
шател на основната обука за полицаец. 

 
IX. ДИСЦИПЛИНСКИ МЕРКИ 

 
Член 55 

За повреда на должностите и за неисполнување на 
обврските на студент и на слушател на Академијата 
може да му се изречат дисциплинските мерки: опоме-
на, јавна опомена или исклучување. 
Со Статутот на Академијата се определува составот 

на дисциплинската комисија, постапката за утврдување 
на дисциплинската одговорност и правото на заштита 
на студентот, односно слушателот. 

 
X. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА АКАДЕМИЈАТА 

 
Член 56 

Надзор над законитоста во работењето, надзор над 
законитоста на актите и надзор над издавањето на дип-
ломите во Академијата, врши министерот за внатреш-
ни работи и министерот надлежен за работите на висо-
кото образование, секој во рамките на својата надлеж-
ност, согласно со одредбите на овој закон и Законот за 
високото образование. 

 
XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 57 

Објектите и опремата што ги користи Центарот за 
образование на кадри за областа на безбедноста (во на-
тамошниот текст: Центарот), ги презема на користење 
Ака емијата. д  

Член 58 
Наставно-научните работници избрани на Факулте-

тот за безбедност, од 1 октомври 2003 година, продол-
жуваат со работа на Академијата во наставно-научните 
зва а за времето за кое се избрани. њ 

Член 59 
Наставниците и воспитувачите од Средното поли-

циско училиште ќе бидат избрани во наставни, сора-
ботнички или инструкторски звања на Академијата, 
ако ги исполнуваат условите за избор согласно со овој 
закон и Законот за високото образование. 
Наставниците и воспитувачите од ставот 1 на овој 

член кои не ги исполнуваат условите за избор во на-
ставни, соработнички или инструкторски звања на 
Академијата, ги презема Министерството за внатрешни 
работи на работи и работни задачи што одговараат на 
нив ата стручна квалификација. н

 
Член 60 

Директорот на Центарот продолжува да ја врши 
функцијата директор на Академијата до истекот на 
мандатот за кој е именуван од Владата на Република 
Ма едонија. к 

Член 61 
Вработените во Центарот кои вршат администра-

тивно-технички и помошни работи, ги презема Акаде-
мијата и ги распоредува на работи и работни задачи 
што одговараат на нивните стручни квалификации. 
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Член 62 
Подготовките за почеток на работа на Академијата 

ги врши матична комисија. 
Матичната комисија е составена од седум члена, од 

кои повеќе од половината се редовни и вонредни про-
фесори од Факултетот за безбедност. 
Директорот на Центарот и деканот на Факултетот 

за безбедност се членови на матичната комисија. 
Матичната комисија ја именува министерот за вна-

трешни работи, во рок од 15 дена од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

 
Член 63 

Академијата ќе почне со работа во учебната 
2003/2004 година. 

 
Член 64 

Општите акти утврдени со овој закон ќе се донесат 
во рок од три месеци од денот на неговото влегување 
во с ла. и 

Член 65 
Студентите од Факултетот за безбедност, студиите 

ги продолжуваат до 30 септември 2003 година, соглас-
но со наставните планови и програми според кои ги за-
пишале студиите.  

Член 66 
Законот за основање на Центар за образование на 

кадри за областа на безбедноста (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 27/1995 и 98/2002), преста-
нува да важи на 30 септември 2003 година. 

 
Член 67 

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

___________ 
 

L I G JI 
P{R AKADEMIN{ POLICORE 

 
I. DISPOZITAT THEMELORE 

 
Neni 1 

Me k[t[ ligj themelohet Akademia Policore, si 
institucion i lart[ arsimor shtet[ror nga l[mi i siguris[. 

 
Neni 2 

N[ Akademin[ Policore arsimohen kuadro p[r nevojat 
e Ministris[ s[ Pun[ve t[ Brendshme, organeve tjera 
shtet[rore, si dhe p[r organizata tjera, ente dhe persona 
juridik t[ cil[t kryejn[ veprimtari nga l[mi i siguris[. 

 
Neni 3 

Akademia Policore b[n arsimim p[r: 
1. fitimin e arsimit sip[ror; 
2. fitimin e shkall[s profesionale-specialist; 
3. fitimin e shkall[s shkencore-magjist[r; 
4. arsimin e kontinuar p[r personat tashm[ me shkall[ 

t[ fituar t[ arsimit: 
- aft[sim themelor p[r polic; 
- aft[sim special dhe 
- aft[sim p[r udh[heqje n[ rajonet e siguris[ 

(menaxhment n[ sigurim). 
N[ Akademin[ Policore fitohet shkalla shkencore-

doktor i shkencave me paraqitjen dhe mbrojtjen e 
disertacionit t[ doktorat[s nga l[mi i sigurimit. 

 
Neni 4 

Akademia policore punon me em[rtimin  Republika e 
Maqedonis[, Akademia Policore-Shkup, (n[ tekstin e 
m[tejsh[m: Akademia). 

Selia e Akademis[ [sht[ n[ Shkup. 
 

Neni 5 
Akademia ka cil[sin[ e personit juridik. 
Akt themelor i Akademis[ [sht[ Statuti. 

Neni 6 
Akademia ka vul[n. 
Vula p[rmban emrin dhe selin[ e Akademis[, emrin 

Republika e Maqedonis[ dhe stem[n e Republik[s s[ 
Maqedonis[. 

Forma dhe p[rmbajtja e vul[s, pamja e shenjave dhe 
tipareve tjera t[ Akademis[ (emblema, flamuri etj.) dhe 
m[nyra e p[rdorimit t[ tyre, rregullohen me Statutin e 
Akademis[.  

Neni 7 
Dispozitat e Ligjit p[r arsimin sip[ror dhe Ligji p[r 

veprimtarin[ shkencore-k[rkimore zbatohen n[ Akademi, 
n[se me k[t[ ligj nuk [sht[ rregulluar m[ ndryshe. 

 
Neni 8 

N[ Akademi nuk lejohet organizimi dhe veprimi 
politik, partiak dhe fetar. 

 
II. VEPRIMTARIA E AKADEMIS{ 

 
Neni  9 

Akademia ushtron veprimtari t[ arsimit sip[ror, 
shkencor k[rkimor dhe aplikativ, si dhe arsimin e 

ontinuar. k 
Neni 10 

Akademia ushtron veprimtari t[ arsimit sip[ror, si: 
studime deri n[ diplom[ dhe studime postdiplomike. 

Studimet postdiplomike organizohen si studime 
postdiplomike shkencore (studime t[ magjistratur[s) dhe 
studime postdiplomike profesionale (studime specialistike). 

N[ Akademi realizohet edhe arsimi i kontinuar p[r 
personat me shkall[ tashm[ t[ fituar t[ arsimimit p[rmes 
zbatimit t[ aft[simit themelor p[r polic, aft[sime speciale 
dhe aft[sime p[r udh[heqje n[ l[min e sigurimit 
(menaxhmentit n[ sigurim). 

 
Neni 11 

Studimet p[r arsimin sip[ror n[ Akademi organizohen 
si studime diplomike, me koh[zgjatje prej kat[r vitesh. 

Studimet p[r fitimin e shkall[s profesionale t[ 
specialistit zgjasin nj[ vit. 

Studimet p[r fitimin e shkall[s shkencore  t[ magjistrit 
zgjasin dy vite. 

Aft[simi themelor p[r polic zgjat 12 muaj, t[ cil[t 3 
muaj jan[ parapar[ p[r aft[sim praktik n[ terren, nd[rsa 
aft[simi special dhe aft[simi p[r udh[heqje n[ l[min e 
sigurimit (menaxhmenti n[ sigurim) zgjat var[sisht nga 
p[rmbajtjet e tyre, por jo m[ shum[ se 12 muaj. 

 
Neni 12 

Studimet p[r fitimin e arsimit sip[ror realizohen n[ 
baz[ t[ programeve studimore dhe l[ndore. 

 
Neni 13 

Arsimimi i kontinuar realizohet n[ baz[ t[ programeve 
q[ i miraton ministri i Pun[ve t[ Brendshme ose k[rkuesi 
tjet[r p[r sh[rbime arsimore t[ Akademis[. 

Zgjedhja e kandidat[ve p[r arsimim t[ kontinuar b[het 
nga k[rkuesi i sh[rbimeve arsimore. 

Shpenzimet p[r arsim t[ kontinuar i siguron k[rkuesi i 
sh[rbimeve arsimore. 

T[ drejtat dhe obligimet nd[rmjet Akademis[ dhe 
k[rkuesit t[ sh[rbimeve arsimore rregullohen me 
marr[veshje.  

Neni 14 
Puna shkencore-k[rkimore e Akademis[ m[ p[r s[ 

af[rmi rregullohet me statutin e Akademis[ dhe me 
programin e pun[s shkencore-k[rkimore. 

Rezultatet e k[rkimeve q[ jan[ me karakter t[ 
besuesh[m, mund t[ shfryt[zohen me p[lqimin e marrur 
paraprak t[ porosit[sit t[ k[rkimit. 

  
Neni 15 

Akademia realizon bashk[punim me ente t[ ngjashme 
t[ arsimit sip[ror dhe ente shkencore n[ vend dhe n[ bot[n 
e jashtme dhe organizon tubime shkencore, simpoziume, 
seminare, k[shillime dhe lloje t[ tjera tubimesh. 
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Neni 16 
Akademia mund t[ organizoj[ veprimtari  vetanake 

botuese. 
N[ kuad[r t[ Akademis[ organizohet puna n[ 

bibliotek[ dhe veprimtaria bibliotekare-informative dhe 
dokumentuese.  

Neni 17 
Akademia jep diploma dhe dokumente tjera p[r 

studime t[ kryera  dhe lloje tjera t[ arsimit, sipas kushteve 
t[ caktuara n[ Satutin e Akademis[ dhe n[ pajtim me 
standardet universitare. 

 
III. ORGANET E AKADEMIS{ 

 
Neni 18 

Organet e Akademis[ jan[: K[shilli m[simor-shkencor, 
K[shilli i arsimtar[ve -instruktor[ve t[ aft[simit themelor 
p[r polic (n[ tekstin e m[tejm[: K[shilli i arsimtar[ve-
instruktor[ve), Drejtoria e Akademis[ dhe drejtori. 

 
1. K[shilli m[simor-shkencor 

 
Neni 19 

K[shilli m[simor-shkencor [sht[ organ profesional i 
Akademis[. 

K[shillin m[simor-shkencor e p[rb[jn[: profesor[t 
ordinar[ dhe inordinar[ dhe docent[, pun[tor[ m[simor-
shkencor t[ angazhuar n[ Akademi nga ente tjera t[ arsimit 
t[ lart[ dhe p[rfaq[sues t[ bashk[pun[tor[ve dhe 
student[ve. 

Numri i p[rfaq[suesve t[ bashk[pun[tor[ve dhe i 
student[ve dhe koha p[r t[ cil[n zgjedhen, rregullohet me 
Statutin e Akademis[. 

 
1.1. Obligimet e K[shillit m[simor-shkencor 

 
Neni 20 

K[shilli m[simor-shkencor: 
- sjell program kat[r vje]ar p[r zhvillim dhe program 

vjetor p[r kryerjen e veprimtaris[ s[ arsimit t[ lart[  dhe 
pun[ k[rkimore-shkencore; 

- sjell programe l[ndore dhe shkencore; 
- b[n zgjedhjen e titujve m[simor-shkencor dhe titujve 

t[ bashk[pun[tor[ve, n[ pajtim me Ligjin p[r arsimimin e 
lart[; 

- vendos p[r inkuadrimin n[ procesin m[simor t[ 
arsimtar[ve nga entet tjera t[ arsimit t[ lart[, pun[tor[ 
shkencor nga institucione tjera dhe shkenc[tar[ t[ afirmuar 
dhe ekspert[ t[ dalluar nga praktika; 

- vendos p[r p[rparimin e pun[s m[simore dhe 
k[rkimore-shkencore; 

- vendos p[r botimin e librave dhe mjeteve tjera 
ndihm[se p[r m[sim; 

- zbaton procedur[ p[r studime posdiplomike; 
- formon Komision p[r evaluacion, i zgjedh an[tar[t e 

saj dhe sjell udh[zim p[r evaluim; 
- em[ron dhe shkarkon an[tar[t e Drejtoris[ s[ 

Akademis[ nga radh[t e arsimtar[ve; 
- formon Komision ekspert[sh p[r njohjen e 

kualifikimeve t[ larta shkollore t[ fituara n[ shtetet e 
jashtme; 

- vendos p[r bashk[punim nd[rkomb[tar; 
- propozon masa p[r ngritjen e standardeve t[ 

student[ve; 
- vendos si organ i shkall[s s[ dyt[ p[r vendimet e 

drejtorit lidhur me veprimtarin[ edukative-arsimore dhe  
- kryen pun[ t[ tjera t[ p[rcaktuara me Statutin e 

Akademis[. 
P[lqim p[r programin l[ndor-m[simor nga paragrafi 1 

alineja 2 e k[tij neni jep ministri i Pun[ve t[ Brendshme 
dhe ministri kompetent p[r pun[t e arsimit t[ lart[. 

K[shilli arsimor-shkencor vendos plot[fuqish[m n[se 
n[ mbledhje marrin pjes[ m[ shum[ se gjysma nga numri i 
p[rgjithsh[m i an[tar[ve t[ saj, kurse vendimet i sjell me 
shumic[  votash  nga an[tar[t e pranish[m  

Gjat[ zgjedhjes t[ titujve shkencor-arsimor dhe 
shkencor  nuk marrin pjes[ asistent[t, asistent[t e rinj dhe 
p[rfaq[suesit e student[ve. 

2. K[shilli i arsimtar[ve-instruktor[ve 
 

Neni 21 
K[shilli i arsimtar[ve-instruktor[ve [sht[ organ 

profesional i Akademis[. 
K[shillin e arsimtar[ve–instruktor[ve e p[rb[jn[: 

arsimtar[t-instruktor[, bashk[pun[tor[-ekspert[ t[ jasht[m 
nga praktika dhe p[rfaq[sues t[ kandidat[ve t[ trajnimit 
fillestar  p[r polic. 

Numri i an[tar[ve, koha p[r t[ cil[n zgjedhen, 
kompetencat dhe ][shtjet  tjera q[ kan[ t[ b[jn[ me 
K[shillin e arsimtar[ve-instruktor[ve p[rcaktohen me 
Statutin e Akademis[. 

 
3. Drejtoria e Akademis[ 

 
Neni 22 

Drejtoria e Akademis[ [sht[ organ i administrimit t[ 
Akademis[.  

Drejtoria e Akademis[ p[rb[het nga n[nt[ an[tar[, prej 
t[ cil[ve dy p[rfaq[sues nga radh[t e arsimtar[ve, dy 
p[rfaq[sues nga radh[t e arsimtar[ve–instruktor[, dy 
p[rfaq[sues nga radh[t e student[ve dhe d[gjuesve t[ 
aft[simit themelor  p[r polic dhe tre an[tar[ t[ jasht[m q[ 
zgjedhen n[ baz[ t[ parimit t[ profesinalitetit dhe 
kompetenc[s. 

P[rfaq[suesit e arsimtar[ve i em[ron dhe i shkarkon 
K[shilli  arsimor-shkencor me koh[zgjatje prej kat[r 
vitesh. 

P[rfaq[suesit e arsimtar[ve-instruktor[ i em[ron dhe i 
shkarkon K[shilli i arsimtar[ve-instruktor[ me koh[zgjatje 
prej kat[r viteve. 

P[rfaq[suesit e student[ve dhe d[gjuesve t[ aft[simit 
themelor p[r polic i zgjedhin student[t dhe d[gjuesit t[ 
aft[simit themelor p[r polic n[ koh[zgjatje prej nj[ viti. 

An[tar[t e jasht[m i em[ron dhe i shkarkon ministri i 
Pun[ve t[ Brendshme me koh[zgjatje prej 4 vitesh. 

Mbledhjet  e Drejtoris[ s[ Akademis[ i konvokon dhe 
me ato kryeson kryetari i Drejtoris[, t[ cilin e zgjedh 
Drejtoria e Akademis[ nga radh[t e saj n[ koh[zgjatje prej 
dy vitesh. 

Drejtoria e Akademis[ vendos me shumic[ votash  nga 
numri i p[rgjithsh[m i antar[ve. 

Kompetenca e Drejtoris[ s[ Akademis[ 
 

Neni 23 
Drejtoria e Akademis[: 
- nxjerr Statutin e Akademis[ dhe akte tjera t[ 

p[rgjithshme; 
- vendos p[r pron[n dhe mjetet materiale t[ 

Akademis[; 
- nxjerr programin e pun[s dhe miraton raportin e 

pun[s; 
- nxjerr programin kat[rvje]ar p[r pajisjen e 

Akademis[; 
- vendos p[r ndarjen e mjeteve p[r veprimtarin[ 

arsimore (veprimtarin[ arsimore dhe profesionale, botuese, 
bibliotekare, informative, drejtuese-administrative dhe 
infrastruktur[n tjet[r t[ Akademis[); 

- vendos p[r standardin dhe pajisjen e student[ve, 
d[gjuesve t[ tjer[ dhe t[ pun[suarve; 

- vendos p[r mjetet p[r veprimtari me interes p[r 
student[t, lidhur me studimet (kampim, sportet dhe 
veprimtarit[ tjera), t[ p[rcaktuara me programin e pun[s; 

- vendos p[r lart[sin[ e shpenzimeve p[r ofrimin e 
sh[rbimeve arsimore, p[r aft[sim profesional dhe  p[r 
sh[rbime t[ tjera arsimore; 

- me propozim t[ drejtorit p[rcakton nevoj[n p[r 
pun[tor[ n[ sh[rbimin profesional; 

- nxjerr planin financiar dhe miraton llogarin[ 
p[rfundimtare; 

- si organ i shkall[s s[ dyt[ vendos lidhur me ankesat 
kund[r vendimeve t[ drejtorit, q[ kan[ t[ b[jn[ me 
standardin e student[ve  dhe  

- kryen pun[ t[ tjera t[ p[rcaktuara me Statutin e 
Akademis[. 

P[lqimin p[r Statutin e Akademis[ e jep ministri i 
Pun[ve t[ Brendshme. 
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4. Drejtori 
 

Neni 24 
Drejtori [sht[ organ udh[heq[s i Akademis[. 
Drejtori e p[rfaq[son dhe prezenton Akademin[. 
 

Neni 25 
Drejtorin e emron dhe shkarkon ministri i Pun[ve t[ 

Brendshme me mandat prej kat[r vitesh. 
 

Neni 26 
Akademia ka tre z[vend[sdrejtor, nga t[ cil[t nj[ri 

[sht[ dekan, p[rgjegj[s p[r pun[n e arsimit sip[ror dhe 
pun[n shkencore-k[rkimore, i cili em[rohet nga radh[t e 
profesor[ve t[ Akademis[. 

Z[vend[sdrejtor[t i em[ron dhe i shkarkon drejtori i 
Akademis[. 

P[r kryerjen e nj[ pjese t[ kompetencave t[ tij drejtori 
mund t'i autorizoj[ z[vend[sdrejtor[t. 

 
4.1. Kompetenca e drejtorit  

Neni 27 
Drejtori n[ kryerjen e funksionit udh[heq[s: 
- i  zbaton vendimet dhe konkluzat e K[shillit m[simor-

shkencor, t[ K[shillit t[ arsimtar[ve-instruktor[ dhe t[ 
Drejtoris[ s[ Akademis[; 

- K[shillit m[simor-shkencor dhe K[shillit t[ 
arsimtar[ve-instruktor[  u paraqet propozim t[ vendimeve 
dhe akte tjera t[ p[rgjithshme, p[r ][shtje shqyrtimi dhe 
zgjidhja e t[ cilave [sht[ n[ kompetenc[ t[ tij; 

- shpall konkurs p[r zgjedhjen n[ tituj m[simor-
shkencor dhe tituj bashk[pun[tor[sh, gjasht[ muaj para 
skadimit t[ afatit p[r t[ cilin jan[ zgjedhur, si dhe p[r 
zgjedhjen e arsimtar[ve dhe bashk[pun[tor[ve t[ rinj; 

- lidh marr[veshje p[r zhvillimin e m[simit me 
arsimtar[t e angazhuar p[r nj[ vit shkollor, n[ pajtim me 
vendimin e K[shillit m[simor-shkencor; 

- lidh marr[veshje me institucione p[r angazhimin e 
arsimtar[ve, bashk[pun[tor[ve dhe instruktor[ve t[ 
zgjedhur; 

- i n[nshkruan diplomat dhe i promovon student[t e 
diplomuar, ndan shp[rblime p[r rezultate t[ 
jasht[zakonshme t[ arritur n[ studime, u ndan certifikata, 
d[ftesa dhe dokumente t[ tjera p[rfundimtare d[gjuesve t[ 
akademis[; 

- vendos si pun[dh[n[s; 
- e nxjerr aktin p[r organizimin dhe pun[n dhe p[r 

sistematizimin e vendeve t[ pun[s n[ Akademi, me p[lqim 
paraprak t[ ministrit t[ Pun[ve t[ Brendshme; 

- inicon bashk[punim me entet t[ ngjashme n[ vend 
dhe n[ bot[n e jashtme; 

- i paraqet raport  p[r pun[n e Akademis[ ministrit t[ 
Pun[ve t[ Brendshme, nj[ her[ n[ vit  dhe  

- kryen pun[ t[ tjera n[ pajtim me ligjin dhe Statutin e 
Akademis[.  

5. Sh[rbimi profesional  
Neni 28 

P[r kryerjen e pun[ve profesionale, teknike-
administrative dhe ndihm[se, Akademia formon Sh[rbimin 
profesional. 

Organizimi dhe kryerja e pun[ve t[ Sh[rbimit 
profesional t[ Akademis[, p[rcaktohen me Statutin e 
Akademis[.  

Neni 29 
Udh[heq[s i Sh[rbimit profesional [sht[ sekretari i 

Akademis[. 
Sekretari [sht[ p[rgjegj[s p[r pun[n e Sh[rbimit 

profesional para drejtorit. 
Em[rimi i sekretarit rregullohet me Statutin e 

Akademis[.  
 
IV. NJ{SIT{ E BRENDSHME ORGANIZATIVE 
  

Neni  30 
Akademia p[r kryerjen e veprimtaris[ s[ saj mund t[ 

organizoj[ nj[sit[ e brendshme organizative: institutin, 
katedr[n, sektorin etj., n[n kushtet e p[rcaktuara me 
Statutin e Akademis[. 

V. FINANCIMI I AKADEMIS{ 
 

Neni 31 
Financimi i Akademis[ b[het nga Buxheti i Republik[s 

s[ Maqedonis[, nga kryerja e sh[rbimeve arsimore dhe nga 
burime t[ tjera (bashk[financim, donacione, dhurata, 
sponsorime etj.). 

P[r futjen e bashk[financimit n[ shpenzimet e studimit 
dhe p[r lart[sin[ e bashk[financimit, vendos Drejtoria e 
Akademis[, me p[lqim paraprak t[ ministrit t[ Pun[ve t[ 
Brendshme. 

 
VI. PRANIMI I KANDIDAT{VE, KUSHTET E 

STUDIMIT DHE ST{RVITJA, DIPLOMAT DHE 
DOKUMENTET TJERA P{R MBARIMIN  

E ARSIMIT DHE ST{RVITJES 
 

Neni 32 
N[ studime p[r fitimin e arsimit t[ lart[ mund t[ 

regjistrohet personi i cili ka mbaruar arsim t[ mes[m 
kat[rvje]ar dhe i cili i plot[son kushtet dhe kriteret e 
p[rcaktuara me Konkursin p[r regjistrim, q[ e shpall 
Akademia.  

Neni 33 
N[ Konkursin p[r regjistrim t[ studimeve n[ Akademi 

do t[ p[rcaktohen kriteret p[r pjes[marrje p[rkat[se dhe t[ 
drejt[ t[ qytetar[ve q[ u takojn[ t[ gjitha bashk[sive. 

N[ Komisionin p[r zgjedhjen e kandidat[ve p[r fitimin 
e arsimit t[ lart[ dy an[tar[ jan[ nga Ministria e Pun[ve t[ 
Brendshme. 

Komisionin nga paragrafi 2 t[ k[tij neni e formon 
K[shilli arsimor-shkencor. 

 
Neni 34 

Studimet n[ Akademin[ organizohen si t[ rregullta dhe 
me korespondenc[. 

Vendimin p[r numrin e student[ve t[ rregullt dhe me 
korespondenc[ t[ regjistrimit n[ Akademin[ p[r marrjen e 
arsimit sip[ror, me propozim t[ ministrit t[ Pun[ve t[ 
Brendshme, e sjell Qeveria e Republik[s s[ Maqedonis[. 

Propozimi i ministrit t[ Pun[ve t[ Brendshme p[r 
numrin e regjistrimit t[ student[ve t[ rregullt dhe me 
korespondenc[ n[ Akademi mb[shtetet n[ nevojat e 
ministris[ s[ Pun[ve t[ Brendshme dhe n[ nevojat e 
organeve tjera, enteve dhe personave juridik. 

 
Neni 35 

Pranimi i kandidat[ve p[r aft[sim themelor p[r polic 
b[het n[ baz[ t[ Konkursit q[ e shpall ministri i Pun[ve t[ 
Brendshme. 

Gjat[ zgjedhjes s[ kandidat[ve p[r aft[simin themelor[ 
p[r polic, dy an[tar[ n[ komisionin p[r zgjedhje jan[ nga 
Akademia. 

Komisionin nga paragrafi 2 t[ k[tij neni e formon 
ministri i Pun[ve t[ Brendshme. 

 
Neni 36 

T[ drejtat dhe obligimet e ve]anta nd[rmjet student[ve, 
p[rkat[sisht d[gjuesve n[ aft[simin themelor p[r polic dhe 
Akademis[ rregullohen me marr[veshje, n[ pajtim me 
Statutin e Akademis[.  

Neni 37 
N[n kushtet e p[rcaktuara me Statutin e Akademis[, 

studentit, me k[rkes[ t[ tij, mund t'i pushojn[ t[ drejtat dhe 
obligimet e Akademis[. 

Drejtori merr vendim p[r pushimin e t[ drejtave dhe 
obligimeve dhe p[r vazhdimin e statusit t[ studentit. 

Arsyet p[r pushimin e t[ drejtave dhe obligimeve t[ 
studentit rregullohen me Statutin e Akademis[. 

 
Neni 38 

D[gjuesit n[ aft[simin themelor p[r polic gjat[ 
aft[simit, n[ m[nyr[ t[ obligueshme q[ndrojn[ n[ 
Akademi (vendosja n[ konvikt). 

N[ Akademi do t[ vendosen edhe student[t si dhe 
pjes[marr[sit e aft[simit special dhe aft[simit p[r 
udh[heqje n[ l[min e sigurimit, gjat[ koh[zgjatjes s[ tyre 
n[ pajtim me Statutin e Akademis[. 
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Neni 39 
Studenti q[ ka mbaruar studimet diplomike fiton titullin 

profesional kriminalist i diplomuar. 
Studenti q[ ka kryer studimet specialistike fiton titullin 

profesional specialist i sigurimit. 
Studenti q[  ka kryer studimet postdiplomike dhe ka 

mbrojtur tez[n e magjistratur[s merr titullin shkencor – 
magjist[r i shkencave nga l[mi i sigurimit. 

Kandidati q[ ka paraqitur dhe mbrojtur disertacionin e 
doktoratit merr titullin shkencor-doktor i shkencave nga 
l[mi i sigurimit.  

Neni 40 
Studentit q[ ka mbaruar studimet diplomike, 

specialistike ose studimet postdiplomike shkencore i 
l[shohet diploma n[ t[ cil[n theksohet lloji i arsimimit, 
titulli profesional, p[rkat[sisht shkalla shkencore dhe nota 
mesatare e suksesit.  

Neni 41 
D[gjuesit q[ ka kryer aft[simin themelor  p[r polic i 

l[shohet d[ftesa. 
D[gjuesit q[ ka kryer aft[simin special i l[shohet 

certifikata p[r aft[sim specialistik nga l[mi p[rkat[s. 
D[gjuesit q[ ka kryer aft[simin p[r udh[heqje n[ l[min 

e sigurimit i l[shohet V[rtetim. 
 

VII. TITUJT M{SIMOR-SHKENCOR  
DHE T{ BASHK{PUN{TOR{VE  

Neni 42 
Titujt m[simor-shkencor n[ Akademi jan[: docenti, 

profesori inordinar dhe profesori ordinar. 
Arsimtari zgjedhet p[r nj[ ose dy programe l[ndore t[ 

p[rcaktuar  me programin e studimeve.  
Neni 43 

Titujt e bashk[pun[tor[ve n[ Akademi jan[: asistenti 
m[ i ri dhe asistenti. 

Bashk[pun[tor[t nga paragrafi 1 i k[tij neni zgjedhen 
n[ l[menjt[ shkencor[ t[ p[rcaktuara me Statutin e 
Akademis[.  

Neni 44 
Arsimtar[t dhe bashk[pun[tor[t zgjedhen n[ pajtim me 

disp jit t[ arsimit sip[ror. ozitat e Lig  
Neni 45 

P[r zbatimin e aft[simit themelor p[r polic zgjedhen 
arsimtar[-instruktor[. 

P[r arsimtar–instruktor mund t[ zgjedhet personi q[ ka 
kryer arsimin sip[ror, q[ [sht[ ekspert i dalluar n[ praktik[ 
n[ l[min p[rkat[s t[ sigurimit dhe q[ ka s[ paku pes[ vjet 
p[rvoj[ pune n[ l[min n[ t[ cilin zgjedhet ose  personi q[  
ka mbaruar studimet postdiplomike nga l[mi p[rkat[s.   

Neni 46 
Pun[n m[simore–shkencore n[ Akademi mund ta 

kryej[ vet[m personi i zgjedhur me titullin m[simor-
shkencor dhe t[ bashk[pun[torit, p[r koh[n p[r t[ cil[n 
[sht[ zgjedhur. 

Arsimim t[ kontinuar mund t[ kryej[ vet[m personi i 
zgjedhur n[ titullin e instruktorit, p[r koh[n p[r t[ cil[n 
[sht[ zgjedhur. 

Zgjedhja n[ titull nuk [sht[ baz[ e obligueshme p[r 
themelimin e marr[dh[nies s[ pun[s  p[r koh[n p[r t[ cil[n 
[sht[ b[r[ zgjedhja. 

Drejtori i Akademis[ lidh marr[veshje me institucionin 
n[ t[ cilin [sht[ pun[suar arsimtari ose bashk[pun[tori i 
zgjedhur, p[r angazhimin e tij n[ Akademi  me orar m[ t[ 
shkurt[r nga orari i plot[ i pun[s, n[ rastet kur arsimtari ose 
bashk[pun[tori i zgjedhur me vendim t[ tij ose p[r shkak t[ 
mjeteve financiare t[ pasiguruara p[r pun[sim t[ ri, nuk 
themelon marr[dh[nie pune n[ Akademi p[r koh[n p[r t[ 
cil[n [sht[ zgjedhur.  

Neni 47 
Shkenc[tar[t e afirmuar dhe ekspert[ nga praktika, pa 

marr[ parasysh nga plot[simi i kushteve p[r zgjedhje n[ 
titull, si specialist[ dhe ekspert[, me thirrje, mund t[ 
zhvillojn[ m[sim p[r pjes[ t[ ve]anta nga l[nda m[simore, 
n[ v[llim dhe sipas kushteve t[ p[rcaktuara me Statut t[ 
Akademis[. 

Neni 48 
Pun[tor[t n[ vendet e caktuara t[ pun[s n[ Akademi 

mbajn[ uniforma t[ pjes[tar[ve t[ policis[ dhe 
konsiderohen si persona t[ autorizuar zyrtar n[ pajtim me 
Ligjin p[r Pun[ t[ Brendshme. 

Vendet e pun[s nga paragrafi 1 i k[tij nenit 
p[rcaktohen n[ aktin e sistematizimit t[ vendeve t[ pun[s 
t[ Akademis[. 

Rregullat q[ kan[ t[ b[jn[ p[r t[ drejtat dhe obligimet e 
personave zyrtar[  t[  autorizuar t[ Ministris[ s[ Pun[ve t[ 
Brendshme  n[ m[nyr[ p[rkat[se zbatohen p[r personat e 
autorizuar zyrtar[ nga paragrafi 1 i  k[tij neni. 

 
VIII. STUDENT{T  

Neni  49 
Studenti i rregullt i ka k[to t[ drejta dhe obligime: 
- n[ m[nyr[ t[ obliguar merr pjes[ n[ ligj[rata, 

ushtrime, trajnime  dhe m[sim praktik, p[rve] n[ rastet e 
arsyeshme t[ p[rcaktuara me Statutin e Akademis[; 

- mban veshje  pune (uniform[) me shenja p[rkat[se 
gjat[ koh[s s[ p[rcjelljes s[ m[simit dhe kryerjes s[ 
aktiviteteve tjera t[ lidhura me studim  n[ Akademi, n[ 
pajtim me Statutin e Akademis[; 

- merr pjes[ n[ udh[heqjen e Akademis[, p[rmes 
organeve t[ Akademis[, n[ pajtim me ligjin dhe Statutin e 
Akademis[; 

- shfryt[zon sh[rbime t[ standardit studentor[ 
(vendosje dhe ushqim n[ konvikt t[ Akademis[, mbrojtje 
sh[ndet[sore etj.), n[ pajtim me Statutin e Akademis[; 

- shfryt[zon sh[rbimet e transportit urban dhe 
nd[rurban, sipas kushteve t[ marr[veshjes me dh[n[sin e 
atyre sh[rbimeve dhe Akademin[; 

- fiton bursa shtet[rore ose t[ tjera ose shfryt[zon kredi 
financiare studentore gjat[ koh[s s[ studimeve, sipas 
kushteve t[ dh[n[sve t[ atyre mjeteve financiare  dhe 

- mund t[ jap[ provim parakohe p[r vitin e ardhsh[m t[ 
studimeve, n[se n[ vitin e kaluar studiues ka arritur not[n 
prej s[ paku 8,00 (tet[). 

Ministri i Pun[ve t[ Brendshme do ta rregulloj[ llojin 
dhe shenjat e veshjes s[ pun[s (uniforma) nga paragrafi 1 
alineja 2 e k[tij neni. 

T[ drejtat dhe obligimet e ve]anta midis secilit student 
t[ rregullt ve] e ve] dhe Akademis[, rregullohet me 
marr[veshje, n[ pajtim me k[t[ ligj dhe Statut.  

Neni 50 
Studenti-bursist i Ministris[ s[ Pun[ve t[ Brendshme i 

cili do ta mbaroj[ Akademin[ fiton t[ drejt[n t[ hyj[ n[ 
pun[ n[ Ministrin[ e Pun[ve t[ Brendshme n[ pajtim me 
aktin p[r sistematizim t[ vendeve t[ pun[s n[ Ministri.  

Neni 51 
Studenti i rregullt mund ta p[rs[rit[ secilin vit t[ 

studimeve vet[m nj[ her[. 
Studenti i rregullt q[ ka p[rs[ritur vitin e studimeve 

nuk ka t[ drejt[ t'i shfryt[zoj[ sh[rbimet e standardit 
studentor. 

N[se studenti i rregullt n[ vitin e p[rs[ritur studiues 
nuk i plot[son kushtet p[r regjistrim n[ vitin e ardhsh[m 
studiues, i nd[rpritet statusi i studentit t[ rregullt.  

Neni 52 
Statusi student i rregullt nd[rpritet edhe n[se studenti: 
- diplomon; 
- ]regjistrohet nga Akademia; 
- kalon n[ aft[simin themelor p[r polic; 
- ka ndryshime n[ gjendje sh[ndet[sore ose aft[sit[ 

psikofizike q[ jan[ t[ r[nd[sishme p[r kryerjen e pun[ve 
nga l[mi i sigurimit dhe  

- [sht[ p[rjashtuar nga Akademia nga arsyet e 
p[rcaktuara me Statutin e Akademis[. 

Ndryshimet n[ gjendjen sh[ndet[sore ose n[ aft[sit[ 
psikofizike nga paragrafi 1 alineja 4 e k[tij neni i p[rcakton 
komisioni profesional, n[ pajtim me Statutin e Akademis[.  

Neni 53 
Studenti-bursist i Ministris[ s[ Pun[ve t[ Brendshme i 

cili do t[ p[rjashtohet nga Akademia me fajin e tij ose do t[ 
refuzoj[ t[ punoj[ n[ vendin e pun[s n[ t[ cilin do t[ 
caktohet pas mbarimit, [sht[ i obliguesh[m t'i kompenzoj[ 
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shpenzimet p[r vendosje dhe ushqim dhe p[rmbushjen e 
nevojave tjera edukative-arsimore t[ Akademis[, 
proporcionalisht me koh[n e studimeve. 

 
Neni 54 

D[gjuesve t[ aft[simit themelor p[r polic, aft[simit 
special, dhe  aft[simit p[r udh[heqje n[ l[min e sigurimit, 
n[ pik[pamje t[ t[ drejtave dhe obligimeve, gjat[ aft[simit 
n[ m[nyr[ p[rkat[se p[rdoren dispozitat e neneve 49 deri 
53 nga ky ligj. 

D[gjuesi i aft[simit themelor p[r polic i cili p[r her[ t[ 
dyt[ nuk do t'i jap[ provimet p[rfundimtare, p[r dh[nien e 
m[tejme t[ secilit provim ve] e ve], vet[ i mbulon 
harxhimet dhe [sht[ i obliguar t‘i jap[ provimet 
p[rfundimtare m[ s[ voni n[ afat prej gjasht[ muajsh nga 
dita e mbarmit t[ m[simit. 

D[gjuesi i aft[simit themelor p[r polic, n[ qoft[ se nuk 
mbaron me dh[nien e provimeve n[ afat t[ caktuar me 
paragrafin 2 t[ k[tij neni, i nd[rpritet statusi i d[gjuesit  p[r 
aft[sim themelor p[r polic.  

 
IX. MASAT DISIPLINORE 

 
Neni 55 

P[r shkeljen e obligimeve dhe p[r mosplot[simin e 
detyrimeve t[ studentit dhe t[ d[gjuesit n[ Akademi mund 
t'i shqiptohen masa disiplinore: v[rejtje, v[rejtje publike 
ose p[rjashtim. Me Statutin e Akademis[ caktohet p[rb[rja 
e komisionit disiplinor, procedura p[r p[rcaktimin e 
p[rgjegj[sis[ disiplinore dhe e drejta e mbrojtjes t[ 
studentit gjegj[sisht d[gjuesit. 

 
X. MBIK{QYRJA MBI PUN{N E AKADEMIS{ 
 

Neni  56 
Mbik[qyrjen mbi ligjshm[rin[ n[ pun[, mbik[qyrjen 

mbi ligjshm[rin[ e akteve dhe mbik[qyrjen mbi dh[nien e 
diplomave n[ Akademi, e b[n ministri i Pun[ve t[ 
Brendshme  dhe ministri kompetent p[r pun[t n[ arsimin  
sip[ror, secili n[ korniza t[ kompetencave t[ veta, n[ pajtim 
me dispozitat e k[tij ligji dhe Ligjin p[r arsim sip[ror.  

 
XI. DISPOZITAT KALIMTARE DHE 

P{RFUNDIMTARE 
 

Neni 57 
Objektet dhe pajisjet q[ i shfryt[zon qendra p[r 

arsimimin e kuadrove p[r l[min e siguris[ (n[ tekstin e 
m[tejm[: Qendra), i merr n[ shfryt[zim Akademia. 

 
Neni 58 

Pun[tor[t m[simor-shkencor t[ zgjedhur n[ Fakultetin 
e Sigurimit, nga 1 tetori 2003, vazhdojn[ me pun[ n[ 
Akademi me titullin m[simor-shkencor p[r koh[n p[r t[ 
cil[n jan[ zgjedhur.  

 
Neni 59 

M[suesit dhe edukator[t  nga Shkolla e mesme policore 
do t[ zgjedhen me tituj m[simor, bashk[pun[tor[ ose 
instruktor[ t[ Akademis[  n[se i p[rmbushin kushtet p[r 
zgjedhje n[ pajtim me k[t[ ligj dhe Ligjin p[r arsim 
sip[ror.  

Arsimtar[t dhe edukator[t nga paragrafi 1 t[ k[tij neni 
t[ cil[t nuk i plot[sojn[ kushtet p[r zgjedhje me tituj 
arsimor, bashk[pun[tor[ ose instruktor[ t[ Akademis[, i 
merr Ministria e Pun[ve t[ Brendshme n[ pun[ dhe detyrat 
e pun[s q[ i p[rgjigjen kualifikimit t[ tyre profesional.  

 
Neni 60 

Drejtori i qendr[s vazhdon ta ushtroj[ funksionin 
drejtor i Akademis[ deri n[ mbarim t[ mandatit p[r t[ cilin 
[sht[ i em[ruar nga Qeveria e Republik[s s[ Maqedonis[.  

 
Neni 61 

T[ pun[suarit n[ Qend[r t[ cil[t b[jn[ pun[ 
administrative-teknike dhe ndihm[se, i merr Akademia dhe 
i cakton n[ pun[ dhe detyra pune q[ u p[rgjigjen  
kualifikimeve t[ tyre profesionale. 

Neni 62 
P[rgatitjet p[r fillimin e pun[s s[ Akademis[ i kryen 

komisioni am[.  
Komisioni am[ [sht[ i p[rb[r[ prej shtat[ an[tar[ve, 

nga t[ cil[t m[ tep[r se gjysma jan[ profesor[ ordinar dhe 
inordinar[ nga Fakulteti i sigurimit.  

Drejtori i Qendr[s dhe dekani i Fakultetit p[r sigurim 
jan[ an[tar[ t[ komisionit am[. 

Komisionin am[ e em[ron ministri i Pun[ve t[ 
Brendshme, n[ afat prej 15 dit[sh nga dita e hyrjes n[ fuqi 
t[ k[tij ligji.  

 
Neni 63 

Akademia do t[ filloj[ me pun[ n[ vitin shkollor 
2003/2004. 

 
Neni 64 

Aktet e p[rgjithshme t[ caktuara me k[t[ ligj do t[ 
nxirren n[ afat prej tre muajve nga dita e hyrjes n[ fuqi t[ 
Ligjit.  

 
Neni 65 

Student[t e Fakultetit t[ Sigurimit, studimet i 
vazhdojn[ deri m[ 30 shtator t[ vitit 2003, n[ pajtim me 
planprogramet m[simore sipas t[ cilave i kan[ regjistruar 
studimet.  

 
Neni 66 

Ligji p[r themelimin e Qendr[s p[r arsimim t[ 
kuadrove n[ l[min e sigurimit  (“Gazeta zyrtare e 
Republik[s s[ Maqedonis[" num[r 27/1995 dhe 98/2002), 
pushon t[ vlej[  m[ 30 shtator t[ vitit 2003. 

 
Neni 67 

Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ 
"Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[‘’. 

___________ 
965. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО  

ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за основното образование, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 11 јуни 2003 година. 
 

      Бр. 07-2804/1     Претседател 
11 јуни 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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Член 1 

Во Законот за основното образование (�Службен 
весник на Република Македонија� број 44/95, 24/96, 
34/96, 35/97, 82/99 и 29/2002), во членот 68 по ставот 2 
се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат: 

�Јавниот оглас од став 1 на овој член се објавува нај-
малку во по еден од весниците што се издаваат на маке-
донски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот 
што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои збору-
ваат службен јазик различен од македонскиот јазик. 
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При изборот на стручни работници, воспитувачи и 

друг ненаставен кадар се применува начелото на соод-
ветна и правична застапеност на граѓаните кои припа-
ѓаат на сите заедници, без да се нарушат критериумите 
пропишани со овој закон.� 

 
Член 2 

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

___________ 
 

L I GJ I 
P{R PLOT{SIMIN E LIGJIT P{R  

ARSIM FILLOR 
 

Neni 1 
N[ Ligjin p[r arsim fillor (“Gazeta zyrtare e 

Republik[s s[ Maqedonis[” num[r 44/95, 24/96, 34/96, 
35/97, 82/99 dhe 29/2002) n[ nenin 68 pas paragrafit 2  
shtohen dy paragraf[ t[ rinj 3 dhe 4 si vijojn[: 

“Shpallja publike nga paragrafi 1 i k[tij neni shpallet s[ 
paku n[ nj[ nga gazetat q[ botohen n[ gjuh[n maqedonase 
dhe n[ gazetat q[ botohen n[ gjuh[n q[ e flasin s[ paku 
20% nga qytetar[t t[ cil[t flasin gjuh[ zyrtare t[ ndryshme 
nga gjuha maqedonase. 

Gjat[ zgjedhjes s[ bashk[pun[tor[ve profesional, 
edukator[ve dhe kuadrit tjet[r jom[simor n[ shkollat  
fillore, zbatohet parimi i p[rfaq[simit p[rkat[s dhe t[ drejt[ 
t[ qytetar[ve t[ cil[t u p[rkasin t[ gjitha bashk[sive, pa u 
prishur kriteret e parapara me k[t[ ligj.“ 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ 
“Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[“. 

___________ 
966. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО  

ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за средното образование, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 11 јуни 2003 година. 
 

      Бр. 07-2805/1     Претседател 
11 јуни 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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Член 1 

Во Законот за средното образование (�Службен вес-
ник на Република Македонија� број 44/95, 24/96, 34/96, 
35/97, 82/99 и 29/2002), во членот 60 по став 1 се дода-
ваат два нови става 2 и 3, кои гласат: 

�Јавниот оглас од став 1 на овој член се објавува нај-
малку во по еден од весниците што се издаваат на маке-
донски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот 
што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои збору-
ваат службен јазик различен од македонскиот јазик. 

При изборот на стручни соработници, воспитувачи и 
друг ненаставен кадар во јавните средни училишта, се 
применува начелото на соодветна и правична застапе-
ност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници, без да 
се нарушат критериумите пропишани со овој закон.� 

 
Член 2 

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

___________ 
 

L I GJ I 
P{R PLOT{SIMIN E LIGJIT P{R 

ARSIM T{ MES{M 
 

Neni 1 
N[ Ligjin p[r arsim t[ mes[m (“Gazeta zyrtare e 

Republik[s s[ Maqedonis[” num[r 44/95, 24/96, 34/96, 
35/97, 82/99 dhe 29/2002) n[ nenin 60 pas paragrafit 1 
shtohen dy paragraf[ t[ rinj 2 dhe 3, si vijojn[: 

“Shpallja publike nga paragrafi 1 i k[tij neni shpallet s[ 
paku n[ nj[ nga gazetat q[ botohen n[ gjuh[n maqedonase 
dhe gazetat q[ botohen n[ gjuh[n q[ e flasin s[ paku 20% 
nga qytetar[t q[ flasin gjuh[ zyrtare t[ ndryshme nga gjuha 
maqedonase. 

Gjat[ zgjedhjes s[ bashk[pun[tor[ve profesional, 
edukator[ve dhe kuadrit tjet[r jom[simor n[ shkollat e 
mesme publike, p[rdoret parimi i p[rfaq[simit t[ drejt[ dhe 
adekuat t[ qytetar[ve t[ cil[t u p[rkasin t[ gjitha bashk[sive, 
pa u prishur kriteret e p[rcaktuara me k[t[ ligj.“ 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ 
“Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[“. 

___________ 
967. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕНИЧКИОТ  

И СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД 
 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за ученичкиот и студентскиот стандард, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 11 јуни 2003 година. 
 

      Бр. 07-2803/1     Претседател 
11 јуни 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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕНИЧ-
КИОТ И СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД 

 
Член 1 

Во Законот за ученичкиот и студентскиот стандард 
(�Службен весник на Република Македонија� број 
37/98) во членот 22 по став 1 се додаваат два нови ста-
ва 2 и 3, кои гласат: 

�Јавниот оглас за засновање на работен однос се обја-
вува најмалку во по еден од весниците што се издаваат на 
македонски јазик и во весниците што се издаваат на јази-
кот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои збо-
руваат службен јазик различен од македонскиот јазик. 
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При изборот на воспитувачи, стручни соработници 

и друг ненаставен кадар во ученичките домови, се при-
менува начелото на соодветна и правична застапеност 
на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници, без да се 
нарушат критериумите пропишани со овој закон.� 
Ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 4, 5 и 6. 

 
Член 2 

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

___________ 
 

L I GJ I 
P{R PLOT{SIMIN E LIGJIT P{R STANDARDIN  

E STUDENT{VE DHE T{ NX{N{SVE 
 

Neni 1 
N[ Ligjin p[r standardin e nx[n[sve dhe t[ student[ve 

("Gazeta zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis['' num[r 
37/98) n[ nenin 22 pas paragrafit 1 shtohen dy paragraf[ t[ 
rinj 2 dhe 3, si vijojn[:  

"Shpallja publike p[r themelimin e marr[dh[nies s[ 
pun[s shpallet s[ paku n[ nj[ nga gazetat q[ botohen n[ 
gjuh[n maqedonase dhe gazetat q[ botohen n[ gjuh[n q[ e 
flasin s[ paku 20% nga qytetar[t q[ flasin gjuh[ t[ 
ndryshme nga gjuha maqedonase.  

Gjat[ zgjedhjes s[ edukator[ve, bashk[pun[tor[ve 
profesional dhe kuad[r tjet[r jom[simor n[ konviktet e 
nx[n[sve, zbatohet parimi i p[rfaq[simit p[rkat[s dhe t[ 
drejt[ t[ qytetar[ve q[ u takojn[ t[ gjitha bashk[sive, pa u 
prishur kriteret t[ p[rcaktuara me k[t[ ligj''.  

Paragraf[t 2, 3 dhe 4 b[hen paragraf[ 4, 5 dhe 6.  
 

Neni 2 
Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ 

''Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[". 
___________ 

968. 
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 ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 11 јуни 2003 година. 
 

      Бр. 07-2806/1     Претседател 
11 јуни 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 ЗАКО-
НОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ  

Член 1 
Во Законот за државните службеници (�Службен 

весник на Република Македонија� број 59/2000, 
112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002 и 17/2003), 
во членот 11 став (2) точката на крајот се заменува со за-
пирка и се додаваат зборовите: �од кои најмалку во по 
еден од весниците што се издаваат на македонски јазик 
и весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат 
најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик 
различен од македонскиот јазик�. 

Во ставот (3) точката на крајот се заменува со за-
пирка и се додаваат зборовите: �при што без да се на-
рушат критериумите пропишани со закон ќе се обезбе-
ди соодветна и правична застапеност на граѓаните кои 
припаѓаат на сите заедници�.  

Член 2 
П о членот 17 се додава нов член 17-а, кој гласи: 

�Член 17-а 
(1) Функционерите кои раководат со органите од 

член 3 ставови (2) и (3) на овој закон донесуваат годи-
шен план за соодветна и правична застапеност на заед-
ниците, што го доставуваат до Агенцијата. 

(2) Агенцијата донесува упатство за содржината на 
планот од став (1) на овој член.�  

Член 3 
Во членот 82 ставот (1) се менува и гласи: 
�(1) Во случај на укинување или обединување на 

органот, намалување на надлежностите, намалување на 
обемот на работата или промена на внатрешната орга-
низација со укинување на работните места заради стру-
ктурни промени во органите од член 3 на овој закон, 
државниот службеник кој ги извршувал тие работи се 
распоредува во истиот орган на работно место во исто 
или пониско звање.� 
Ставот (4) се менува и гласи:  
�(4) Кога за определен број државни службеници 

престанала потребата за работа при распоредувањето 
предност имаат државните службеници:  

- самохран родител, односно усвоител на дете до 
седум години; 

- родител со потешко хендикепирано дете; 
- инвалид на трудот и 
- еден од брачните другари кои се вработени кај ист 

раб тодавец.� о 
Член 4 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија�. 

___________ 
 

L I GJ I 
P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT 

P{R N{PUN{SIT SHTET{ROR 
 

Neni 1 
N[ Ligjin p[r n[pun[sit shtet[ror ("Gazeta zyrtare e 

Republik[s s[ Maqedonis['' num[r 59/2000, 112/2000, 
34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002 dhe 17/2003), n[ 
nenin 11 n[ paragrafin (2) pika n[ fund z[vend[sohet me 
presje dhe shtohen fjal[t: "nga t[ cilat s[ paku n[ nga nj[ 
gazet[ q[ botohen n[ gjuh[n maqedonase dhe gazetat q[ 
botohen n[ gjuh[n q[ e flasin s[ paku 20% t[ qytetar[ve q[ 
flasin gjuh[ zyrtare t[ ndryshme nga gjuha maqedonase''.  

N[ paragrafin (3) pika n[ fund z[vend[sohet me presje 
dhe shtohen fjal[t: "me ]'rast pa u prishur kriteret e 
p[rcaktuara me ligj do t[ sigurohet p[rfaq[sim p[rkat[s 
dhe t[ drejt[ t[ qytetar[ve q[ u p[rkasin t[ gjitha 
bashk[sive''.   

Neni 2 
Pas nenit 17 shtohet nen i ri 17-a, si vijon: 
 

"Neni 17-a 
(1) Funksionar[t q[ udh[heqin me organet nga neni 3 

paragraf[t (2) dhe (3) t[ k[tij ligji sjellin plan vjetor p[r 
p[rfaq[sim p[rkat[s dhe t[ drejt[ t[ bashk[sive, q[ ia 
dor[zojn[ Agjencis[.  

(2) Agjencia sjell udh[zim p[r p[rmbajtjen e planit nga 
paragrafi (1) i  k[tij neni."  

 
Neni 3 

N[ nenin 82 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
''(1) N[ rast t[ suprimimit apo bashkimit t[ organit, 

zvog[limit t[ kompetencave, zvog[limit t[ v[llimit t[ 
pun[s apo ndryshimit t[ organizimit t[ brendsh[m me 
suprimim t[ vendeve t[ pun[s p[r shkak t[ ndryshimeve 
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strukturore n[ organet nga neni 3 t[ k[tij ligji, n[pun[si 
shtet[ror q[ i ka kryer ato pun[ sistemohet n[ organin e 
nj[jt[ t[ vendit t[ pun[s me titull t[ nj[jt[ ose m[ t[ ul[t. 

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:  
''(4) Kur p[r nj[ num[r t[ caktuar t[ n[pun[sve 

shtet[ror [sht[ nd[rprer[ nevoja p[r pun[ gjat[ radhitjes 
kan[ p[rpar[si n[pun[sit shtet[ror:  

- prind vetmbajt[s, gjegj[sisht adoptues i f[mij[s deri 
n[ shtat[ vjet; 

- prind me f[mij[ me hendikep m[ t[ r[nd[; 
- invalid i pun[s dhe  
- nj[ri nga bashk[short[t q[ jan[ t[ pun[suar te  

pun[dh[n[si i nj[jt[."  
 

Neni 4 
Ky ligj hyn n[ fuqi me dit[n e shpalljes n[ "Gazet[n 

zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[''. 
___________ 

969. 
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 РАБОТНИТЕ ОДНОСИ  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 11 јуни 2003 година. 
 
Бр. 07-2807/1                         Претседател 

11 јуни  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 РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

 
Член 1 

Во Законот за работните односи (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 80/93, 14/95, 53/97, 
21/98, 25/2000, 3/2001, 50/2001 и 25/2003) во членот 9-а 
се додава нов став 1, кој гласи: 

�Во јавна установа, јавно претпријатие и друго 
правно лице што врши дејност на јавна служба, држа-
вен орган и орган на општината, односно градот Скопје 
при вработувањето се применува начелото на соодвет-
на и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат 
на сите заедници, без да се нарушат критериумите на 
стручност и компетентност.� 
Во ставот 1 кој станува став 2, по зборовите: �јавен ог-

лас� зборовите: �во дневен печат� се заменуваат со зборо-
вите: �во најмалку два дневни весника од кои најмалку во 
по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик 
и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборува-
ат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен ја-
зик различен од македонскиот јазик.� 

 
Член 2 

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

 
Член 3 

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

L I GJ I 
P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT 

P{R MARR{DH{NIE PUNE 
 

Neni 1 
N[ Ligjin p[r marr[dh[nie pune ("Gazeta zyrtare e 

Republik[s s[ Maqedonis['' num[r 80/93, 14/95, 53/97, 
21/98, 25/2000, 3/2001, 50/2001 dhe 25/2003) n[ nenin 9-a 
shtohet paragraf i ri 1, si vijon: 

"N[ institucionin publik, nd[rmarrje publike dhe 
person tjet[r juridik q[ kryen veprimtari n[ sh[rbim publik, 
organ shtet[ror dhe n[ organin e  komun[s apo qytetin e 
Shkupit gjat[ pun[simit zbatohet parimi  i p[rfaq[simit 
p[rkat[s dhe t[ drejt[ t[ qytetar[ve q[ u p[rkasin t[ gjitha 
bashk[sive, pa u prishur kriteret e profesionalitetit dhe 
kompetenc[s''.  

N[ paragrafin 1 q[  b[het paragraf 2, pas fjal[ve: 
"shpallje publike'' fjal[t "n[ shtypin ditor'' z[vend[sohen 
me fjal[t: "n[ m[ s[ paku dy gazeta ditore, nga t[ cilat s[ 
paku n[ nj[r[n nga gazetat q[ botohen n[ gjuh[n 
maqedonase dhe gazetat q[ botohen n[ gjuh[n q[ e flasin 
m[ s[ paku 20% nga qytetar[t q[ flasin gjuh[ zyrtare t[ 
ndryshme nga gjuha maqedonase." 

 
Neni 2 

Autorizohet Komisioni juridik-ligjdh[n[s i Kuvendit t[ 
Republik[s s[ Maqedonis[ t[ p[rcaktoj[ tekstin e spastruar 
t[ Ligjit p[r marr[dh[nie pune. 

 
Neni 3 

Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ 
“Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[“. 

___________ 
970. 
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 ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за јавните претпријатија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 11 јуни 2003 година. 
 
Бр. 07-2808/1                         Претседател 

11 јуни  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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

 
Член 1 

Во Законот за јавните претпријатија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 38/96 и 6/2002), по 
членот 37 се додава нов член 37-а, кој гласи: 

 
�Член 37-а 

При вработувањето во јавните претпријатија ќе се 
применува начелото на соодветна и правична застапе-
ност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници без да 
се нарушат критериумите на стручност и компетент-
ност.� 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 
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L I GJ I 
P{R PLOT{SIMIN E LIGJIT P{R ND{RMARRJET 

PUBLIKE 
 

Neni 1 
N[ ligjin p[r Nd[rmarrjet publike (Gazeta zyrtare e 

Republik[s s[ Maqedonis['' num[r 38/96 dhe 6/2002), pas 
nenit 37  shtohet nen i ri 37-a si vijon: 

 
''Neni 37-a 

Gjat[ pun[simit n[ nd[rmarrjet publike do t[ zbatohet 
parimi i p[rfaq[simit p[rkat[s dhe t[ drejt[ t[ qytetar[ve q[ 
u p[rkasin t[ gjitha bashk[sive, pa u prishur kriteret e 
profesionalitetit dhe kompetenc[s."  

 
Neni 2 

Ky Ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ 
"Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[''. 

___________ 
971. 
Врз основа на член 17 став 1 точка 8 од Законот за 

одбрана (�Службен весник на Република Македонија� 
број 42/2001 и 5/2003), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 11 јуни 2003 година, 
донесе 

 
НАЦИОНАЛНА КОНЦЕПЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

И ОДБРАНА   
В О В Е Д 

 
1. Националната концепција за безбедност и одбра-

на е основен документ на Република Македонија во об-
ласта на безбедноста и одбраната. Националната кон-
цепција за безбедност и одбрана е заснована врз проце-
ната за меѓународното опкружување и положба на Ре-
публика Македонија, загрозувањата по нејзината без-
бедност и врз таа основа усогласени цели и насоки за 
водење на националната безбедносна политика. 

2. Концепцијата за национална безбедност и одбра-
на, своите корени ги има во: националните вредности и 
од нив произлезени интереси на Република Македони-
ја, почитувањето на Уставот и законите, рамноправно-
ста на сите граѓани без оглед на нивната етничка при-
падност, демократската основа на државата, владеење-
то на правото, почитувањето на човековите права и 
слободи, пазарната економија, социјалната правда и 
почитувањето на меѓународното право и меѓународни-
те договори и спогодби. 

3. Концепцијата за безбедност и одбрана ги опреде-
лува ставовите и ги искажува погледите на Република 
Македонија за: нејзините национални интереси, нејзино-
то безбедносно опкружување, политиката на национална 
безбедност, како и целите, насоките, областите и ин-
струментите за нејзино остварување. Исто така, нацио-
налната концепција за безбедност и одбрана ги утврдува 
погледите и ставовите во однос на одбраната, менаџмен-
тот со кризи, со посебен акцент на оптимализацијата на 
безбедносните ресурси, организацијата и насоките за 
зголемување на можностите и подготвеноста на Репуб-
лика Македонија за одговор на предизвиците, ризиците 
и опасностите по безбедноста на земјата. 

4. Остварувањето на ставовите и погледите на кон-
цепцијата за национална безбедност и одбрана треба да 
овозможат не само подобра безбедносна состојба и за-
штита на темелните вредности и од нив произлезените 
интереси на Република Македонија, туку и продлабо-
чување на патиштата на прогресот, односно да обезбе-
дат мирен развој на државата, нејзина демократија, 
економија и почитување на човековото достоинство во 
секој поглед и со сите негови права. 

5. Стратегиската определба и цел на Република Ма-
кедонија и на нејзината национална концепција за без-
бедност и одбрана е - трајната определба на Република 
Македонија својата иднина да ја остварува како дел на 
европското семејство и членка на НАТО и ЕУ. 

I. ИНТЕРЕСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
6. Интересите на Република Македонија се заснова-

ни врз долгорочните потреби на македонското општес-
тво кои се пресудни за животот и безбедноста на граѓа-
ните, но и за стабилноста, функционирањето и конти-
нуитетот на државата. Интересите произлегуваат од 
највисоките темелни вредности утврдени со Уставот на 
Република Македонија во кои, во основа спаѓаат: 

- основните слободи и права на човекот и граѓани-
нот, слободното изразување на националната припад-
ност, демократијата, владеењето на правото и почиту-
вањето на општоприфатените меѓународни норми; 

- интегрирањето и правичната застапеност на граѓани-
те кои припаѓаат на сите заедници во органите на држав-
ната власт и другите јавни институции на сите нивоа; 

- заштитата на сопственоста, слободата на пазарот и 
претприемништвото, хуманизмот, социјалната правда 
и солидарноста; 

- гарантирањето, унапредувањето и развојот на ло-
калната самоуправа и 

- заштитата и унапредувањето на животната средина. 
7. Траен интерес на Република Македонија е зачу-

вување и унапредување на нејзиниот државен иденти-
тет со слободно изразување на етничкиот идентитет на 
сите граѓани на Република Македонија, како и заштита 
на независноста и територијалниот интегритет. 
Витални интереси со кои се унапредува безбеднос-

ната состојба и со кои се создаваат услови за подобар 
живот на граѓаните и функционирање на државата и 
општеството, се: 

- заштита и унапредување на мирот и безбедноста, 
животот, здравјето, имотот и личната безбедност на 
граѓаните на Република Македонија; 

- развој на мултиетничко општество засновано врз 
меѓусебна доверба, заеднички напори и стремеж на си-
те етнички заедници за стабилност и сестран напредок 
на државата; 

- економски развој заснован врз принципите на па-
зарната економија, приватната сопственост, постојано 
унапредување на животниот стандард и квалитетот на 
животот, како и заштита на виталната инфраструктура 
и ресурси на Република Македонија; 

- заштита и унапредување на демократските основи 
на правната држава - политички плурализам, парламен-
тарна демократија, поделба на власта и демократски и 
фер избори, владеење на правото, доследно почитува-
ње на човековите права и слободи, како и правата и 
слободите на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници 
и постојано одржување и унапредување на вкупната 
внатрешна безбедност на општеството и државата; 

- политичко-одбранбена интеграција во НАТО, по-
литичка, економска и безбедносна интеграција во 
Европската унија, како и во другите системи за коле-
ктивна безбедност. 
Важни интереси за Република Македонија, кои се 

предуслови за креирање и остварување на трајниот и 
виталните интереси на Република Македонија, се: 

- изградба и развој на сите форми на соработка со 
соседите, а во интерес на мирот, безбедноста и развојот 
на Република Македонија и нејзините соседи; 

- сопствен придонес за зачувување и унапредување 
на мирот и стабилноста во Југоисточна Европа (ЈИЕ) 
заради зајакнување на зоната на демократијата, безбед-
носта и просперитетот на сите земји во регионот; 

- учество во изградбата на мирот и стабилноста во 
регионот, Европа и светот, како и превенција и изград-
ба на инструменти за рано предупредување на тензиите 
и кризите, со цел - навремено и ефикасно решавање по 
мирен пат; 

- зачувување и напредок на меѓународниот поредок 
заснован врз праведност, взаемно почитување на меѓуна-
родниот поредок втемелен во меѓународното право, како 
и политичка и економска рамноправност на државите; 
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- обезбедување на услови и унапредување на вна-
трешно-политичката стабилност и можности заради ед-
накво право на учество кое во себе треба да содржи и 
општоприфатен консензус во врска со прашањата од 
траен, витален и важен интерес на земјата; 

- создавање услови за унапредување на безбеднос-
ната култура; 

- изградба на праведна, социјална држава со една-
кви можности за сите граѓани без оглед на нивната по-
лова, расна, верска, политичка, социјална, културна и 
друга припадност; 

- создавање услови за изградба на општество со ко-
муникации и односи со кои ќе се развиваат заедничките 
вредности и култура на живеењето, особено кај младата 
генерација, во духот на толеранцијата, негување на де-
мократските вредности и почитување на личниот инте-
гритет, втемелени во европската демократска традиција, 
без оглед на етничката, верска или друга припадност и 

- зачувување и заштита на животната средина во 
државата во соработка со поширокото опкружување. 

8. Република Македонија своите интереси ќе ги ос-
тварува со доследно почитување на човековите права и 
слободи, демократските принципи и почитување на ме-
ѓународното право, што од своја страна, ќе овозможи 
решавање на споровите по мирен пат, унапредување на 
мирот и стабилноста и јакнење на угледот на Републи-
ка Македонија во демократскиот свет. 
Во рамките на демократските норми и принципи и 

почитувањето на меѓународното право, Република Ма-
кедонија е подготвена да учествува во превенцијата и 
решавањето на кризи сама и во соработка со меѓуна-
родната заедница. Република Македонија е подготвена 
во рамките на меѓународното право сама, но и по своја 
одлука, во соработка со партнерите и пријателите, а за-
ради заштита на нејзините интереси, да ги преземе сите 
мерки и да ги ангажира сите ресурси. 
Заради заштита на нејзиниот траен интерес и во 

согласност со меѓународното право и Повелбата на 
Обединетите нации, Република Македонија е подготве-
на да употреби и вооружена сила. 

9. За реализација на своите национални интереси, 
Република Македонија ќе води безбедносна политика и 
ќе го усоврши безбедносниот систем, кој ќе биде спо-
собен, ефикасен и кредибилен да одговори на безбед-
носните предизвици на овој век, да решава кризи вна-
тре, да помогне во решавањето на кризите во регионот 
и пошироко. 

 
II. БЕЗБЕДНОСНО ОПКРУЖУВАЊЕ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Меѓународно опкружување и положба  

на Република Македонија 
 
10. Денешниот свет го карактеризираат брзи и ди-

намични промени кои со себе носат нови и често не-
предвидливи ризици и опасности по безбедноста на др-
жавите. Иако опасноста од класична воена закана на 
подолг рок не е очекувана, невоените закани не само 
што добија на разновидност, туку и се зголемија по ин-
тензитет, простор и време. 
Трендот на глобализација на светот, покрај предно-

стите, донесе и закани, предизвикани најмногу од прод-
лабочувањето на јазот меѓу богатите и сиромашните и 
интернационализација на одредени опасности, од кои 
најекстремни се меѓународниот тероризам и организира-
ниот криминал. Покрај нив, во експанзија се и илегална-
та миграција и илегалната трговија со дрога, оружје, лу-
ѓе и стратегиски материјали. Исто така, е зголемена и 
опасноста од употреба на оружје за масовно уништува-
ње кое е забрането според меѓународното право. 
Со распаѓањето на земјите од поранешниот соција-

листички блок, се појавија држави и региони во кои се 
присутни социјални деструкции и нестабилни демо-
кратски структури и институции. Тоа се, пред се, ек-

стремниот национализам, етничките, расните и други 
ксенофобии и предрасуди, кои се манифестирани до 
крајни граници на омраза и употреба на насилство, а за 
последица ја имаат разрушената инфраструктура и 
многуте човечки жртви. 

11. Безбедносната состојба се одликува со динами-
чен, адаптивен развој на државите на новите состојби 
на соработка, односно на предизвикот да се најдат се-
беси во новиот поредок, при што меѓународната заед-
ница и нејзините институции понекогаш се соочуваат 
со рецидентни, а понекогаш со актуелни и непожелни 
воени, невоени и други ризици и опасности. 

12. Главна црта на развојот на европската безбед-
ност е оформување на безбедносна средина заснована 
врз кооперативни односи и заемно координирани 
активности од областа на безбедноста, одржувањето на 
стабилноста, превенцијата и решавањето на кризи, по-
литичката, економската и другите области, изразени и 
насочени најмногу преку водечката улога на НАТО во 
креирањето на безбедносната политика и отворената 
врата за негово проширување. Земјите членки на Парт-
нерството за мир (ПМ) и Евроатлантскиот партнерски 
совет (ЕАПС), процес и механизми предводени од 
НАТО континуирано дејствуваат на проширување на 
зоната на демократијата и стабилноста во Европа. Ре-
публика Македонија е активен партиципент и членка 
во овие односи кои силно ги поддржува. 

13. Развојот на европскиот безбедносен и одбран-
бен идентитет и одбранбената политика, кои се комп-
лементарни и засновани врз трајната соработка со 
НАТО, дејствува за иста цел. На ова дава поддршка и 
ОБСЕ, чија работа е најмногу фокусирана во областа 
на човековите и малцинските права, развојот на демо-
кратијата и владеењето на правото.  

14. Организацијата на Обединетите нации со зајак-
ната улога и подобрени механизми и инструменти за 
дејствување и натаму останува најширока рамка и ос-
нова за однесувањето на државите во нивната меѓуна-
родна соработка, заснована врз меѓународното право, 
вклучувајќи го и правото на одбрана на државата, сама 
и/или здружена во колективните системи за безбедност 
и одбрана. 

15. Трендот на сè поголема економска и информа-
тичка поврзаност во едно големо светско семејство, на 
државите им овозможува вклучување во економските 
текови, каде што сè повеќе се оди на слободни тргов-
ски односи, единственост и усогласеност на царински-
те и други стапки, процедури и аранжмани за слободен 
проток на луѓе, материјални добра и капитал. Сè ова за 
секоја држава претставува отворена можност да се 
вклучи во ваквото опкружување. 

16. Југоисточна Европа и покрај напредокот на без-
бедносната состојба и натаму е регион каде што сè 
уште постојат закани по безбедноста, чии корени се во 
политичкиот екстремизам, екстремниот национализам, 
верската и расната нетрпеливост, што заедно со посто-
ењето на слаби државни институции и непостоење на 
владеење на правото во некои држави и региони, како 
и транснационалните опасности, претставуваат основа 
за висок степен на ризици и опасности по Република 
Македонија, земјите во регионот и Европа. 
Посебна закана и извор на нестабилност е присус-

твото на огромни количини на илегално оружје, од што 
не е имуна ни Република Македонија. 

17. Непосредното опкружување на Република Ма-
кедонија е дел од нејзините проблеми, но и дел од неј-
зините предности, имајќи предвид дека една земја е 
членка на ЕУ и НАТО, една поканета за членство во 
НАТО, а една членка на ПМ и кандидат за членство во 
НАТО. 

18. Република Македонија е во централниот дел на 
ЈИЕ и претставува природна и географска крстосница 
меѓу Европа, Азија и Африка, што е од големо значење 
за нејзиниот развој. 
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Од безбедносен аспект, таа е и една од крстосниците 

на главните патишта на тероризмот, илегалната мигра-
ција, илегалната трговија со дрога, оружје и луѓе од Ази-
ја и Африка кон Западна Европа. И покрај сите напори 
за заштита на границата и елиминирање на овие закани, 
Република Македонија е свесна дека не може сама да ги 
реши транснационалните опасности без помош и сора-
ботка со своите соседи и меѓународната заедница. 

19. Република Македонија припаѓа на помалите 
европски земји со лимитирани ресурси и недостиг на 
одредени енергенси и други стратегиски материјали. 
Република Македонија сè уште ја зацврстува и унапре-
дува демократската основа и институциите. И покрај 
ова, Република Македонија перманентно создава без-
бедносно опкружување и услови за модерно цивилно 
општество, како и за трансформација и развој на еконо-
мијата, притоа водејќи сметка за социјалната димензија 
и заштитата и унапредувањето на животната средина. 

20. Основите на напредокот и развојот, Република 
Македонија трајно ги гледа во нејзините граѓани и нив-
ната решеност за изградба на демократско општество и 
држава, заедно со потенцијалот што го има во високото 
образованието на своите граѓани и високото ниво на 
квалификувана и стручна работна сила. 
Република Македонија е цврсто решена да ги реа-

лизира своите интереси и да создава безбедносно оп-
кружување со активно и континуирано учество во ме-
ѓународната заедница и меѓународните односи. 

21. Република Македонија е свесна дека новото оп-
кружување нуди многу можности, но и многу нови 
предизвици, ризици и опасности. Затоа, новите предиз-
вици, ризици и опасности бараат нови одговори, кои и 
покрај напорите на Република Македонија, се единс-
твено можни во соработка и со помош на сите земји од 
регионот, Европа и светот. 
Република Македонија се определува дека оствару-

вањето на своите национални интереси и подобрувањето 
на сопствената безбедност не може да биде на и за сме-
тка на слабеењето на безбедноста на другите држави. 

 
2. Безбедносни можности 

 
22. Можностите и целокупниот потенцијал на Репуб-

лика Македонија претставуваат перманентен извор за неј-
зината изградба и напредок, што бараат вонредни и ма-
ксимални напори од сите граѓани и институции на оп-
штеството и државата, особено во услови на влошена без-
бедносна состојба и криза. Несовладувањето на овие пре-
дизвици може суштински да наштети на остварувањето 
на националните интереси на Република Македонија. 
Во можности, значајни за Република Македонија, 

спаѓаат: 
- активна партиципација во ширењето на мирот и 

стабилноста во функција на зголемување на општата 
безбедност во регионот и Европа, со перманентно зго-
лемување на можностите и капацитетите за превенција 
и справување со кризи; 

- вклучување во сите меѓународни, глобални, поли-
тички, економски, социјални и други текови, предводе-
ни од меѓународните институции и организации; 

- целосна партиципација и интеграција во Евроат-
лантските безбедносни структури, во функција на ши-
рење на стабилноста и безбедноста, изразена преку 
процесите и активностите за подготовка за членство во 
НАТО и ЕУ, но постојано и во тесна соработка со 
ОБСЕ И ООН; 

- перманентно унапредување и развој на добросо-
седските односи и регионалната соработка во функција 
на подобрување на безбедносната состојба и опкружу-
вање, како и политичка и економска стабилност и на-
предок; 

- доизградување и унапредување на демократските 
основи на државата, врз основа на почитувањето на ос-
новните слободи и права на човекот и граѓанинот; 

- достигнување на правична и соодветна застапе-
ност на сите етнички заедници во органите на државна-
та власт и јавната администрација на сите нивоа, по-
себно и во безбедносните структури; 

- доизградување на јавната администрација, како 
сервис на граѓаните, со висока професионалност, поли-
тичка неутралност, компетентност и ефикасност; 

- создавање на услови за функционирање на пазар-
ната економија, социјално и еколошки ориентирана, 
како и унапредување на условите за живот и работа на 
граѓаните; 

- унапредување на научно, техничко-технолошката, 
информатичката и инфраструктурната основа на држа-
вата и  

- создавање на услови за користење на економските 
и други сопствени ресурси и можности во функција на 
без едноста и одбраната. б

 
3. Безбедносни ризици и опасности  

23. Иако на долг рок, не постои опасност од конвен-
ционална војна во Европа, распаѓањето на биполарни-
от свет, рецидивите и последиците од распаѓањето на 
одделни поранешни социјалистички држави, негатив-
ните последици од глобализацијата, националната, вер-
ската, големодржавната и територијалната конфронта-
ција - се потенцијални и реални ризици и опасности 
кои можат да доведат до кризи и конфликти. 

24. Во ризици и опасности по безбедноста на Ре-
публика Македонија спаѓаат: 

- можните манифестации на екстремен национали-
зам, расна и верска нетрпеливост; 

- облиците и активностите сврзани со меѓународни-
от тероризам, организираниот криминал, нелегалната 
миграција, нелегалната трговија со  дрога, оружје, луѓе, 
стратегиските и материјалите за двојна употреба, како 
и последиците од употребата на средства за масовно 
уништување; 

- поседувањето на големи количини илегално оружје; 
- транзиционите проблеми како што се: корупција-

та, урбаниот тероризам, тешкиот криминал, вклучувај-
ќи уцени, рекетирања, убиства и напади врз сопствено-
ста на граѓаните, економскиот криминал, даночната 
евазија, недоизграденоста на институциите на демо-
кратскиот систем, проблемите во функционирање на 
судството, социјалните проблеми и невработеноста; 

- активностите на странските специјални служби 
насочени кон влошување на безбедносната состојба, а 
со тоа и забавување на демократските и интегративни-
те процеси, особено оние кон НАТО и ЕУ; 

- последиците од судир на интереси за користење 
на изворите и патиштата на стратегиските енергенси, 
како и попречување и блокирање на нивниот увоз во 
Република Македонија; 

- елементарните и други непогоди, техничко-техно-
лошките катастрофи, заразните заболувања на луѓето и 
животните предизвикани од домашни и/или надвореш-
ни фактори; 

- компјутерскиот криминал, пиратството и злоупо-
требата на информатичката технологија, посебно во де-
лот на личните податоци на граѓаните, деловната, 
службената и државната тајна и  

- 
 
деградацијата и уништувањето на животната средина. 

III  ПОЛИТИКА НА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ .
 
25. Политиката на национална безбедност претста-

вува сложен и меѓузависен збир на мерки, активности, 
планови и програми, кои ги презема Република Маке-
донија заради заштита, одржување и унапредување на 
безбедноста на Република Македонија и нејзините гра-
ѓани, во согласност со расположливите ресурси и со 
активна соработка со меѓународната заедница. Во себе 
системски ги содржи политичката, економската, од-
бранбената, внатрешно-безбедносната, социјалната, 
еколошката и други области.  
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1. Цели и насоки за водење на политиката  
на национална безбедност 

 
26. Основна и долгорочна цел на политиката на на-

ционалната безбедност е да ја заштитува, одржува и 
унапредува безбедносната состојба на државата, созда-
вајќи амбиент за остварување на националните интере-
си на Република Македонија. 
За остварување на оваа цел е неопходно да се пре-

земат и постојано да се одржуваат и унапредуваат 
следниве мерки и активности: 

- одржување и унапредување на ефикасноста и об-
јективноста на средствата и методите за собирање на 
податоци и информации од значење за безбедноста, 
квалитетна и континуирана експертска анализа на  без-
бедносното опкружување, заради активно учество во 
неговото креирање и превенција на ризиците и опасно-
стите; 

- одржување и унапредување на соодветни безбед-
носни капацитети и способности за превенција, мини-
мизирање и елиминирање на безбедносните ризици и 
опасности, како и за разрешување на конфликтните и 
кризни ситуации; 

- одржување и унапредување на нивото на подго-
твеност на органите на државната власт и усогласува-
ње на прописите, правилата и процедурите за навреме-
на координација, менаџмент, како и заради ефикасен, 
навремен и соодветен одговор на безбедносните ризи-
ци и опасности; 

- континуирана едукација на експерти кои со своја-
та компетентност ќе придонесат за поефикасно оства-
рување на политиката на националната безбедност; 

- развој на граничната служба која ефикасно ќе ја 
контролира границата и граничната зона надвор од ле-
галните гранични премини, ќе ги спречува сите видови 
на нелегална трговија, ќе изгради капацитети и единс-
твени процедури за соработка и заемна помош со сосе-
дите, регионот и меѓународната заедница. Граничната 
служба треба да обезбеди и постојано унапредување на 
односите на доверба и заемна соработка со локалното 
население, како и да води сметка за застапеноста на ет-
ничките заедници во својот состав и  

- насочувањето на системот на безбедност кон по-
стигнување на интероперабилност со други, слични си-
стеми во демократските држави во Европа. 

27. Политиката на националната безбедност на Ре-
публика Македонија се темели и треба да се води спо-
ред следниве насоки: 

- активно и реално вклучување во меѓународните 
напори за креирање и подобрување на мирот и безбед-
носта, имајќи предвид дека безбедноста е неделива и 
не зависи само од една држава; 

- суверено право на самоодбрана и гарантирање на 
својата безбедност со право на сопствено одлучување 
за приклучување кон Сојуз/и; 

- право на неприфаќање на одделни обврски и дого-
вори за кои ќе се процени дека можат да ја загрозат 
безбедноста на Република Македонија и/или негативно 
да влијаат врз безбедноста на други држави; 

- компатибилност на националната безбедност во 
согласност со уставните и законските решенија, како и 
со меѓународните стандарди и ратификуваните меѓуна-
родни договори; 

- вградување во националното законодавство и дип-
ломатска активност тоа да го направат сите соседи - на 
општоприфатените норми и стандарди во сите области 
на меѓународното право и нивна доследна примена во 
практиката; 

- посебните институции задолжени за безбедност 
иако и натаму имаат клучно место и улога во совреме-
ното сфаќање на безбедноста, не се повеќе единствено 
надлежни за заштита, одржување и изградба на безбед-
носното опкружување и состојба. Затоа, оцената, мер-
ките и активностите за заштита, одржување и унапре-

дување треба да се гледаат како систем на сложени и 
меѓузависни фактори, како што се политичките, еко-
номските, одбранбените, внатрешно-безбедносните, 
социјалните, еколошките и други; 

- постојана демократска и цивилна контрола и над-
зор врз институциите и силите чија дејност е безбед-
ност и одбрана на државата; 

- превенција, односно мерки и активности кои овоз-
можуваат превенција на ризиците, опасностите и кризи-
те, нивна навремена идентификација и отстранување; 

- координација на мерките, активностите и безбед-
носните капацитети со примена на навремена и целесо-
образна употреба на способностите и ресурсите за 
справување со кризи, како и можност за давање, однос-
но примање на помош и соработка и 

- перманентна одговорност на органите на државна-
та власт, како и учество во остварувањето на политика-
та на национална безбедност на локалната самоуправа, 
политичките партии и другите правни и економски 
субјекти, невладиниот сектор и другите асоцијации, ка-
ко и сите граѓани, согласно со нивната положба и улога 
во општеството. 

 
2. Области и инструменти за остварување  
на политиката на национална безбедност 

 
28. Во основа, во оваа концепција погледите на по-

литиката на национална безбедност се групирани во 
следниве области: надворешна, економска, одбранбена, 
политика на внатрешната безбедност и политика на за-
штита на животната средина. 
Под инструменти се подразбираат сите норматив-

но-правни, организациони, процедурални, човечки и 
други методи и техники кои им стојат на располагање 
на носителите и учесниците во остварувањето на без-
бедносната политика, исто така и односите, комуника-
цијата и соработката со сите владини и невладини, до-
машни и меѓународни организации, органи, тела, асо-
цијации и други форми на дејствување и соработка. 

29. За реализација на вака поставената политика на 
национална безбедност, Владата на Република Македо-
нија, во најкраток можен рок, треба да донесе интегри-
рана Стратегија за национална безбедност на Републи-
ка Македонија. 
Во согласност со одредбите и ставовите на оваа 

концепција, а кои се однесуваат на одбраната, претсе-
дателот на Република Македонија треба да ја иновира 
постојната Стратегија за одбрана на Република Маке-
донија.  

 
2.1. Надворешна политика 

 
30. Надворешната политика е насочена кон зашти-

та, одржување и унапредување на интересите на Репуб-
лика Македонија во односите со другите држави. 

31. Тргнувајќи од долгорочните приоритети во во-
дењето на надворешната политика, Република Македо-
нија се залага за градење на добрососедски односи со 
сите земји од непосредното и поширокото соседство, 
активно учествува во иницијативите за регионална со-
работка и континуирано се ангажира на продлабочува-
ње на односите и креирање на безбедноста во рамките 
на ООН, ОБСЕ и другите меѓународни организации и 
институции. 

32. Интеграцијата во НАТО е еден од нашите ви-
тални интереси. Република Македонија гледа на НАТО 
како на еден од клучните столбови на модерната, евро-
атлантската и безбедносната архитектура. Во таа смис-
ла, Република Македонија цврсто ги поддржува проце-
сите на трансформација и проширување на Алијансата. 
Во тој правец, сметаме дека со проширувањето треба 
да се опфати и Република Македонија, што сигурно ќе 
придонесе за зајакнување на мирот и стабилноста во 
Југоисточна Европа. 
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33. Од огромно значење е нашето активно учество 
во ПМ и ЕАПС, со сите свои активности и механизми 
за соработка, како основа за подобрување на безбедно-
ста и за приспособување на државата преку исполнува-
ње на сите барања, неопходни за членство во НАТО. 
Република Македонија е свесна за нерационалноста 

и недоволната ефикасност на изолиран систем за без-
бедност, а посебно систем за одбрана на малите и еко-
номски недоволно моќни земји. Затоа, уште од самиот 
почеток, се ориентира кон учество и активности во ко-
лективните системи за безбедност, со крајна цел - зач-
ленување во НАТО. 

34. Своите подготовки и трансформација, Републи-
ка Македонија ги спроведува врз основа на Акциониот 
план за членство во НАТО. Во таа смисла, Годишната 
национална програма за членство во НАТО ја смета за 
основен инструмент за реализација на мерките и актив-
ностите од чии решенија произлегуваат сите натамош-
ни трансформации и приспособувања  и во чија функ-
ција се ставени сите капацитети и ресурси на државата. 
Важни елементи кои ги поддржуваат овие процеси 

се и Индивидуалната програма за партнерство, а особе-
но Процесот на планирање и преглед на партнерството 
(ПАРП), во рамките на кои се остваруваат партнерски-
те цели и кои паралелно со прифаќањето и имплемен-
тацијата на стандардите, плански и организирано ќе не 
доведат до целосна компатибилност и интероператив-
ност со НАТО. Оттука произлегува и нашата подготве-
ност за постојана селекција и идентификација на капа-
цитетите и нивно ставање на располагање на НАТО, 
што се реализира врз основа на почитување на сувере-
нитетот на Република Македонија и заемен договор.  
Република Македонија ги има идентификувано, 

пријавено и подготвено можностите и капацитетите со 
кои ќе учествува во НАТО и/или предводени од НАТО 
мировни и хуманитарни операции. 

35. Интеграцијата во ЕУ, како еден од виталните 
интереси на Република Македонија, е сложен процес 
со долгорочни последици по политиката, економијата 
и безбедноста на РМ. Свесна за ова, Република Маке-
донија е подготвена да ги забрза сите процеси, посебно 
хармонизацијата на законодавството, решенијата и 
процедурите со оние  кои важат во ЕУ, за забрзување 
на нејзиниот прием, ангажирајќи ги сите расположливи 
способности и капацитети. 
Република Македонија ја уважува желбата за развој 

на европски безбедносен и одбранбен идентитет. Имај-
ќи ја предвид комплементарноста на европскиот без-
бедносен и одбранбен идентитет, развиван во рамките 
на НАТО и европската безбедносна и одбранбена поли-
тика, Република Македонија е подготвена, во рамките на 
своите можности да партиципира во овие процеси. 

36. Меѓусебното почитување и еднаквата подготве-
ност за соработка, Република Македонија ја смета за 
основа и водечка нишка за интензивирање, продлабо-
чување и изнаоѓање нови форми на соработка со сите 
свои соседи и регионот, кои се во интерес на мирот и 
безбедноста во нејзиното непосредно опкружување, ре-
гионот и Европа. 
Грижата за заштита и перманентното подигање на 

слободите и правата на припадниците на македонскиот 
народ кои живеат во соседните земји и регионот е со-
ставен дел на овие односи и е од посебен интерес за Ре-
публика Македонија. 

37. Во интерес на мирот и стабилноста, Република 
Македонија е подготвена да ги имплементира сите ме-
ѓународни аранжмани кои се однесуваат на контрола и 
неширење на оружјето за масовно уништување, меѓу-
народните аранжмани за други видови оружје, како и 
аранжманите за надзор врз извозот на технологија и 
оружје, посебно усогласувајќи ги со Кодексот на ЕУ за 
извоз на оружје. 

38. Заради својата и општата безбедност во регио-
нот, Европа и светот, Република Македонија изразува 
подготвеност за соработка, ставање на располагање на 

сите свои капацитети и прифаќање на мерките и проце-
дурите за борба против транснационалните ризици и 
опасности, а пред сé против тероризмот, организирани-
от криминал, илегалната миграција и сите видови на 
илегална трговија. 

 
2.2. Економска политика 

 
39. Оформување на безбедносното опкружување и 

безбедносната стабилност е во тесна зависност од еко-
номската состојба на државата и нејзината соработка. 
Република Македонија смета дека натамошното 

унапредување на економските односи, во согласност со 
заеднички усвоените мерки и активности во соработка 
со ЕУ, Меѓународниот монетарен фонд, Светската бан-
ка, како и членството во Светската трговска организа-
ција, е од особен интерес за Република Македонија. 

40. Завршувањето на процесите на трансформација 
и приватизација на економските субјекти и унапреду-
вање на пазарната економија, исто така е од особен ин-
терес за Република Македонија. 
Посебно внимание треба да се посвети на развојот 

на стопанството и другите производствени и услужни 
дејности, изработувајќи соодветна стратегија за еко-
номски развој, која воедно ќе води сметка за социјална-
та и еколошката димензија на развојот, со посебен ак-
цент на стопанските дејности и производи таму каде 
што имаме компаративна предност во однос на земјите 
од регионот и другите трговски партнери. Едновреме-
но, стратегијата мора да ги содржи мерките и активно-
стите за создавање на конкурентно, пазарно стопанство 
и имплементација на барањата на законодавството, 
техничко-технолошките стандарди и други норми од 
економска природа, кои се на сила во ЕУ. 
Науката, образованието и оспособувањето на граѓа-

ните и работната сила треба да се приспособат и транс-
формираат, како би можеле да ги следат, поддржуваат 
и развиваат овие процеси. 

41. Одржувањето на макроекономската стабилност, 
изградувањето на механизми и предуслови за подобру-
вање на законската регулатива за гаранции и влез на 
странскиот капитал, редукцијата на јавната потрошувач-
ка, перманентното зголемување на производството, из-
возот, вработеноста и животниот стандард на граѓаните 
се од пресудно значење за развојот на Република Маке-
донија и подобрување на нејзината вкупна безбедност. 

 
2.3. Одбранбена политика  

42. Одбранбената политика на Република Македо-
нија е насочена кон постојано зголемување на одбран-
бените способности и соодветен развој на системот за 
одбрана и заштита на трајниот интерес и учество, по-
мош и соработка во заштитата на виталните интереси 
на Република Македонија. Ова подразбира оптимално 
и соодветно на можностите и потребите, подготвени и 
опремени вооружени сили, како и соодветно опремени 
и подготвени носители и извршители на цивилната од-
брана за одговор на ризиците и опасностите по безбед-
носта на Република Македонија. 
Одбранбената политика ќе се стреми кон соодветна 

изградба, усогласеност и координација на системот за 
одбрана со другите делови на системот за национална 
безбедност. 

43. Одбранбената политика на Република Македо-
нија, во рамките на системот на национална безбед-
ност, е насочена кон натамошно интензивирање на си-
те обврски од областа на одбраната, а посебно воору-
жените сили, што значат исполнување на барањата и 
утврдените обврски за целосно преструктуирање и 
подготовка за членство на Република Македонија во 
НАТО, како еден од нејзините витални интереси. Со 
ова ќе се придонесе за зголемување на безбедноста на 
државата и подобрување на надворешното, безбеднос-
но опкружување во регионот и Европа. 
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2.4. Политика на внатрешна безбедност 
 
44. Политиката на внатрешна безбедност е насочена 

кон заштита, одржување и унапредување на интересите 
на Република Македонија, кои  се однесуваат на разре-
шување на ризиците и опасностите во врска со зашти-
тата на демократскиот поредок утврден со Уставот, чо-
вековите права и слободи и другите уставно-правни 
норми и гаранции од значење за безбедноста на Репуб-
лика Македонија. 
Неопходно е усогласено и координирано дејствува-

ње на законодавната и извршната власт во функција на 
остварување на политиката на внатрешна безбедност, 
континуиран напредок на демократските процеси, из-
градба на правната држава и владеење на правото, со 
цел унапредување на нивото на доверба на граѓаните 
кон институциите на државата. 
Посебно е приоритетно обезбедувањето на владее-

њето на правото на целата територија на Република 
Македонија како основен елемент на нејзиниот сувере-
нитет, како и спречување и отстранување на сите зака-
ни и други пречки кои го нарушуваат правото на не-
пречено располагање и користење на сопствениот имот 
и дом на граѓаните на Република Македонија. 

45. Мерките и активностите за натамошен развој на 
независната судска власт се од голем приоритет за јак-
нењето на внатрешната безбедност и стабилност, за-
штитата на граѓаните и развојот на економскиот си-
стем, со што се овозможува остварување на интересите 
на Република Македонија. 

46. Од големо значење е создавање на систем на 
усогласени активности меѓу разузнавачките и контра-
разузнавачките служби, што ќе обезбеди навремено 
предупредување од ризици и опасности, предлагање и 
преземање мерки и активности за заштита, намалување 
и елиминирање на ризиците и опасностите по безбед-
носта на Република Македонија. 

47. Забрзувањето на интегрирањето во македонско-
то општество и држава на граѓаните кои припаѓаат на 
сите заедници што живеат во Република Македонија е 
од особен интерес за нејзината безбедност. Во таа на-
сока треба да се максимизираат политичките и други 
напори и капацитети за имплементација на Уставот во 
одредбите кои се однесуваат на правата на припадни-
ците на заедниците. 
Интеграцијата треба да се креира и имплементира пре-

ку политичко-безбедносната, економската, образовната и 
културната политика, мерки и активности, кои во крајна 
цел, ќе градат заеднички вредности и ќе ги промовираат 
разликите, како основа за заедништво и интеграција. 

48. Борбата против тероризмот, организираниот 
криминал, нелегалната миграција, нелегалната трговија 
со дрога, оружје, луѓе и стратегиски материјали е по-
себно сложена задача за која треба да се преземат низа 
специфични мерки и активности, меѓу кои носечки 
треба да бидат: организацијата на ефикасна гранична 
полиција, усогласувањето на механизми и процедури 
за меѓудржавна размена на податоци, соработката и по-
мошта, посебно такви кои се етаблирани во земјите 
членки на ЕУ и НАТО. 
Министерството за внатрешни работи посебно тре-

ба да ги унапреди и да ги развие процедурите и меха-
низмите за борба против тероризмот, илегалната ми-
грација, илегалната трговија со дрога, оружје, луѓе и 
стратегиски материјали со оние во развиените земји. 
Исто така, треба да ја подобри координацијата и да раз-
вие заеднички оперативни процедури со вооружените 
сили, посебно во областа на борбата против терориз-
мот и граничното обезбедување. 
Министерството за внатрешни работи развојот на 

полицијата треба да го насочи кон максимално можна 
децентрализација на полицијата на локално ниво, спо-
ред европските норми и стандарди и во функција да 
стане сервис на граѓаните. 

49. За подобрување на безбедносната состојба на 
Република Македонија, неопходна е изградба на нови, 
како и подобра усогласеност и координација на постој-
ните мерки и инструменти за спречување на корупција-
та, даночната евазија, најтешките облици на криминал 
(уцени, убиства, рекетарство и слично), како и уништу-
вање на сопственоста на граѓаните. 

50. Остварувањето на повеќето активности од обла-
ста на внатрешната безбедност е основна задача, во која 
клучна улога има ресорот за внатрешни работи. Свое ме-
сто и улога имаат и судската и другите органи на власта, 
органите на управата, царинската управа, инспекциите и 
другите служби. Нивните идни активности треба да се 
насочат кон процена и преиспитување на внатрешната 
организација и работа, меѓусебното поврзување и коор-
динација, хармонизацијата на прописите и процедурите, 
пред сè, со оние во земјите членки на ЕУ како би може-
ле успешно да сè справат со овие сложени, интернацио-
нални и домашни, сè поусовршени методи на дејствува-
ње на носителите и извршителите на ризиците и опасно-
стите по безбедноста на Република Македонија. 

51. Република Македонија е подложна на елементар-
ни непогоди, техничко-технолошки и слични катастро-
фи кои ја загрозуваат безбедноста на граѓаните, држава-
та и нејзината инфраструктура. Натамошниот развој на 
силите за заштита и спасување од овие ризици и опасно-
сти треба да се одвива во насока на обединување на се-
гашните, постојни служби во една дирекција. 
Донесувањето нов закон за заштита и спасување и 

обединување на противпожарната заштита, која е во 
рамките на ресорот за внатрешни работи и цивилната 
заштита, која пак, е во ресорот за одбрана во една са-
мостојна служба-дирекција со задолжителна насока за 
максимална децентрализација, ќе претставува значаен 
чекор за подобрување на состојбата во оваа област. 

52. Глобализацијата на светот и сè поприсутната 
примена на информатичката технологија бара подобро 
организирани решенија и регулативи кои ќе го оневоз-
можат информатичкиот тероризам. Неопходно е подо-
брување на заштитата и преземање на мерки за спречу-
вање од неовластена употреба на личните податоци на 
граѓаните, деловната, службената и државната тајна од 
страна на поединци, органите на државната власт и 
дру и органи и организации. г 

3.5. Политика на заштита на животната средина 
  
53. Процесите на транзиција го намалија сфаќањето 

за значењето на заштитата на животната средина. Нај-
чести причини за уништување на животната средина, 
покрај постоењето на многу стопански капацитети со 
�валкана� технологија е човековата небрежност, не-
брежноста на органите на локалната самоуправа, сто-
панските и други субјекти, како и сè уште �меката� за-
конодавна регулатива. 
Натамошните активности треба да бидат насочени 

кон развојот на стопанството со помали негативни пос-
ледици кон животната средина, хармонизација на зако-
нодавството со она на ЕУ, доследното спроведување на 
мерките за заштита на животната средина од страна на 
органите на државата, органите на локалната самоу-
права, стопанските и други субјекти, како и од страна  
на граѓаните на Република Македонија.  

3. Менаџмент со кризи  
54. Заради постојани консултации и донесување на 

одлуки на највисоко ниво, максимална координација, 
навремена реакција, ефикасност и соодветно искори-
стување на расположливите способности и ресурси во 
случај на кризи и кризни ситуации, како и навремена, 
квалитетна и реална процена на загрозеноста на без-
бедноста на Република Македонија од ризици и опас-
ности, - системот за менаџмент со кризи треба да има 
три основни целини: управувачки комитет, група за 
процена и служба за поддршка на првата и втората це-
лина, односно Центар за менаџмент со кризи. 
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Со управувачкиот комитет раководи претседателот 

на Владата на Република Македонија, а во него члену-
ваат министрите за надворешни работи, одбрана, вна-
трешни работи, транспорт и врски, здравство и овла-
стен претставник на претседателот на Република Маке-
донија. Во зависност од кризната состојба и кризата, по 
потреба, се вклучуваат и други раководители на орга-
ните на државната власт и управата. Препораките, 
предлозите и одлуките на управувачкиот комитет се за-
должителни за сите органи, организации и институции, 
во согласност и во рамките на нивните надлежности 
пропишани со Уставот, законите и другите прописи на 
Република Македонија. 
Групата за процена е составена од претставници од 

истите органи од претходниот став во ранг на државни 
секретари, вклучувајќи ги и директорот на Агенцијата 
за разузнавање, заменик на началникот на Генералшта-
бот на Армијата на Република Македонија е одговорен 
за операции и готовност, како и раководителите на јав-
ната и државната безбедност на Република Македони-
ја. Со групата за процена раководи министер кој ќе го 
определи претседателот на Владата. 

55. Поради сложеноста на оваа материја е потребно 
истата да се уреди со закон. Покрај другото, особено 
треба да се пропишат: правото и нивото на автономно 
одлучување и употреба на ресурсите на извршната 
власт, начинот на комуникација и соработка со сите ор-
гани на државната власт и органите на локалната само-
управа, трговските друштва и другите субјекти и граѓа-
ни за прашањата од интерес за безбедноста на  Репуб-
лика Македонија; изградба на норми и процедури за 
доставување, прибирање, обработка и анализа на доби-
ените податоци, изработка на процена на загрозеноста 
на безбедноста на Република Македонија од сите мож-
ни ризици и опасности. Регулативата треба да овозмо-
жува интероперабилност и соработка со други вакви 
центри во непосредното опкружување, регионот и 
Европа, а особено со НАТО и неговите земји членки. 

56. За зајакнување на безбедносните способности е 
неопходно изградба на институција за менаџмент со 
кризи (Центар за менаџмент со кризи - ЦМК) како ва-
жен дел од капацитетите на Република Македонија за 
справување со кризи и како дел од приспособувањето 
на нашиот безбедносен систем кон НАТО. 
Основната намена на ЦМК е одржување на постоја-

но ниво на готовност на државата, консултации, конти-
нуитет, меѓуресорска и меѓународна соработка, коор-
динација, изработка и одржување на обединета и 
единствена проценка на заканите, ризиците и опасно-
стите по безбедноста на Република Македонија, како и 
предлагање и донесување на мерки и активности за 
разрешување на кризни ситуации и кризи. 
Заради континуирано и ефикасно извршување на 

основната намена во структурата на ЦМК ќе се воспо-
стави единствен комуникациско-информативен систем 
со единствен број на повик-јавување во случај на ризи-
ци, опасности и други несреќи на целата територија на 
Република Македонија. 
Центарот за менаџментот со кризи, покрај другите 

обврски, е основен носител на вкупната поддршка 
(стручна, организациона, административна и друга) на 
управувачкиот комитет и групата за процена, односно 
доставува, прибира, обработува и анализира податоци 
и информации од значење за безбедноста на Република 
Македонија, предлага процена, како и обезбедува и ор-
ганизира континуитет на работата на ЦМК. 

57. Центарот за менаџмент со кризи има постојан пер-
сонал и персонал упатен на работа од органите кои се чле-
нови на групата за процена. Раководителот на ЦМК воед-
но, е и постојан член на групата за процена и постојан из-
вестувач за потребите на управувачкиот комитет. 
Заради поголема ефикасност, обезбедување на ус-

лови за работа и инфраструктурни капацитети, кон 

центарот треба да се припојат Републичкиот центар за 
известување, службата за набљудување и центрите за 
известување на целата територија на Република Маке-
донија, кои сега се во надлежност на Министерството 
за одбрана. 

 
IV. ОДБРАНА  

1. Основи и насоки за развој на одбраната  
 
58. Република Македонија својата одбрана треба да 

ја изгради како систем кој ќе & овозможи оптимално 
обезбедување и заштита на нејзиниот траен интерес, 
како и учество и помош во заштитата на нејзините ви-
тални интереси. Системот на одбрана се засновува врз 
изградбата на вооружени сили, способни да водат воо-
ружена борба, како и цивилна одбрана, изградена во 
оптимален сооднос, која ќе обезбеди континуитет на 
функционирањето на државата и нејзиниот политички 
и економски систем, ќе ја поддржи вооружената борба 
и вооружените сили и согласно со можностите, ќе 
учествува во заштитата на своето население. 

59. Одбраната на Република Македонија не е насо-
чена против ниедна друга земја, туку во својата основа, 
е одбранбена и насочена кон одвраќање од агресија, но 
и одбрана на Република Македонија во случај на агре-
сија од било каков вид и со било каква цел. 
Одбраната, во согласност со законот, е потребно да 

учествува, да даде помош и да соработува со другите 
делови на системот за безбедност, а посебно со поли-
цијата, во отстранување на ризиците и опасностите по 
безбедноста на Република Македонија и тоа посебно во 
борбата против тероризмот, граничното обезбедување, 
заради спречување на илегалната миграција и илегал-
ната трговија со дрога, оружје, луѓе и стратегиски ма-
теријали, како и во отстранување на последиците од 
елементарни непогоди и други катастрофи по населе-
нието на Република Македонија. 

60. Во моментов одбраната се соочува со предизви-
кот за длабока трансформација поради нејзиното неоп-
ходно преструктуирање и приспособување за нашето 
членство во НАТО, уважувајќи ги, прифаќајќи ги и 
имплементирајќи ги нормите и стандардите на НАТО. 
Основен инструмент, според кој се водат процесите на 
трансформацијата, се решенијата зацртани во Годиш-
ната национална програма за членство, како дел од ак-
циониот план за членство. Важни инструменти се и си-
те други процеси и обврски кои произлегуваат од 
членството во ПМ, а посебно ПАРП-процесот за пла-
нирање и преглед, Индивидуалната програма за Парт-
нерство (ИПП), учеството во вежбовни и други актив-
ности, како и во хуманитарни и мисии за зачувување 
на мирот на НАТО или предводени од НАТО. 

61. Република Македонија, во согласност со нејзи-
ниот развој во модерна и демократска држава, цивил-
ната и демократска контрола врз вооружените сили ја 
смета како една од најголемите придобивки на запад-
ните демократии. Нејзините натамошни активности за 
развој и унапредување во оваа сфера треба да бидат по-
веќеслојни и насочени кон повеќе области. Главни 
правци треба да бидат обезбедување на поголемо и по-
квалитетно учество во креирањето на процесите на од-
браната од страна на Собранието на Република Маке-
донија, другите органи на државната власт, невладини-
от сектор, јавноста и граѓаните. Транспарентноста на 
процесите на одбраната мора да биде максимално опе-
рационализирана низ целото општество, што подразби-
ра изградба на инструменти, документи и други актив-
ности достапни за јавноста, како и нејзино реално, на-
времено и перманентно информирање. 

62. Извршната власт, покрај одбранбените надлежно-
сти утврдени со Уставот и законот, потребно е посебно 
да посвети внимание: на доизградување на инструмен-
тите за спроведување на одбранбената политика; на пра-
вилно и наменско трошење на буџетот  за одбрана, на 
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доизградување на инструментите и процедурите за ос-
тварување на раководењето и командувањето со одбра-
ната, а особено со вооружените сили (Армија); на пре-
структуирање, димензионирање, опремување, професи-
онализирање на Армијата, согласно со човечките ре-
сурси и економските можности; на подобрување и до-
стигнување на соодветната застапеност на припадни-
ците на заедниците во структурите на Армијата; на ре-
дизајнирање на военообразовниот и системот за обука, 
заснован врз сознанијата, нормите и стандардите на 
земјите членки на НАТО и големината и потребите на 
постојаниот и резервниот состав; на грижата за зашти-
та и унапредување на животниот стандард на воените 
старешини, професионалните војници и цивилите, како 
и животот и условите за работа на војниците. 

63. Системот на одбрана треба доследно да продол-
жи со ослободување од несуштинските дејности, заед-
но со персоналот и инфраструктурата. Особено Арми-
јата, спроведувајќи ги решенијата  од акциониот план 
за членство, односно Годишната национална програма 
за членство во НАТО, треба да ги забрза процесите на 
реадаптација на својата структура, степенот на ангажи-
раност, внатрешната структура и потребата од  персо-
нал, според нормите и стандардите на НАТО. Едини-
ците треба да се сконцентрираат во помалку гарнизони 
и да се подготвуваат за поширок спектар на задачи, за 
брзо и практично дејствување, со помалку и точно 
определени финансиски средства на располагање. На 
ваков начин, потребно е ослободените финансиски 
средства да се пренасочат во програмите за ослободу-
вање од вишокот на персонал, модернизација на опре-
мата, забрзување на професионализацијата и подобру-
вање на животниот стандард на персоналот во одбрана-
та, како и условите за живот и работа на  војниците. 

64. Редифинирањето на поставеноста, улогата, на-
чинот на образование и обука на системот на цивилна-
та одбрана, како и задачите - е неминовен процес. Овде 
посебно треба да се води сметка за сите нови ризици и 
опасности, како и за одредбите на оваа концепција кои 
се од значење за цивилната одбрана. 

65. Промените во сите области на одбраната треба 
да ги следи модерно и ефикасно организирана админи-
стративна структура. Ова значи дека паралелно со ре-
формските процеси е потребно да се одвива и реформа-
та на организација и функционирање на Министерство-
то за одбрана, согласно со решенијата, мерките и 
активностите определени со Годишната национална 
програма за членство во НАТО. 

66. Системот на одбрана треба да &  даде силно зна-
чење на изработката на посебни насоки и планови за за-
брзана имплементација на системот на планирање, про-
грамирање, финансирање и буџетирање на одбраната, 
согласно со НАТО стандардите. Согласно со овие стан-
дарди, а во функција на одржување и унапредување на 
системот на одбраната, забрзано треба да се имплемен-
тираат и системот на одржување на борбената готов-
ност, образованието, обуката и вежбите, изградба на по-
дофицерскиот кор, персоналниот менаџмент, изучува-
њето на странските јазици (посебно англискиот), стан-
дардизацијата, кодификацијата, образованието и обуката 
од област на одбраната на сите одговорни носители на 
органите на државната власт, клучните трговски друш-
тва и други институции и граѓани, како и други мерки и 
активности кои произлегуваат од оваа концепција. 

67. Оваа национална концепција влегува во сила ос-
миот ден од денот на објавувањето во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
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      Бр. 07-2824/1                               Претседател  
11 јуни  2003 година           на Собранието на Република 
           Скопје                                     Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

972. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 16.06.2003 година, донесе , 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО- 
ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА  

1. Со оваа одлука од Министерството за одбрана на 
СЗТК - Народна техника Кичево, се отстапуваат след-
ните материјално-технички средства: 

- ВФО надворешен ФВ-101 Б, сериски број 305040, 
1 (едно) парче; 

- Радиостаница ФТ-101 (Е) јапонска, сериски број 
8Ј 361497, 1 (едно) парче; 

- Антена жичана, 1 (едно) парче; 
- Макара за затегнување на антена, 4 (четири) пар-

чиња. 
2. Примопредавањето да се врши помеѓу Министерс-

твото за одбрана и СЗТК - Народна техника Кичево. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
      Бр. 23-2865/1            Претседател на Владата 
16 јуни 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
973. 
Врз основа на член 12 став 1 и 2 од Законот за осно-

вање на ЈП Македонска радиодифузија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 6/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
16.06.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ И 
ИЗГРАДБА НА ОСНОВНАТА РАДИОДИФУЗНА 
МРЕЖА НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА  

- СКОПЈЕ ВО 2003 ГОДИНА  
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за усвојување на Програмата за раз-
вој и изградба на основната радиодифузна мрежа на ЈП 
Македонска радиодифузија - Скопје во 2003 година, 
бр. 02-64/3 од 06.02.2003 година, донесена од Управни-
от одбор на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје на 
седницата одржана на 30.01.2003 година. 

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

 
      Бр. 23-764/1            Претседател на Владата 
16 јуни 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
974. 
Врз основа на член 4 од Законот за правата, обвр-

ските и одговорностите на органите на државната 
власт во поглед на средствата во државна сопственост 
што тие ги користат (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 61/2002) и член 36 став 3 од Законот 
за Владата на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 16.06.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ  
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

 
Член 1 

Се пренесува правото на користење на недвижен 
имот - објект сопственост на Република Македонија во 
вкупна површина од 175 м2 лоциран на КП 17612 КО 
Прилеп на ул. �Моша Пијаде� бр. 140 во Прилеп, заве-
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ден во имотен лист бр. 32570, на Министерството за 
култура - Завод за заштита на спомениците на култура-
та, природните реткости и Музеј - Прилеп. 

 
Член 2 

Со оваа одлука престанува правото на користење на 
објектот опишан во член 1 на оваа одлука на Собрание-
то на Општина Прилеп. 

 
Член 3 

Се задолжува Јавното претпријатие за стопанисува-
ње со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија да му го предаде во владение објектот од член 1 
на оваа одлука на Министерството за култура - Завод 
за заштита на спомениците на културата, природните 
реткости и Музеј - Прилеп во рок од 8 дена од влегува-
њето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
      Бр. 23-2510/2       Претседател на Владата 
16 јуни 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
975. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
16.06.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА РАБОТНИ ПРОСТОРИИ 

 
Член 1 

Одлуката на Владата на Република Македонија за 
доделување на користење на работни простории во 
вкупна површина од 91,71 м2 на втори кат, во објектот 
стара зграда на Општина Крушево во Крушево, КП. бр. 
976, ПЛ бр. 1719 КО Крушево, сопственост на Репуб-
лика Македонија, бр. 23-1484/1 од 03.04.2001 година, 
објавена во �Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 27/2001, престанува да важи. 

 
Член 2 

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

 
      Бр. 23-646/2       Претседател на Владата 
16 јуни 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
976. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16.06.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 33004 Апе-
лационен суд - Штип, Програма 12 - Судска админи-
страција, потставката 422111 - Централно греење се на-
малува за 99.000,00 денари, а потставката 463213 - Купу-
вање на клима уреди се зголемува за 99.000,00 денари. 

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

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
      Бр. 23-2838/1            Претседател на Владата 
16 јуни 2003 година     на Република Македонија, 
           Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
977. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 16.06.2003 година, донесе а 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА  

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2003 година, кај сметката 637, во рамките на 
разделот 15001 Министерство за труд и социјална по-
литика, Програма 11 - Администрација, ставката 423, 
потставка 423211 - Горива и масла се намалува за 
2.062.993 денари, а потставката 426511 - Семинари и 
конференции се зголемува за 2.062.993 денари.  

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

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
      Бр. 23-2839/1            Претседател на Владата 
16 јуни 2003 година     на Република Македонија, 
           Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
978. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 16.06.2003 година, донесе а 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА  

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2003 година, кај сметката 637, во рамките на 
разделот 09003 Царинска управа, Програма 11 - Адми-
нистрација, потставката 421111 - Електрична енергија 
се намалува за 201.614,00 денари, а потставката 423111 
- Пошта се зголемува за 201.614,00 денари.  

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

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
      Бр. 23-2840/1            Претседател на Владата 
16 јуни 2003 година     на Република Македонија, 
           Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
979. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 16.06.2003 година, донесе а 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА  

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 35007 - Ос-
новен суд Кавадарци, Програма 12 - Судска администра-
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ција, потставката 421111 - Електрична енергија се нама-
лува за 201.362,50 денари, а потставката 423112 - Теле-
фон и телефакс се зголемува за 70.000,00 денари, потста-
вката 424111 - Канцелариски материјали се зголемува за 
70.000,00 денари и потставката 427120 - Оперативни 
расходи на судовите се зголемува за 61.362,50 денари. 

 
Член 2 

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

 
      Бр. 23-2841/1            Претседател на Владата 
16 јуни 2003 година     на Република Македонија, 
           Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
980. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16.06.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ  ДЕЛ  УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, во рамките на раз-
делот 14002 Агенција за поттикнување на развојот на 
земјоделството - Битола, Програма 11 - Администрација, 
потставката 420121 - Патувања во странство, хранарина 
(дневница) се намалува за 370.000 денари, потставката 
420122 - Патувања во странство, патни расходи се нама-
лува за 400,000 денари, потставката 420123 - Патувања 
во странство, сместување се намалува за 450.000 денари, 
потставката 422112 - Дрва се намалува за 150.000 дена-
ри, а потставката 423211 - Горива и масла се зголемува 
за 700.000 денари и потставката 426716 - Други стручни 
усл ги се зголемува за 670.000 денари. у

 
Член 2 

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

 
      Бр. 23-2842/1       Претседател на Владата 
16 јуни 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
981. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16.06.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ  ДЕЛ УТВРДЕН  СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

 
Во  Буџетот на Република Македонија за 2003 годи-

на (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003) се вршат следниве измени на распоредот на 
средствата во посебниот дел: 

1. Средствата од раздел 04002-Служба за општи и 
заеднички работи во Владата на Република Македонија 
во Програма 11-Администрација, потставката 421113-
Ѓубретарина се намалува за 400.000,00 денари, потста-
вката 421114-Градска рента се зголемува за 400.000,00 
денари, потставката 423111-Пошта за посебни намени 
се зголемува за 2.700.000,00 денари, потставката 
424113-Ленти, касети и друго за АОП се зголемува за 

4.500.000,00 денари, потставката 426414-Други правни 
услуги се зголемува за 3.700.000,00 денари, потставка-
та 426614-Осигурување на недвижности и права се зго-
лемува за 3.500.000,00 денари, потставката 426716-
Други стручни услуги се намалува за 14.400.000,00 де-
нари, во Програма 13-Транспорт, потставката 423214-
Регистрација на моторни возила се зголемува за 
500.000,00 денари, потставката 425111-Поправка и сер-
висирање на леки коли се зголемува за 4.500.000,00 де-
нари, потставката 425113-Поправка и сервисирање на 
авиони и хеликоптери се намалува за 5.000.000,00 де-
нари, во Програма 14-Угостителство, потставката 
424111-Канцелариски материјали се намалува за 
348.579,00 денари, потставката 424211-Униформи се 
намалува за 264.000,00 денари, потставката 424711-
Средства за одржување на хигиената се зголемува за 
322.556,00 денари, потставката 424712-Ситен инвен-
тар, алат и други материјали за поправка се зголемува 
за 251.348,00 денари, потставката 426716-Други струч-
ни услуги се зголемува за 38.675,00 денари. 

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

 
      Бр. 23-2818/1       Претседател на Владата 
16 јуни 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
982. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.06.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, во раздел 22001 
Државен завод за статистика, Програма 12 Статистич-
ки истражувања, потставката 426714 - Статистички 
истражувања се намалува за 200.000 денари, потставка-
та 424115 - Копирање, печатење и издавање се зголе-
мува за 200.000 денари. 

 
Член 2 

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

 
 Бр. 23-2836/1                     Претседател на Владата 

16 јуни 2003 година               на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
983. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.06.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, во раздел 193.01 
Агенција за информации, Програма 11 - Администра-
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ција, потставката 427116 - Промотивно-информативни 
активности во странство, се намалува за 500.000,00 де-
нари, потставката 423112 - Телефони и телефакси, се 
зголемува за 500.000,00 денари.  

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

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

 
 Бр. 23-2837/1                     Претседател на Владата 

16 јуни 2003 година               на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
984. 
Врз основа на членовите 2, 3 и 4 од Законот за при-

годни ковани пари (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 11/95), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 16.06.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ 
ПО ПОВОД 100 ГОДИНИ ОД  ИЛИНДЕНСКОТО  

ВОСТАНИЕ  
1. Во Одлуката за изработување на пригодни кова-

ни пари по повод 100 години од Илинденското воста-
ние бр. 23-1843/2 од 14.04.2003 година (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 29/03), во точката 1, 
потточка в) по зборовите: �Питу Гули� се додава за-
пирка, сврзникот �и� се брише, а по зборовите: �Јане 
Сандански� се додава запирка и зборовите: �Крсте 
Петков Мисирков, Ѓорче Петров, Методија Андонов-
Ченто, Михаило Апостолски и Блаже Конески�. 

2. Во точка 2, потточка б) по зборовите: �Питу Гули� 
се додава запирка, сврзникот �и� се брише, а по зборови-
те: �Јане Сандански� се додава запирка и зборовите: 
�Крсте Петков Мисирков, Ѓорче Петров, Методија Ан-
донов-Ченто, Михаило Апостолски и Блаже Конески�. 

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

 
Бр. 23-2895/1                      Претседател на Владата 

16 јуни 2003 година               на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р.      

___________ 
985. 
Врз основа на член 9 став (2) од Законот за држав-

ната помош (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 24/2003), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 16.06.2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ДРЖАВНА  
ПОМОШ  

1. Се формира Комисија за државна помош (во на-
тамошниот текст: Комисија), во состав: 
претседател 
- Вера Пепелничка - претставник од Министерство-

то за економија, 
членови: 
- Верица Проковиќ - претставник од Министерство-

то за финансии, и 
- Нериман Џеладини - претставник од Министерс-

твото за економија. 
2. Претседателот и членовите на Комисијата за сво-

ето ангажирање во работата на Комисијата примаат ме-
сечен надоместок, чија висина ја определува Мини-
стерството за економија. 

3. Средствата за надоместокот на Комисијата се 
обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, а 
ќе се исплаќаат од буџетските и сопствените средства 
на Министерството за економија. 

4. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
      Бр. 23-2875/1            Претседател на Владата 
16 јуни 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
986. 
Врз основа на член 136 став 3 од Законот за одбрана 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 42/01 и 
5/03), министерот за одбрана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА РАЗУЗНА-
ВАЊЕТО, КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕТО И СПРЕЧУ-
ВАЊЕТО И ОТКРИВАЊЕТО НА КРИВИЧНИ ДЕЛА  

ВО ОДБРАНАТА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува и разработува пред-

метот и методологијата на извршување на работите на 
разузнавањето и контраразузнавањето, како и начинот 
на остварувањето на работите на спречување и откри-
вање на кривични дела во одбраната од страна на овла-
стени службени лица во Министерството за одбрана 
(во натамошниот текст: овластени службени лица). 

 
Член 2 

Во вршењето на работите од член 1 на овој правил-
ник овластените службени лица соработуваат со овла-
стените службени лица на Министерството за внатреш-
ни работи и Агенцијата за разузнавање и со други орга-
ни на државната управа и управни организации. 

 
Член 3 

При вршењето на работите од член 1 на овој пра-
вилник од страна на овластените службени лица се ко-
ристат оперативно-технички средства и методи, за кои 
одлучил министерот за одбрана. 

 
Член 4 

За преземените активности во рамките на вршењето 
на работите од член 1 на овој правилник, од страна на 
овластените службени лица се води и обработува доку-
ментација.  

Член 5 
Овластените службени лица ги вршат работите од 

член 1 на овој правилник во секоја прилика, без оглед 
дали се наоѓаат на службена должност.  

 
Член 6 

При преземањето на мерките, активностите и по-
стапките за разузнавање, контраразузнавање и спречу-
вање и откривање на кривични дела, воените лица кои 
се со статус на овластени службени лица можат да но-
сат и цивилна облека во согласност со прописите за ви-
дот на униформата на припадниците на Армијата на 
Република Македонија. 

 
Член 7 

При извршување на мерките, активностите и по-
стапките од член 1 на овој правилник, оперативно-тех-
ничките средства и моторните возила кои ги користат 
овластените службени лица се користат исклучиво за 
остварување на пропишаните активности со овој пра-
вил ик. н 

Член 8 
На овластените службени лица им се овозможува 

уредно вршење на работите од член 1 на овој правил-
ник од страна на вработените во Министерството за од-
брана, припадниците на Армијата на Република Маке-
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донија и други лица кои времено остваруваат активно-
сти во воени единици и установи, на простори на кои 
логоруваат воени единици или се изведуваат вежбовни 
активности, како и во објектите и зоните определени 
од Владата на Република Македонија. 

 
II. РАЗУЗНАВАЊЕ 

 
Член 9 

Разузнавањето опфаќа мерки, активности и постап-
ки што овластените службени лица за разузнавање ги 
преземаат заради собирање, документирање и анализи-
рање на разузнавачки податоци значајни за одбраната 
на Републиката, кои се однесуваат на состојбите, мож-
ностите и намерите на субјектите према кои разузна-
вачки се делува.  

Член 10 
Собирање на разузнавачки податоци се врши со: 

разузнавачка активност; извидување на видовите, ро-
довите и службите на субјектите према кои разузнавач-
ки се делува; анализирање на документи, вооружување 
и други технички борбени средства на субјектите пре-
ма кои разузнавачки се делува; анализирање на довер-
ливи и јавни публикации и следење на емисии на еле-
ктронските медиуми на субјектите према кои разузна-
вачки се делува; користење на други извори и начини 
кои ги применуваат другите структури на одбраната и 
безбедноста и размена на разузнавачки податоци со 
сродни странски служби.  

 
Член 11 

Мерките, активностите и постапките за разузнава-
ње се вршат преку создавање на соработничка мрежа и 
врска со неа, подготвување на групи и поединци, соз-
давање на разузнавачка база, разузнавачка дејност на 
група и поединци и опсервирање на воени објекти и зо-
ни на субјекти према кои разузнавачки се делува. 

 
Член 12 

За остварување на работите на разузнавањето, овла-
стените службени лица за разузнавање воспоставуваат 
соработнички однос со државјани на Република Маке-
донија и со странски државјани кои работат на приби-
рање на разузнавачки податоци за потребите на одбра-
ната. 
Во зависност од мотивите за соработка, карактерот 

на односите, содржината на работата и улогата која ја 
има во разузнавачката активност, соработничкиот од-
нос се востановува како: агентурна врска, агентурна 
врска - посредник, агентурна врска - информатор, аген-
турна врска - опсерватор, агент, агент - резидент, агент 
- врзник, агент - база, агент - двојник, агент - информа-
тор, агент - типер и агент - врбувач. 

 
III. КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 

 
Член 13 

Мерките, активностите и постапките за контрара-
зузнавање што ги преземаат овластените службени ли-
ца за контраразузнавање се остваруваат со: службен 
разговор, организирана соработка, пласирање на ин-
формации и дезинформации, прибирање податоци, 
проверка на податоци, оперативна обработка на пода-
тоци, оперативно проценување и анализирање, опера-
тивна акција, оперативна комбинација и оперативно 
истражување. 

 
Член 14 

Започнувањето и завршувањето на оперативната 
акција, оперативната комбинација и оперативното 
истражување од член 13 на овој правилник, се врши 
доколку по претходно образложениот писмен предлог 
на овластеното службено лице за контраразузнавање, 
одлучил министерот за одбрана. 

IV. СПРЕЧУВАЊЕ И ОТКРИВАЊЕ  
НА КРИВИЧНИ ДЕЛА 

 
Член 15 

При спречувањето на вршење на кривични дела и 
откривањето и фаќањето на сторители на кривични де-
ла и нивното предавање на надлежните органи, овла-
стените службени лица за спречување и откривање 
кривични дела постапуваат согласно член 135 став 3 од 
Законот за одбрана и членовите 142 и 143 од Законот 
за кривичната постапка. 
Начинот на остварување на правата и должностите 

на овластените службени лица за спречување и откри-
вање кривични дела се врши согласно прописите за ра-
бота на Воената полиција. 

 
Член 16 

Доколку постои основано сомнение дека е сторено 
кривично дело за кое се гони по службена должност, 
овластеното службено лице за спречување и откривање 
кривични дела треба да поднесе кривична пријава до 
надлежниот јавен обвинител, со целокупната собрана 
документација. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 17 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престануваат да важат Правилата за работа на органите 
за безбедност на Министерството за одбрана (�Служ-
бен весник на Република Македонија - Посебен служ-
бен весник� бр. 10/93) и Правилата за работа на орга-
ните за разузнавање во воено разузнувачката служба 
(�Службен весник на Република Македонија - Посебен 
службен весник� бр. 6/94). 

 
Член 18 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
      Бр. 01-3892/1         Министер за одбрана, 
11 јуни 2003 година               д-р Владо Бучковски, с.р. 
          Скопје       

___________ 
987. 
Врз основа на член 155 од Законот за служба во Ар-

мијата на Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 62/02, 98/02 и 25/03), министерот за одбрана, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ СПЕЦИЈАЛ-
НОСТИ ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, РАБОТНИТЕ МЕ-
СТА (ДОЛЖНОСТИТЕ) И ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ 

НА ДОДАТОКОТ НА ПЛАТАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат посебните специ-

јалности од особено значење за Армијата на Република 
Македонија, работните места (должностите) и висина-
та на износот на додатокот на основната плата од чле-
новите 150, 151 и 152 од Законот за служба во Армија-
та на Република Македонија (во натамошниот текст: 
Законот), во зависност од условите под кои се вршат 
должностите.  

Член 2 
Kако посебни специјалности од особено значење за 

Армијата на Република Македонија, согласно член 150 
од Законот, се определуваат: 

- должностите на стационарните јазли за врски (Со-
лунска Глава, Водно и Плачковица) и  

- должностите во центарот за електронско разузна-
вање. 
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Член 3 
Висината на додатокот на основната плата за спе-

цифична воена служба од член 150 од Законот, во за-
висност од должноста и условите под кои се врши 
службата изнесува:  

 
1. Летачи-пилоти 
1.1. Пилот на борбени надзвучни и низзвучни авио-

ни со брзина поголема од 0,72 маха и пилот на борбени 
и извидувачки хеликоптери: 

- I категорија на стручна и борбена 
 оспособеност                 540 бодови, 
- II категорија на стручна и борбена  
оспособеност                 520 бодови, 
- III категорија на стручна и борбена  
оспособеност                 490 бодови. 
1.2. Пилоти на борбени авиони со брзини помали од 

0,72 маха, тешки и средни транспортни хеликоптери и 
средни транспортни авиони: 

- I категорија на стручна и борбена  
оспособеност                 520 бодови, 
- II категорија на стручна и борбена  
оспособеност                 490 бодови, 
- III категорија на стручна и борбена  
оспособеност                 470 бодови. 
1.3. Пилот на лесни школски авиони и хеликоптери, лес-

ни авиони за општа намена и лесни транспортни авиони: 
- I категорија на стручна и борбена  
оспособеност                 490 бодови, 
- II категорија на стручна и борбена 
 оспособеност                 460 бодови, 
- III категорија на стручна и борбена  
оспособеност                  440 бодови. 
1.4. Слушател-пилот                190 бодови. 
 
2. Друг летачки персонал 
2.1. Оператор навигатор: 
- I категорија на стручна и борбена  
оспособеност                 230 бодови, 
- II категорија на стручна и борбена  
оспособеност                  215 бодови, 
- III категорија на стручна и борбена  
оспособеност                 200 бодови. 
2.2. Техничар-оператор-навигатор: 
- I категорија на стручна и борбена  
оспособеност                 220 бодови, 
- II категорија на стручна и борбена  
оспособеност                                             205 бодови, 
- III категорија на стручна и борбена  
оспособеност                 195 бодови. 
2.3. Специјалист летач    90 бодови. 
2.4. Слушател летач (освен пилот)            60 бодови. 
 
3. Воздухопловно-технички персонал 
3.1. Воен воздухопловен инженер: 
а) За контрола на квалитетот                170 бодови. 
б) За техничка подготовка: 
- на борбена авијација и во ВТч за  
одржување во 2 и 3 степен               167 бодови, 
- на транспортна авијација                        165 бодови, 
- на школско-тренажна авијација             163 бодови, 
- на опслужување на летањето                 160 бодови. 
3.2. Воен воздухопловен техничар: 
а) Инструктор за практична настава:  
- на борбена авијација и во ВТч за  
одржување во 2 и 3 степен               160 бодови, 
- на транспортна авијација                        150 бодови, 
- на школско-тренажна авијација             140 бодови, 
- на опслужување на летањето                 120 бодови. 
б) Технички контролор: 
- на борбена авијација и во ВТч за  
одржување во 2 и 3 степен                       150 бодови, 
- на транспортна авијација                        140 бодови, 
- на школско-тренажна авијација             130 бодови, 
- на опслужување на летањето                 110 бодови. 

в) Механичар: 
- на борбена авијација и во ВТч за  
одржување во 2 и 3 степен                       130 бодови, 
- на транспортна авијација                        120 бодови, 
- на школско-тренажна авијација             110 бодови, 
- на опслужување на летањето                   90 бодови. 
г) Помошник механичар: 
- на борбена авијација и во ВТч за  
одржување во 2 и 3 степен             60 бодови, 
- на транспортна авијација    55 бодови, 
- на школско-тренажна авијација  50 бодови, 
- на опслужување на летањето   40 бодови. 
 
4. Припадници на специјалните единици 
4.1. Воени падобранци: 
- наставник по падобранство               420 бодови, 
- падобранец-инструктор               410 бодови, 
- падобранец                 400 бодови, 
- ученик-падобранец                 130 бодови. 
4.2. Воени нуркачи: 
- наставник по нуркање               420 бодови, 
- нуркач-инструктор                410 бодови, 
- постар нуркач, нуркач               400 бодови, 
- ученик нуркач                130 бодови. 
4.3. Припадници на Одредот за специјални дејства: 
- командант; командири на диверзантска, ПТ чета и 

на ЧПиТ; припадници на диверзантски и противтеро-
ристички тимови и инструкторски тим         410 бодови, 

- началник на штаб; членови на команди 
 во диверзантски и ПТ чета                370 бодови, 
- Команда и штаб; припадници на КЧ,  
ЧООиЛ и ЧПиТ                320 бодови, 
- новопримени припадници до завршувањето  
на обуката                 140 бодови. 
4.4. Припадници на воена полиција: 
- командант на ВП, командир на чета во ВП, заме-

ник кoмандир на чета на ВП, командир на вод на ВП, 
командир на одделение на ВП, командир на одделение 
за сузбивање на криминалитетот во одбраната, коман-
дир на вод за техничка заштита и обезбедување, коман-
дир на одделение за техничка заштита и командир на 
одделение за противдиверзиона заштита      150 бодови, 

- началник на штаб на ВП, штаб, останати во ко-
мандата, останати во командата во чета на ВП, остана-
ти во водови и одделенија на ВП, останати во одделе-
ние за сузбивање на криминалитетот во одбраната, из-
вршител и помошник извршител за техничка заштита и 
извршител и помошник извршител за противдиверзио-
на заштита                               110 бодови. 

4.5. Припадници на извидувачки единици: 
- командант, командир на чета, командир  
на вод, командир на одделение     90 бодови, 
- заменик командант, штаб, останати во 
командата, команда на чета, припадници  
на одделенија     50 бодови. 
 
5. Граничари 
5.1. Командир на караула, заменик на командир на 

караула, командир на патролен чамец, заменик на ко-
мандир на патролен чамец, командир на граничен вод, 
заменик на командир на граничен вод, командир на за-
штитен вод, заменик на командирот на заштитен вод, 
командир на одделение на караула, командир на одде-
ление во граничен вод, командир на одделение во за-
штитен вод: 
а) на I категорија на објекти               170 бодови, 
б) на II категорија на објекти               140 бодови, 
в) на III категорија на објекти               110 бодови. 
5.2. Командант на граничната бригада, началник на 

штаб на гранична бригада, лице од составот на С-2 од 
Командата на гранична бригада, лице од составот на С-3 
од Командата на гранична бригада, командант на грани-
чен баталјон, заменик на командант на граничен баталјон, 
лице од составот на С-2 во Командата на граничен батал-



23 јуни 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 40 - Стр. 27 
 
јон, лице од составот на С-3 во Командата на граничен 
баталјон, командир на гранична чета, заменик на ко-
мандир на гранична чета, командир на вод за врски, ко-
мандир на логистички вод: 
а) на I категорија на објекти               150 бодови, 
б) на II категорија на објекти               120 бодови, 
в) на III категорија на објекти                 90 бодови. 
5.3. Други должности во граничната бригада (гра-

ничните единици): 
а) на I категорија на објекти               140 бодови, 
б) на II категорија на објекти               110 бодови, 
в) на III категорија на објекти                 80 бодови. 
 
6. Припадници на други посебни специјалности 

од особено значење за Армијата 
6.1. Должности на стационарните јазли за врски (СЈВ): 
- старешини и ПФВ на СЈВ  
Солунска Глава                                          100 бодови, 
- старешини и ПФВ на СЈВ Водно  70 бодови, 
- старешини и ПФВ на СЈВ Плачковица   60 бодови. 
6.2. Должности во ЦЕР: 
- припадници на основните единици  90 бодови, 
-
 
 останати     50 бодови. 

Член 4 
Висината на посебниот додаток на летачите за вр-

шење на инструкторска должност, наставничка долж-
ност или пробни летови, се определува во однос на бо-
довите за категоријата на стручна и борбена оспособе-
ност на летачот и видот на воздухопловот на кој се вр-
ши инструкторската или наставничката должност, од-
носно на кој е извршен пробниот лет и изнесува: 
а) за инструктор и наставник по летање во школско-

тренажна единица постојано или на курс за летачка 
обука кој се организира по наредба на командантот на 
Военото воздухопловство и противвоздушна одбрана, 
за време на траењето на курсот, во зависност од катего-
ријата на стручна и борбена оспособеност во кој е 
распределен и тоа:  

- за инструктор по летање 10%, 
- за наставник по летање 20%. 
б) На воени летачи кои вршат испитувања на сери-

ските воздухоплови, за секој извршен пробен лет им 
припаѓа 10% од бодовите за категоријата на стручна и 
борбена оспособеност за типот на воздухопловот на кој 
се врши испитување - проба. 
Износот на посебните додатоци кои можат да се ос-

тварат согласно на овој член не може да биде поголем од 
20% од бодовите определени за категоријата на стручна 
и борбена оспособеност на летачот и видот на воздухоп-
ловот на кој се врши инструкторската или наставничката 
должност, односно на кој е извршен пробниот лет.  

Член 5 
Висината на додатокот на основната плата за врше-

ње служба изложена на висок ризик заради работа во 
услови на зголемен степен на опасност по живот, мож-
ни повреди, заболувања и инфекции, во услови на вла-
га, бучава, височина, прашина, зрачење, температура, 
чад, употреба на хемикалии, работа под земја, затворен 
простор без природно осветлување и други слични спе-
цифични потешки услови за работа чие дејство не мо-
же во целост да се отстрани со заштитни мерки, соглас-
но член 151 од Законот, во зависност од должноста и 
условите под кои се врши, изнесува: 

 
I  група - 60 бодови 
1) Изградба на подземни или подводни објекти во 

својство на дупчач, минер-запалувач на мини, натова-
рувач и нивни помошници; 

2) Цијанизација на објекти во состав на екипа за де-
зинфекција, дезинсекција и дератизација; 

3) Работа и контрола на извори на зрачење со радио-
активни материи и рендген-уреди, како и зафати под 
непосредна контрола на рендген-уреди. 

II група - 50 бодови 
 
1) Монтажа при изработка на подземни или подвод-

ни објекти, во својство на бетонирец, фарбар, лимар, 
бравар, заварувач и електричар; 

2) Чистење, ремонт и заштита на резервоари, ци-
стерни, цевоводи и амбалажи за сместување и транс-
порт на течни погонски горива во својство на работни-
ци во работилници на погонски гранки; 

3) Работа врз делаборација, лаборација, подготовка 
и уништување на муниција, убојни и експлозивни 
средства. 

 
III група - 40 бодови 
 
1) Манипулирање со течни погонски горива во под-

земни складови или работа  врз тековно одржување на 
уреди и инсталации на погонски складови, како и рабо-
та во својство на погонски манипулант и механичар за 
противпожарна и погонска опрема; 

2) Долгорочна конзервација на технички материја-
лни средства во станица за конзервација; 

3) Работа во својство на пескар, автолакер и фарбар 
на работно место во фарбарница, автофарбар; 

4) Работа во хемиски чистилници или уреди за од-
мастување на делови и склопови со хлорирани јаглено-
водороди и со натриумхидроксид; 

5) Дезинфекција, дезинсекција и дератизација со 
отровни хемиски материи, освен цијанизација; 

6) Работа во микробиолошки, вирусолошки и пара-
зитолошки лаборатории со вируси и живи патогени ми-
кроорганизми, земање и анализа на крв во лаборатории 
во установа за трансфузија на крв, како и миење на ла-
бораториски прибор и амбалажа на споменатите работ-
ни места; 

7) Хемодијализа; 
8) Преглед и лекување на заболени, заразни, гастро-

ентеролошки, уролошки, кожни, полови, туберкулозни 
и психијатриски заболувања; 

9) Оперативни зафати, реанимација, интензивно ле-
кување и нега во воено здравствени установи на хирур-
шките и интерните одделенија; 

10) Непосредна анестезија и реанимација во воени хи-
руршки здравствени установи каде што се применува ане-
стезија со интубација и непосредни оперативни зафати; 

11) Работа со лешеви и подготовка на хистолошки 
препарати во специјализирани здравствени установи и 
миење на садови од земени хистолошки препарати; 

12) Работа со заразени и контаминирани опитни 
животни и чување на такви животни; 

13) Утврдување на штетни фактори кои дејствуваат 
на човечкиот организам на работни места со посебни 
услови на работа; 

14) Одржување и поправка на технички средства во 
подземни објекти; 

15) Испитување на реактивни, бензински и дизел 
мотори на пробна маса каде не постои глува комора; 

16) Хемиски анализи на лекови, вода, животни на-
мирници и биолошки материјал, како и миење на лабо-
раториски прибор и амбалажа; 

17) Преглед, интервенции и испитувања кај живи и 
умрени животни во воени единици, ветеринарски и 
други научно-истражувачки установи; 

18) Ракување со цистерни за фекалии и оџачари. 
 
I V група - 30 бодови 
1) Непосредна работа во полето на микробраново зра-

чење чијшто интензитет преминува 0,1 миливат/см2;  
2) Опслужување и техничко одржување во затворе-

на просторија на бензински и дизел-мотори чијашто 
вкупна моќност преминува 73,6 киловати; 

3) Непосредна работа со пестициди во специјализи-
рани лаборатории, како и миење на лабораториски при-
бор и амбалажа во тие лаборатории; 
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4) Хемиско испитување, истражување и развој на 
минско експлозивни средства; 

5) Работа со органски растворувачи и други мате-
рии за физичко обезбедување на криптодокументи и 
вршење на работи и задачи на криптозаштита; 

6) Работа во својство на стаклодувач, бравар, метало-
стругар, металоглодач, автобравар, автолимар, автотапе-
тар, ѕидар, молер, лимар, ковач, брусач и заварувач; 

7) Собирање и палење на оперативно отстранети 
органи и друг инфективен материјал; 

8) Стоматолошки прегледи (стоматолози и стомато-
лошки техничари) и работа во својство на заботехни-
чар во заботехнички лаборатории; 

9) Поправки и одржување на канализација; 
10) Работа на бронхоскопија, ларингоскопија и спи-

рометрија; 
11) Работа на опслужување и одржување на возду-

хоплови на стојанки; 
12) Преглед и лечење на заболени од: хируршки, 

интернистички, детски, ОРЛ и очни заболувања, итни 
лекарски и противепидемиски интервенции и анкети-
рање на заразени болни; 

13) Работа на стерилизација на болнички материјал во 
здравствени установи, прием на алишта од болни и бербе-
ри кои директно доаѓаат во контакт со заразени болни; 

14) Работни места со изложеност на нејонизирачки 
зрачења, парафински и хлорни испитувања, изработка 
на галенски препарати и инфузиони раствори; 

15) Опслужување, одржување и поправка на парни 
котли во термоенергетски постројки; 

16) Формирање и полнење на акумулатори во аку-
мулаторска станица или лабораториско испитување на 
хемиски извори на струја.  

V  група - 20 бодови 
1) Во подземни објекти на работи што не се опфате-

ни со одредбите од I  до IV група на овој член;  
2) Прием, издавање и складирање на течни горива 

во сервисни станици и технички сервиси; 
3) Вулканизација на гумена техничка опрема; 
4) Долгорочна конзервација во технички работил-

ници; 
5) Препечатување, офсет-печатење (офсет-машини-

сти и вложувачи), бакропечатење, книгопечатење и ко-
пирање врз метали, пластични маси и хартија; 

6) Дресирање на кучиња; 
7) Во својство на оптичар за изработка и поправка 

на оптички инструменти; 
8) Работа со нитро бои, лепила и лакови во интен-

дантски работилници, столарски работилници, чевлар-
ски работилници, сервиси за одржување на објекти, ин-
сталации и инфраструктура, како и одржување на апа-
рати со токсични и запаливи гасови и соединенија; 

9) Работа во услови на испарувања и влажност преку 
60% во перални и кујни во воени установи и единици. 

 
Член 6 

Висината на додатокот на основната плата за врше-
ње трупна служба во единици заклучно со бригада, 
согласно член 152 од Законот, во зависност од должно-
ста изнесува: ,  
а ) во 1. и 2. пешадиска бригада 
I  група - 90 бодови  
-
 
 командир, тим - специјалист. 

II група - 80 бодови 
- командант на единица заклучно со ранг на бригада 

и на неа соодветна единица, заменик на командир на 
еди ица. н

 
III група - 75 бодови 
- началник на штаб и заменик на командант од II  

група, 
- командант на единица од �В� класификација, 
- подофицер за подофицерски и војнички прашања. 

IV група - 70 бодови 
- други формациски места за воени старешини во 1. 

и 2 пешадиска бригада. . 
 
V група - 40 бодови 
- други формациски места за професионални војни-

ци во 1. и 2. пешадиска бригада. 
 
б ) во другите единици заклучно со бригада 
I  група - 60 бодови 
-
 
 командир, тим - специјалист. 

II група - 50 бодови 
- командант на единица заклучно со ранг на брига-

да и на неа соодветна единица, заменик на командир на 
единица. 

 
III група - 45 бодови 
- началник на штаб и заменик на командант од II  

група, 
- командант на единица од �В� класификација, 
-
 
 подофицер за подофицерски и војнички прашања. 

IV група - 40 бодови 
-  други формациски места во командите и едини-

цит  наведени во I и II група.  е
 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
 Бр. 01-3891-1                        Министер за одбрана, 

11 јуни 2003 година               д-р Владо Бучковски, с.р. 
     Скопје 

___________ 
988. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Колицко-Оп-
штина Орашец. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

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

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето установен според За-
конот за премер и катастар на земјиштето (�Службен 
весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-3767/1                                  Директор,   

13 јуни 2003 година                Бисера Јакимовска, с.р. 
           Скопје   

___________ 
989. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Робово-Општина 
Василево. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

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

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето установен според За-
конот за премер и катастар на земјиштето (�Службен 
весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-3766/1                                  Директор,   

13 јуни 2003 година                Бисера Јакимовска, с.р. 
           Скопје   
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И    О Г Л А С И  

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје на 22.06.99 

година, лицето Никола Поп Русев од Скопје, поднесе 
тужба за надомест на штета што се состои во неплате-
на закупнина за периодот од 12 месец 1995 година до 6 
месец 1999 година во месечен износ од 116.598,00 де-
нари што се однесува на деловен просторот што се нао-
ѓа во Скопје, на ул. �Васил Главинов� бр. 3, со корисна 
површина од 140,55 м2, против тужените Туркер Дишо 
и Уљкер Дишо двајцата од Скопје. Според тужбата 
двајцата тужени живеат на ул. �Марија Кири� бр. 27 во 
Скопје, меѓутоа на оваа адреса се непознати, а според 
ГУВР Скопје истите не се евидентирани во евиденција-
та на лични карти и се отселени од станбениот објект 
на ул. �Марија Кири� бр. 27, Скопје. 
Се повикуваат тужените Туркер Дишо од татко Ну-

срет и Уљкер Дишо од татко Нусрет, двајцата со стан на 
ул. �Марија Кири� бр. 27 - Скопје, а сега со непозната 
адреса на живеење, да се јават во Основниот суд Скопје I 
- Скопје, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, 
или во истиот рок да постават свои полномошници кои ќе 
ги штитат нивните права и интереси во постапката. 
Во спротивно, судот на двајцата тужени ќе им поста-

ви привремен застапник од редот на адвокатите во 
Скопје кој ќе ги застапува нивните права и интереси се 
до правосилното окончување на постапката или додека 
самите не се јават во судот за да ја преземат постапката. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I. П. бр. 

1461/99.                                                                    (15947) 
___________ 

 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поднесена е 

тужба од тужителот Драги Трајковски од Скопје за 
утврдување на сопственост, против тужениот Трајчо 
Трајковски со непозната адреса на живеење. 
За посебен старател кој тужениот ќе го застапува 

пред овој суд со решение на ЈУ Меѓуопштински центар 
за социјална работа на град Скопје под бр. 3020-4 од 
16.01.2003 година, поставен е адвокатот Фидовски Та-
хир од Скопје, ул. �Цветан Димов� бр. 74. 
Се предупредува тужениот дека привремениот за-

стапник ќе го застапува во постапката по предметниот 
спор, се додека тужениот или негов полномошник не 
се појави пред судот, а се до правосилното окончување 
на постапката по предметниот спор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIII. П. бр. 

2547/02.                                                                    (16004) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека пред 

овој суд е поведена постапка за развод на брак и дове-
рување на малолетните деца на чување, воспитување и 
делумно издржување по тужба на тужителката Лилја-
на-Бјанка Симовиќ од Скопје, ул. �Разловечко воста-
ние� бр. 24/42 против тужениот Горан Симовиќ, со не-
позната адреса на живеење во Србија. Оформен е пред-
метот на овој суд XXII. П. бр. 1011/03. Со решение на 
ЈУ МЦСР на град Скопје бр. 3020-280 од 21.05.2003 го-

дина за посебен старател на тужениот е поставен адво-
катот Тахир Фидовски од Скопје, ул. �Цветан Димов� 
бр. 74, кој ќе ги застапува интересите на тужениот во 
постапката се додека тужениот или од него овластен 
полномошник не се јави пред судот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XXII. П. бр. 

1011/03.                                                                    (16371) 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води по-

стапка за развод на брак,по тужба на тужителот Верица 
Димитрова од Скопје против тужениот Манолито Ди-
митров со непозната адреса на живеење. 
Се повикува Манолито Димитров, во рок од 30 дена 

од денот на објавувањето на овој оглас, да се јави во 
судот или на судот да му ја достави својата адреса на 
живеење. Во спротивно, неговите интереси во постап-
ката ќе ги застапува привремениот старател адвокатот 
Лилјана Багеска од Скопје кој што е одреден од страна 
на судот се до неговото јавување. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, X. П. бр. 

1512/03.                                                                    (15994) 
___________ 

 
 Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, поднесена 

е тужба од тужителот АД за осигурување ВАРДАР за 
регрес, против тужениот Насковски Владимир од 
Скопје со последно место на живеење на бул. �АС-
НОМ� бр. 10/1-4, сега со непознато место на престоју-
вање. Вредност на спорот 605.277,00 денари. 
Бидејќи тужениот е со непознато место на престоју-

вање од страна на Меѓуопштинскиот центар за соци-
јална работа на град Скопје, со решение бр. 3020-235 
од 16.05.2003 година, му е поставен посебен старател 
адвокатот Александар Стојков од Скопје, ул. �Тито-
градска� бр. 2, кој ќе се грижи за заштита на неговите 
интереси во текот на постапката. 
Се повикува лицето Насковски Владимир како ту-

жен да се јави во постапката. Во спротивно неговите ин-
тереси ќе ги штити поставениот привремен старател, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VIII. П. бр. 

2332/02.                                                                    (15988) 
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека за 

посебен старател на лицето Нермин Меџедовиќ од 
Скопје, сега со непозната адреса на живеење во Герма-
нија, е  поставен адвокатот Васко Трајковски од Скоп-
је, ул. �Иван Горан Ковачиќ� бр. 2/7. 
Посебниот старател ќе го застапува тужениот пред 

Основниот суд Скопје II - Скопје, во постапката по 
предметот П. бр. 2601/02 и ќе ги штити неговите права 
и интереси во постапката до нејзиното правосилно 
окончување или се додека тужениот, односно негов 
полномошник, не се јави пред судот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IV. П. бр. 

2601/02.            (16253) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 

Основниот суд во Битола, по предолг на Јован и Да-
ница Христиќ од Скопје, ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 
30/1-5, застапувани преку полномошникот Миленко 
Марковиќ од Скопје, ул. �Велко Влаховиќ� бр. 18, во 
вонпроцесниот предмет заради утврдување на смрт на 
Глигорие Христиќ, татко Ристо, роден 1892 година во 
Охрид, со последно живеалиште во градот Корча, Ал-
банија, кој наводно починал во 1974 година. 
Се повикува секое лице кое знае нешто за смртта и 

за животот на Глигорие Христиќ, да се јави во рок од 15 
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дена од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на РМ�, во Основниот суд во Битола, соба бр. 40. 
По истекот на рокот од 15 дена, судот ќе донесе од-

лука по предлогот за утврдување на смртта. 
Од Основниот суд во Битола, ВПП. бр. 122/2003. (16269) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред овој суд се води постапка за докажување на смрт 
на лицето Ајрула Салији од с. Врапчиште, од татко Ха-
лит и мајка Арзије Салији, родена на 6.11.1921 година 
во с. Врапчиште, по предлог на предлагачот Салији 
Абит од с. Врапчиште, Гостиварско. 
Се повикува лицето Ајрула Салији во рок од 15 дена 

од објавувањето на овој оглас во �Службен весник на 
РМ� и на огласната табла на овој суд да се јави во Ос-
новниот суд во Гостивар. Исто така, се повикуваат сите 
оние кои знаат нешто за животот на лицето Ајрула Са-
лији, тоа да го соопштат во Основниот суд во Гостивар. 
Доколку повиканото лице не се јави во рок од 15 

дена од објавувањето на овој оглас во �Службен весник 
на РМ�, истото ќе се смета за умрено. 
Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 120/03. (16328) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред Основниот суд во Куманово е поведена пар-
нична постапка, за долг, по тужбата на тужителот ЈП за 
стопанисување со станбен и деловен простор на РМ-
Куманово, против тужениот Петровски Крсте од Кума-
ново, сега со непозната адреса во Германија. Вредност 
на спорот 44.904,00 денари. 
Бидејќи тужениот е со непозната адреса, судот по 

службена должност, а согласно одредбите на ЗПП, за 
привремен застапник, до правосилното окончување на 
постапката на тужениот, го поставува адвокатот Лиди-
ја Велиновска од Куманово. 
Од Основниот суд во Куманово, X. П. бр. 1060/00. 
            (16315) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Основниот суд во Кочани е поднесена тужба 
за долг од тужителот ДОО �Нова Трговија� Кочани 
против тужената Снежана Милијанска од с. Ново Село 
- Струмица, со непозната адреса на живеење во Швај-
царија. Вредност на спорот 312.955,00 денари. 
Се повикува тужената Снежана Милијанска од с. 

Ново Село - Струмица, сега со непозната адреса на жи-
веење, да се јави во Основниот суд во Кочани или да  
постави свој полномошник кој ќе ги штити нејзините 
права и интереси во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот. Во спротивно ќе и биде поставен привремен 
застапник кој ќе ги штити нејзините права и интереси 
до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 344/2003.  
                                                                           (16714)   

 
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 

Основниот суд во Струмица, постапувајќи по туж-
бата за долг на тужителот АДОР �Кјуби Македонија� 
Скопје против тужениот Јорданов Трајко од с. Сарај, 
сега на привремена работа во Словенија со непозната 
адреса. Вредност на спорот 10.920,00 денари 
За привремен застапник на тужениот Јорданов Трај-

ко од с. Сарај, сега на времена работа во странство со 
непозната адреса, му се одредува Оливија Абрашева - 
стручен соработник во Основниот суд во Струмица. 
Привремениот застапник ќе ги застапува интереси-

те на тужениот со сите права додека тој или неговиот 
полномошник не се појават пред судот. 
Се повикува тужениот Јорданов Трајко од с. Сарај, 

да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на овој оглас. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 991/02. (15986) 

За привремен застапник на тужениот Атанасовски Ра-
доје од Македонска Каменица, сега со непознато место на 
престојувалиште-живеалиште, по предметот П. бр. 954/02, 
што се води во Основниот суд во Струмица, по тужбата на 
тужителите ДПТУ �Елма� Г, Струмица и Стопанска банка 
Струмица, против тужените Атанасовски Радоје од Маке-
донска Каменица и други, за долг, вредност на спорот 
2.983,00 денари, се назначува Цонка Каламерникова, стру-
чен соработник во Основниот суд во Струмица. 
Привремениот застапник да ги застапува интереси-

те на тужениот согласно член 79 од ЗПП, со сите права 
се до неговото појавување или на неговиот полномош-
ник пред судот. 
Се повикува тужениот Атанасовски Радоје од Ма-

кедонска Каменица да се јави во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на огласот. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 954/02. (16334) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд во тек е постапка за исполнување на 

Договор за купопродажба по тужба на тужителот Ба-
јрами Неваип од с. Ларце против тужените Арифи Ав-
зи и други кој сега е со непозната адреса од с. Ларце. 
Се повикува лицето-тужениот Арифи Ваит Авзи од 

с. Ларце сега со непозната адреса на живеење да се јави 
во Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот, да одреди свој полномошник или 
да достави точна адреса на живеење. Во спротивно су-
дот ќе му постави времен старател кој ќе ги штити не-
говите права и интереси до окончувањето на постапка-
та по овој предмет. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 624/2003.(15987) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово, се води спор за ре-

гресен долг вредност од 70.133,00 денари, по тужба на 
АД за осигурување �Вардар� против тужениот Зурапи 
Џељаљ од с. М. Речица. 
Се повикува тужениот Зурапи Џељаљ од с. Мала 

Речица, сега со непозната адреса во странство да се ја-
ви на Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од об-
јавувањето на огласот или да одреди полномошник.  
Во спротивно преку Центарот за социјална работа 

во Тетово ќе му биде одреден привремен застапник кој 
ќе го застапува до правосилното завршување на спрот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 222/2003. (16406) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за 

утврдување право на сопственост по тужба на тужител-
ката Трпеска Мара и др. од Тетово против тужената 
Отовиќ Борис Душица од Белград, со непозната адреса. 
Бидејќи тужената Отовиќ Борис Душица е со непоз-

ната адреса за истата да биде објавен оглас во �Служ-
бен весник на Република Македонија�, во рок од 15 де-
на од објавувањето на огласот да се јави во судот или 
да одреди свој полномошник По истекот на овој рок ќе 
и биде поставен привремен старател преку Центарот за 
социјална работа во Тетово кој ќе ги застапува нејзини-
те интереси се до окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 676/2003.  (16407) 

__________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 
докажување на смрт на лицето Реџепи Исак од Тетово, 
а по предлог на предлагачот Исаки Ремзи од Тетово. 
Се повикува лицето Реџепи Исак од Тетово да се ја-

ви во Основниот суд во Тетово, или секој друг што 
знае за неговиот живот, во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот да пријави во судот. Во спротивно, на 
лицето Реџепи Исак ќе му се постави привремен стара-
тел кој ќе се грижи за неговите права и интереси, се до 
правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 435/03.   (16319) 
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Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 

докажување на смрт на лицето Османи Ариф од с. Бро-
дец, а по предлог на предлагачот Османи Мухарем од 
с. Бродец. 
Се повикува лицето Османи Ариф од с. Бродец, да 

се јави во Основниот суд во Тетово, или секој друг што 
знае за неговиот живот, во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот да пријави во судот. Во спротивно, на 
лицето Османи Ариф ќе му се постави привремен ста-
рател кој ќе се грижи за неговите права и интереси, се 
до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 440/03.   (16321) 

__________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 
докажување на смрт на лицето Љутви Хумије од Тетово, а 
по предлог на предлагачот Мерсели Гајур од Тетово. 
Се повикува лицето Љутви Хумије од Тетово, да се 

јави во Основниот суд во Тетово, или секој друг што 
знае за неговиот живот, во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот да пријави во судот. Во спротивно, на 
лицето Љутви Хумије ќе му се постави привремен ста-
рател кој ќе се грижи за неговите права и интереси, се 
до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 356/03.   (16323) 

__________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 
докажување на смрт на лицето Андро Закоски од Тето-
во, а по предлог на предлагачите Борислав Закоски и 
Верица Ивановска од Тетово. 
Се повикува лицето Андро Закоски од Тетово, да се 

јави во Основниот суд во Тетово, или секој друг што 
знае за неговиот живот, во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот да пријави во судот. Во спротивно, на 
лицето Андро Закоски ќе му се постави привремен ста-
рател кој ќе се грижи за неговите права и интереси, се 
до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 422/03.   (16325) 

_
 
______________________________________________ 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 638/2003 од 19.05.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 013071, ja запиша во трговскиот ре-
гистар промената на управител на Друштвото за трго-
вија, производство и услуги ЦРКОВНА ЕКОНОМИЈА 
ВОСКРЕСЕНИЕ УВОЗ-ИЗВОЗ Битола ДООЕЛ Бито-
ла, ул. �Панда Чешнова� бр. 13. 
Промена на лице овластено за застапување. 
Се брише лицето Ристо Поповски. 
Се запишува Панче Таневски. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

638/2003.                                   (15276) 
___________  

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 149/2003 од .05.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 1-738, ja запиша во судскиот регистар про-
мената на овластено лице на Основното училиште �Ди-
митар Влахов� Љубојно, со ц.о. Ресен. 
Се назначува лицето Живко Петревски - директор 

со неограничени овластувања во рамките на запишани-
те дејности. 
Му престануваат овластувањата на лицето Алаба-

ковски Лазар како директор и се брише од трговскиот 
регистар. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 

149/2003.                                   (15277) 
___________  

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 145/2003 од 15.05.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-19874, ja запиша во трговскиот ре-
гистар промената на лице на ОУ �Владимир Полежи-
носки� Ц.О. Кичево, ул. �Арсо Војвода� бб, Кичево. 

Се назначува лицето Горан Каранфиловски како 
директор без ограничување во рамките на запишаните 
дејности. 
Се разрешува лицето Славица Буреска како дире-

ктор и се брише од трговскиот регистар. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

145/2003.                                   (15278) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 543/2003 од 23.05.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 001091, го запиша во трговскиот ре-
гистар бришењето поради припојување на Друштвото 
за транспорт ЖАС-Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. �Желез-
ничка� бр. 2. 
Престанок со работа и бришење од трговскиот ре-

гистар поради припојување на Друштво за транспорт 
ЖАС-Охрид ДООЕЛ кон Друштво за трговија на голе-
мо и мало Андрески Љупчо и др. АНДРОС увоз-извоз 
ДОО Охрид. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

543/2003.                                   (15280) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 601/2003 од 23.05.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 006320, го запиша во трговскиот регис-
тар припојувањето на ЖАС кон АНДРОС Друштво за 
трговија на големо и мало Андрески Љупчо и др. АНД-
РОС увоз-извоз ДОО Охрид, ул. �Бејбунар� бр. 195. 
Припојување на Друштво за трговија на големо и 

мало Андрески Љупчо и др. АНДРОС увоз-извоз ДОО 
Охрид. 
Зголемување на основната главница на ДОО Ан-

дрос за 12.804.547,00 денари и тоа: Андрески Љупчо го 
зголемува уделот за 6.405.373 ден. со што вкупниот 
удел изнесува 6.594.473 денари и Андрески Ацо зголе-
мува за 6.405.373 денари со што вкупниот удел изнесу-
ва 6.557.273 денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

601/2003.                                   (15281) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Срег. бр. 162/2003 од 29.05.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-5634, ja запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето за застапување на Основното 
училиште �Д-р Трифун Пановски� Битола. 
На лицето Веле Поповски од Битола, досегашен ди-

ректор на ОУ �Д-р Трифун Пановски� Битола, му пре-
станува својството лице овластено за застапување и 
претставување на училиштето и се брише од судскиот 
регистар, а за нов в.д. директор се именува лицето Сне-
жана Тодоровска од Битола и истата ќе го застапува 
училиштето со сите овластувања во рамките на запи-
шаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 

162/2003.                                   (15282) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 700/2003 од 29.05.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 012543, ja запиша во трговскиот ре-
гистар промената на управител на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ЕУРОКОМПОЗИТ ДООЕЛ 
увоз-извоз Прилеп, ул. �Александар Македонски� бр. 
2/42, Прилеп. 
Промена на управителот на Друштвото за произ-

водство, трговија и услуги ЕУРОКОМПОЗИТ ДООЕЛ 
увоз-извоз Прилеп. 
Се именува Ило Маркушески - управител со нео-

граничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности. 
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Се разрешува поранешниот управител Славе Трај-

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

700/2003.                                   (15283) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 

Се врши промена на името на Здружението на гра-
ѓани Атлетски клуб �Струмица�-Струмица во: Атлет-
ски клуб �Струмица-Грозд�-Струмица, кое е регистри-
рано под Згф. бр. 26/98. 
Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 26/98. 
           (15898) 

__________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. Згф. бр. 11/2003, се запишува здружение-
то на граѓани под име: Превозници со комби возила 
�Два галеба�-Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: организирање 

на активности на планот на развивање на сообраќајната 
етика, културата и моралот на сите членови учесници 
во сообраќајот, самостојно и во соработка со други 
здруженија со слични програмски цели, организира 
активности насочени кон поголема безбедност во соо-
браќајот, развој, унапредување и промоција на услуги-
те и можностите на членовите на здружението, ги за-
стапува интересите на членството пред надлежните др-
жавни органи и институции, давање предлози, сугестии 
и други форми на активно учество и организиран на-
стап пред овластените органи кога се одлучува за пра-
шања што се од посебен интерес на членството, орга-
низира програми за деловно остварување на членство-
то и други заинтересирани лица преку курсеви, семи-
нари и сл., давање на деловни информации, деловни 
совети и услуги на членството во врска со важечките 
прописи и правила за вршење на дејност. 
Седиштето на здружението е на ул. �Крсте Мисир-

ков� бр. 6, каде и дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Томевски Томи од Охрид, ул. �130� бр. 10. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 11/2003. 
            (15990) 

__________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 1567 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на граѓани за промоција на новите вред-
ности на правниот систем �Декалог� со  скратено име 
�Декалог�, со седиште во Скопје, на ул. �530� бр. 35.   

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на поддршка на реформата на општествениот, 
правниот и економскиот систем во Република Македо-
нија, укажување на стручна помош за правото на 
Европската унија, меѓународното право, граѓанското 
право, правото на индустриските односи, Светската тр-
говска организација, финансиското право, еколошкото 
право итн., поддршка и укажување на стручна помош 
како и организирање на кампањи, промоции, тренинг, 
курсеви, семинари, работилници, тркалезни маси и др. 
форми на обука. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 09.06.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 109/03. 
                                                                            (16152) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1568 се запишува здружението на граѓани 
Здружение на бубрежно болни граѓани �Нефрон� со 
скратено име �Нефрон�, со седиште во Скопје, на ул. 
�Будимпештанска� бр. 20 б.   

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на обезбедување едукација на членовите и по-
добрување на условите за дијализа и лекување вооп-
што, организирање на предавања, пишување летоци и 
брошури како и соработка со Клиниката за нефрологи-
ја, центрите за дијализа во земјата, со владини и невла-
дини организации во земјата и странство. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 09.06.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 128/03. 
                                                                            (16153) 

___________ 
 
Барањето за измени и дополнување на Статутот на 

здружението на граѓани Здружение на инвалиди на 
трудот - Карпош, со седиште во Скопје, ул. �Ванчо 
Мицков� бр. 19, се уважува. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г. бр. 81/98. 
                                                                            (16154) 

___________ 
 
Барањето за промена на седиште на подружницата 

на странската организација �Грчки тим за спасување� 
од Солун - Република Грција, се уважува. 
Во иднина седиштето на подружницата на стран-

ската организација �Грчки тим за спасување� од Солун 
- Република Грција, во Република Македонија ќе се на-
оѓа на ул. �Бојмија� бр. 1/II-21. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г. бр. 4/02. 
                                                                            (16155) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I. Рег. 

бр. 34/03 од 30.05.2003 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации Боксерски Клуб �Топаана� со седи-
ште во Скопје, ул. �Максуд Садик� бр. 3/7. 
Цели и задачи на здружението се: омасовување и раз-

вој на боксот како спорт, особено за помладите категории 
како кадети, кадетки, младинци и младинки, сениори, се-
ниорки, учество на клубот на организиран систем на нат-
превари кои ги организираат општинските сојузи, регио-
налните и повисоките квалитетни лиги и меѓународни 
натпревари од официјален и пријателски карактер. 
Со денот на запишување во регистарот на здружени-

ја на граѓани и фондации Боксерски клуб �Топаана� се 
стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I. Рег.Зг. бр. 34/03. 
                                                                            (16026) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1569 се запишува здружението на гра-
ѓани Асоцијација на родители на деца од франкофонска 
градинка АПЕФ Скопје, со  скратено име АПЕФ-Скопје, 
со седиште во Скопје, Градски ѕид блок 5.   

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на активности заради подобрување на услови-
те за работа на франкфонската градинка, подигање на 
нивото на стручност и образованост, изучување на 
францускиот јазик особено меѓу најмладата популација 
во Р. Македонија, ширење на франкфонијата и францу-
ската култура, организирање на курсеви, семинари и 
др. како и соработка со др. франкфонски градинки и 
сродни здруженија во земјата и во странство. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 11.06.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 123/03. 
                                                                            (16218) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1570 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на граѓани навивачка спортска група за 
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унапредување и развивање на спортската култура и 
спортскиот дух МОМЦИ ОД ГРАДСКИОТ ПАРК - 
Скопје, со  скратено име Здружение на граѓани МОМЦИ 
ОД ГРАДСКИОТ ПАРК - Скопје, со седиште во Скопје, 
Градски парк - спортска сала.   

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на координирање и усогласување на своите 
програмски активности во областа на спортот со Аген-
цијата за млади и спорт на РМ, ја развива и унапредува 
спортската култура и спортскиот дух, унапредување на 
навивачките интереси и достојно презентирање на гру-
пата на домашните првенства, учество на спортските 
натпревари во Р.М.  и надвор од неа како и соработка 
со спортските клубови и со сродни невладини органи-
зации. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 12.06.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 126/03. 
                                                                            (16221) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции при Основниот суд во Крива Паланка, се запишу-
вам Здружение под име Тениски клуб - Кр. Паланка  - 
Кр. Паланка под Рег. бр. 8/2002 од 05.06.2003 година. 
Цели на здружението се развивање и унапредување 

на тенискиот спорт и физичка култура воопшто, спро-
ведување на систем на натпревари од тенискиот спорт, 
унапредување на кадри од овој спорт, развивање и со-
работка со други тениски клубови и асоцијации. 
Здружението на граѓани ќе дејствува на подрачјето 

на град Кр. Паланка. 
Седиште на здружението е во Кр. Паланка, ул. 

�М.Тито� бр. 76, Кр. Паланка. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Бранко Манојловски од Кр. Паланка, ул. �М.Тито� бр. 
76. 
Од  Основниот   суд во Кр. Паланка, Зг. бр. 8/2002. 
                                                                            (16307)     

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции при Основниот суд во Крива Паланка, се запишу-
вам здружение под името Здружение на одгледувачи 
на крави, овци и кози �Осогово� Кр. Паланка. 
Цели на здружението се ревитализација на сточар-

ското-кравјо, овчо и козјо производство во општина 
Кр. Паланка и Ранковци, негување, развивање и тво-
речко поврзување на трудот и знаењето со научни до-
стигнувања во нашата земја, усмерување на производс-
твото према потребите за домашен и странски пазар, 
воведување на нова техника и технологија, стандарди-
зација на сточарското производство, организирање 
предавања, семинари, курсеви и учество на натпревари 
и други собири во земјата, соработка со други невлади-
ни организации сојузи и локално, регионално и држав-
но ниво и извршување на други активности за развој на 
сточарското производство. 
Седиште на здружението ул. �8-ми Октомври� бр. 

50, Кр. Паланка. 
Од  Основниот   суд  во  Кр. Паланка, Зг. бр. 2/2003. 
                                                                            (16310)     

___________ 
 
 Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции на Основниот суд во Гостивар, под Рег. бр. 13 за 
2003 година, се запишува Здружението на граѓани   
КУЛТУРЕН ЦЕНТАР �КИБЛА� - Гостивар, со седи-
ште на ул. �Т. Богданоски� бб, Гостивар, а го застапува 
неговиот претседател Исени Џаудет. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат во поттикнување и покренување на иницијативи 
за ширење и развој на мрежата на образовниот, култур-

ниот и уметничкиот живот преку организирање на кул-
турно уметнички средби и натпревари, ликовни излож-
би, советувања и др. манифестации и продажби, изда-
вање на книги, брошури, списанија и др. 
Од  Основниот   суд  во  Гостивар, Зг. бр. 11/2003. 
                                                                            (16304)     

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг. бр. 6/03 

од 05.06.2003 година, во регистарот на Здруженија на 
граѓани го запиша Здружението на граѓани �ПРАВЕД-
НО АКЦИОНЕРСТВО - Солун 2001� АД од Гевгелија. 
Име на субјектот: Здружение на граѓани �Праведно 

Акционерство - Солун 2001� од Гевгелија. 
Седиште на субјектот: ул. �Маршал Тито� бр. 63 во 

Гевгелија. 
Цели и задачи на субјектот: да промовира, воспо-

ставува и развива взаемно почитување, соработка и 
лични контакти меѓу акционерите во АД Солун 2001 
Гевгелија, да ги остварува и заштитува правата од ак-
ции и акционерските права од капитал на членовите на 
здружението, да врши едукација за правата и обврски-
те кои произлегуваат од хартиите од вредност, да обез-
бедува правна помош и совети од стручњаци од обла-
ста на акционерството и други цели и задачи. 
Лице овластено за застапување: Ѓорѓи Калков од 

Гевгелија и Благој Ристов од Гевгелија. 
Од Основниот суд во Гевгелија, Зг. бр. 6/03. (16408) 

_______________________________________________ 
 

С Т ЕЧ А Ј НИ   ПОСТАПКИ  
 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 53/2002 од 29.05.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник ПТП �Конто 
Комерц� увоз-извоз ПО с. Русиново - Берово, со жиро 
сметка број 40410-601-25019 при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет Скопје и регистарска влошка број 1331/94 година,  
при регистарот на Окружниот Стопански суд во Штип 
и истата не се  спроведува, поради немање на имот на 
должникот што би влегол во стечајната маса. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник ПТП �Конто Комерц� увоз-извоз ПО с. Руси-
ново-Берово. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (15983) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 5/2003 од 29.05.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник ДООЕЛ �Интер 
99� Кочани, со седиште на ул. �Бел Камен� бр. 100, со 
жиро сметка број 200000029682865 при Стопанска бан-
ка АД Скопје, филијала Кочани, заведено во региста-
рот во Основниот суд во Штип, во регистарска влошка 
Трег. бр. 712/99 година и истата не се  спроведува, по-
ради немање на имот на должникот што би влегол во 
стечајната маса. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник ДООЕЛ �Интер 99� ул. �Бел Камен� бр. 100, 
Кочани. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (15984) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение 

Ст. бр. 9/2003 од 29.05.2003 година, се отвора стечајна 
постапка над стечајниот должник ДОО �Агроцентар-
Мак� Кочани, со седиште на ул. �Стефка Тасева� бр. 6, 
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со жиро сметка број 200000011267997 при Стопанска 
банка АД Скопје, филијала Кочани,  и регистарска вло-
шка Трег. бр. 1848/98 година, при регистарот на Основ-
ниот суд во Штип и истата не се  спроведува, поради 
немање на имот на должникот што би влегол во стечај-
ната маса. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник ДОО �Агроцентар-Мак� ул. �Стефка Тасева� 
бр. 6, Кочани. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (15985) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 301/03 од 13.06.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговец пое-
динец за промет на мало ВЕСНА КОМЕРЦ ТП Драги-
ца Петре Стојчевска-Скопје, со седиште на ул. �Антон 
Попов� бр. 70/6, со жиро сметка бр. 300000000809113 и 
регистарска влошка бр. 02034326?-6-01-000 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не 
се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Трго-

вец поединец за промет на мало ВЕСНА КОМЕРЦ ТП 
Драгица Петре Стојчевска-Скопје, 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.        (16009) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 289/03 од 13.06.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, транспорт, трговија и услуги МА-ПА 
Ристо и Весна ДОО увоз-извоз-Скопје, со седиште на 
ул. �Мукос� бр. 5, со жиро сметка бр. 300000000748973 
и регистарска влошка бр. 02017989?-3-03-000 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не 
се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги 
МА-ПА Ристо и Весна ДОО увоз-извоз-Скопје, се зак-
лучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (16011) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 293/03 од 13.06.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги БЕЉЕ ДООЕЛ увоз-
извоз-Скопје, со седиште на ул. �Беласица � бб, со жи-
ро сметка 250-0000000302-78 и регистарска влошка бр. 
02016705?-3-03-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги БЕЉЕ 
ДООЕЛ увоз-извоз-Скопје, 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.        (16020) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 291/03 од 13.06.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет на големо и мало ХЕМИЈА-КОМЕРЦ увоз-извоз 
ДОО-Скопје, со седиште на бул. �Јане Сандански� бр. 

116/2/19, со жиро сметка 40100-601-72504 и регистарска 
влошка бр. 1-10100-0-0-0 при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за промет на големо и мало ХЕМИЈА-КО-
МЕРЦ увоз-извоз ДОО-Скопје, 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.        (16025) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд I. Ст. бр. 111/03 од 26.03.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за производство, промет, услуги и трговија на голе-
мо и мало �М.Е.И.С.� увоз-извоз Ц.О.-Скопје, со седи-
ште на ул. �Васил Главинов� бр. 3/8-7, со жиро сметка 
бр. 40100-601-343728 кај Агенција за работа со блокира-
ни сметки на учесниците во платниот промет на Репуб-
лика Македонија-Скопје, со регистарска влошка бр. 1-
61548-0-0-0, и истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (16040) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 384/03 од 11.06.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, трговија и услуги МОЖНОСТ експорт-им-
порт ДОО Скопје, со седиште на бул. �Климент Охрид-
ски� бр. 34/1 и жиро сметка бр. 300000000582230 при 
Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска влошка 
бр. 02041655?-3-01-000 и истата не се спроведува и се 
заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.         (16114) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со ре-

шение IV. Ст. бр. 263/03 од 11.06.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговец-поединец �ЛЕ-
ПАНТО� ТП Јаневски Крумислав Димче � други угости-
телски услуги � Скопје, со седиште на ул. �Финска� бб, 
локал 9, со жиро сметка бр. 40110-601-396442 и регистар-
ска влошка бр. 1-69629-0-0-0, при регистарот на Основни-
от суд Скопје I � Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Трго-

вец-поединец �ЛЕПАНТО� ТП Јаневски Крумислав Дим-
че � други угостителски услуги � Скопје, 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.              (16230) 

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

шение на овој суд I СТ. бр. 393/03 од 12.06.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над  должникот Друштво за 
градежништво, трговија и угостителство �ПАЛАТА� Зо-
ран Јанкоски ДООЕЛ увоз-извоз � Скопје, со седиште на  
ул. �Маршал Тито � Палата Македонија� бб, I кат, со сме-
тка број 270000000135493 кај Извозна и кредитна банка 
АД � Скопје, и регистарска влошка број 02027657?-8-01-
000, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајната постапка над должникот 

Друштво за градежништво, трговија и угостителство 
�ПАЛАТА� Зоран Јанкоски ДООЕЛ увоз-извоз � Скоп-
је, со седиште на ул. �Маршал Тито � Палата Македо-
нија� бб, I кат, со жиро сметка број 270000000135493 
кај Извозна кредитна банка АД � Скопје, и регистарска 
влошка број 02027657?-8-01-000, се заклучува. 
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По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води овој суд. 
Да се објави огласот на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (16235) 

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

шение на овој суд I СТ. бр. 371/03 од 05.06.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над  должникот Претприја-
тие за трговија на големо и мало �ИВОНА-92� цо екс-
порт-импорт - Скопје, со седиште на  ул. �Пат за Лафо-
на� бр. 20, со жиро сметка број 40120-601-307446 кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесници-
те во платниот промет на РМ � Скопје, и регистарска 
влошка број 1-55065-0-0-0, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајната постапка над должникот Прет-

пријатие за трговија на големо и мало �ИВОНА � 92� цо 
експорт-импорт � Скопје, со седиште на ул. �Пат за Ла-
фона� бр. 20, со жиро сметка број 40120-601-307446 кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесници-
те во платниот промет на РМ � Скопје, и регистарска 
влошка број 1-55065-0-0-0, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од трговскиот регистар кој го води овој суд. 
Да се објави огласот на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (16236) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение III Ст. бр. 322/03 од 16.06.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за угостителство, трговија и услуги САРДЕН 
Гордана ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. �Антон По-
пов� бр. 232/2, жиро сметка бр. 200-0000351557-02 при 
Стопанска банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 
02035529?-8-09-000, при регистарот на Основниот суд 
Скопје I � Скопје, и истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Друштво за угостителство, трговија  и услуги 
САРДЕН Гордана ДООЕЛ Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје.        (16241) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 283/03 од 16.06.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, промет и услуги М и М ДОО Скопје, со 
седиште на ул. �Трифун Хаџијанев� бр. 5, со жиро сме-
тка бр. 40110-601-259101 и регистарска влошка бр. 1-
46733-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I � 
Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за производство, промет и услуги М и М ДОО 
Скопје, 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.              (16243) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I � Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 362/03 од 11.06.2003 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, трговија и услуги ПРИНЦ-ИМПЕКС Муста-
фа ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. �Ко-
вачка� бр. 10 и жиро сметка број 40100-601-417784 при 
Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет на Република Македонија, со реги-
старска влошка бр. 02008619?-8-01-000, и истата не се 
спроведува, па се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (16244) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I СТ. бр. 459/03 од 11.06.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над  должникот 
Претпријатие за трговија, туризам и услуги �СВИС 
МАК� ДОО увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. �11 
Октомври� бр. 8, со сметка број 40100-601-213974 кај 
Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет - Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајната постапка над должникот 

Претпријатие за трговија, туризам и услуги �СВИС 
МАК� ДОО увоз-извоз � Скопје, со седиште на ул. �11 
Октомври� бр. 8, со жиро сметка број 40100-601-
213974 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки 
на учесниците во платниот промет � Скопје, се заклу-
чува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води овој суд. 
Да се објави огласот на огласната табла во судот и 

во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (16249) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 273/03 од 16.06.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги ДИГИТРОН-МАК 
експорт-импорт � ДООЕЛ - Скопје, со седиште на ул. 
�Аугуст Цесарец� бр. 3/5-13, со жиро сметка бр. 
300000000807367 и регистарска влошка бр. 02035825?-
8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I � 
Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги ДИГИТ-
РОН-МАК експорт-импорт � ДООЕЛ � Скопје, се зак-
лучува. 

  По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I � Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје               (16257) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 58/03 од 04.06.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за промет, производство и услуги увоз-извоз Маркиз 
ЦО Скопје, со седиште на ул. �Мите Богоевски� бр. 62, 
со жиро сметка бр. 40100-601-109895 и регистарска 
влошка бр. 1-15342-0-0-0, при регистарот на Основни-
от суд Скопје I � Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за промет, производство и услуги увоз-извоз 
Маркиз ЦО Скопје, 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               (16213) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 297/03 од 13.06.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија ВАЛЕНТИНО Вера и Блага ДОО експорт-им-
порт - Скопје, со седиште на бул. �Јане Сандански� бр. 
92/2-5, со жиро сметка бр. 300000000107512 и реги-
старска влошка бр. 02004421?-3-01-000, при регистарот 
на Основниот суд Скопје I � Скопје и истата не се 
спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот  Друш-

тво за трговија ВАЛЕНТИНО Вера и Блага ДОО експорт-
импорт - Скопје, 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.              (16229) 
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Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 70/2003 

од 4.04.2003 година над стечајниот должник Приватно 
претпријатие за производство, услуги и трговија на го-
лемо и мало �Данди-Комерц� Битола ПО со седиште во 
Битола на ул. �Арон Ароести� бр. 51, запишан во реги-
старска влошка бр. 1-5602, на Окружниот стопански 
суд во Битола со жиро сметка бр. 40300-601-26180 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесници 
во платниот промет Скопје ПЕ Битола, со дејност со 
шифра 070123 отвори стечајна постапка и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (16262) 

___________ 
 

Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 521/03 
од 05.06.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должникот ДТУ �РАЦ-КОМЕРЦ� � Кичево и истата не 
се спроведува поради немање средства за стечајна маса 
и се заклучува стечајната постапка над наведениот 
должник согласно член 64, став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.         (16263)  

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 76/03 

од 17.1.2003 над Трафика АСАТРА ТП Жарко Божидар 
Светозаревиќ од Тетово, ул. �Борис Кидриќ� бр. 76 и 
жиро сметка 54000000088722 од Агенцијата за работа 
со блокирани сметки и регистарска влошка бр. 6-
02001184-000-01 отвори стечајна постапка, не ја спро-
веде и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Тетово.         (16293)  

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 2/03 од 

21.2.2003 отвори стечајна постапка над Друштво за про-
изводство, трговија и услуги ЛИНДИ Реџеп ДООЕЛ од 
Тетово, ул. �Киевска� бр. 8, Тетово, жиро сметка бр.  
540000000172045  во Агенција за работа со блокирани 
сметки и регистарска влошка бр. 02019308-8-03-000 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Тетово.         (16295) 

___________ 
 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со Ре-
шение Ст. бр. 8/03 од 02.06.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Трговец-поединец �ЛУ-
ИЏИ� ТП Елизабета Перо Трајкова, ул. �Цветан Ди-
мов� бр. 20, Кавадарци, со жиро сметка бр. 41620-601-
56304 во Агенцијата за работа со блокирани сметки � 
Подрачна единица Кавадарци, регистрирано со реше-
ние Ст. бр. 3859/96 од 02.12.1996 година, во Основниот 
суд Скопје I � Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над стечајниот 

должник Трговец поединец �ЛУИЏИ� ТП Елизабета 
Перо Трајкова, ул. �Цветан Димов� бр. 20, Кавадарци 
со жиро сметка бр. 41620-601-56304 во Агенцијата за 
работа со блокирани сметки � Подрачна единица Ка-
вадарци, регистрирано со решение Ст. бр. 3859/96 од 
02.12.1996 година, во Основниот суд Скопје I- Скопје, 
се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.        (16296) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со Ре-

шение Ст. бр. 31/03 од 02.06.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот ТП �ГАЛИЈАНО� за 
текстил и конфекција Илија Јован Велков � Кавадарци, 
ул. �Мито Хаџи Василев� бр. 15, со жиро сметка бр. 
200000033879764 во Стопанска банка АД Скопје � Фи-
лијала Кавадарци, регистрирано со решение Ст. бр. 
2767/2000 од 24.04.2000 година во Основниот суд 
Скопје I � Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.        (16297) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 49/03 од 13.06.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за трговија и произ-
водство Александар ДООЕЛ Штип, ул. �Христијан 
Карпош� бр. 38/15, Штип со жиро сметка бр. 200-
0000135220-83 кај Стопанска банка АД � Скопје, Фи-
лијала � Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот Друш-

тво за трговија и производство Александар ДООЕЛ Штип 
се заклучува, затоа што друштвото не располага со имот 
доволен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот 

Друштво за трговија и производство Александар ДОО-
ЕЛ Штип да се брише од трговскиот регистар при Ос-
новниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (16298) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 47/03 од 13.06.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, тр-
говија, услуги и угостителство Кул ДООЕЛ-Штип, ул. 
�Крушевска Република� бр. 18-Штип, со жиро сметка 
бр. 210-0553922601-90 кај Тутунска банка АД � Скопје. 

 Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија, услуги и угости-
телство Кул ДООЕЛ � Штип се заклучува, затоа што 
друштвото не располага со имот доволен да ги покрие 
трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот Друш-

тво за производство, трговија, услуги и угостителство Кул 
ДООЕЛ-Штип да се брише од трговскиот регистар при 
Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (16299) 

___________ 
 
Врз основа на член 41 став 1 точка 2 од Законот за 

стечај, а на предлог на Одборот на доверители на Жито 
Ориз АД - Кочани - во стечај, стечајниот судија во сте-
чајната постапка отворена над должникот Жито Ориз 
АД - Кочани - во стечај, свикува Собрание на довери-
телите на Жито Ориз АД - Кочани - во стечај, кое ќе се 
одржи на 01.07.2003 година, во сала бр. I, во Основни-
от суд во Кочани, во 10 часот. 
Изјаснување на доверителите за состојбата и текот 

на постапката на стечајниот должник и за натамошни-
от тек на стечајната постапка. 
Право на учество на Собранието имаат сите довери-

тели со право на одвоено намирување, сите стечајни 
доверители, стечајниот управник и должникот. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (16291) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајната 

постапка на должникот АД �Политекс� во стечај - 
Штип, Ст. бр. 18/00, ги известува доверителите на 
должникот дека на 02.07.2003 година во 10 часот во 
просториите на Основниот суд во Штип ќе се одржи 
седница на Собрание на доверители на должникот АД 
�Политекс� во стечај - Штип, за усвојување услови за 
јавна продажба на имотот на должникот АД �Поли-
текс� во стечај - Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (16261) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 24/02 од 10.06.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник Претпријатие 
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за трговија на големо и мало �ВИНОЈУГ-КОМЕРЦ� 
ДОО од Гевгелија, со жиро сметка бр. 41610-601-9966 
што се водела при ЗПП Гевгелија, а сега при Агенција-
та за работа со блокирани сметки, а со седиште на ул. 
�Нако Вардарски� бр. 18, Гевгелија. 
За стечаен управник се именува овластениот стеча-

ен управник дипломиран економист Никола Варелов 
од Гевгелија, ул. �Браќа Миладинови� бр. 20. 
За стечаен судија се определува Тана Трајковска су-

дија при Основниот суд во Гевгелија. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 

да ги пријават своите побарувања кај именуваниот сте-
чаен управник во рок од 15 дена сметано од денот на об-
јавувањето на огласот за отворање стечајна постапка во 
�Службен весник на РМ� и огласната табла на судот. 
Се повикуваат доверителите да во рок од 15 дена од 

објавувањето на огласот за отворање на стечајна по-
стапка да ги пријават своите разлачни права на под-
вижни предмети и права на должникот како и разлач-
ните права на недвижностите на должникот, кај имену-
ваниот стечаен управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да не ги исполнуваат директно на должникот ту-
ку на именуваниот стечаен управник на стечајниот 
должник. 
Се закажува рочиште за испитување и утврдување на 

пријавените побарувања за 08.07.2003 година, во 10,00 
часот во сала бр. 9, во Основниот суд во Гевгелија. 
Се закажува извештајно рочиште Собрание на дове-

рители за 09.09.2003 година во 10,00 часот во сала бр. 9 
во Основниот суд во Гевгелија. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (16259) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 22/2002-I од 27.05.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник Претприја-
тие за трговија на големо и мало �ЦВЕТ� АД од Гевге-
лија, со жиро сметка бр. 41610-601-1723 што се водела 
при ЗПП Гевгелија, а сега при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки, а со седиште на ул. �Индустриска� 
бр. 2, Гевгелија. 
За стечаен управник се именува овластениот стеча-

ен управник дипломиран економист Никола Варелов 
од Гевгелија, ул. �Браќа Миладинови� бр. 20. 
За стечаен судија се определува Елена Марковска 

судија при Основниот суд во Гевгелија. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 

да ги пријават своите побарувања кај именуваниот сте-
чаен управник во рок од 15 дена сметано од денот на об-
јавувањето на огласот за отворање стечајна постапка во 
�Службен весник на РМ� и огласната табла на судот. 
Се повикуваат доверителите да во рок од 15 дена од 

објавувањето на огласот за отворање на стечајна по-
стапка да ги пријават своите разлачни права на под-
вижни предмети и права на должникот како и разлач-
ните права на недвижностите на должникот, кај имену-
ваниот стечаен управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да не ги исполнуваат директно на должникот ту-
ку на именуваниот стечаен управник на стечајниот 
должник. 
Се закажува рочиште за испитување и утврдување 

на пријавените побарувања за 08.07.2003 година, во 
9,30 часот во сала бр. 9, во Основниот суд во Гевгелија. 
Се закажува извештајно рочиште Собрание на дове-

рители за 09.09.2003 година во 9,30 часот во сала бр. 9 
во Основниот суд во Гевгелија. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (16260) 

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

шение III. Ст. бр. 268/03 од 19.06.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за 

производство, трговија и услуги ЈУНИОРИНТЕРС Ната-
ша Димовска и др. ДОО експорт-импорт Скопје, со се-
диште на ул. �Василије Ѓуровиќ� бр. 16, с. Лисиче, жи-
ро сметка бр. 300000001124266 при Комерцијална бан-
ка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02005168?-3-
01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I � 
Скопје, и истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Друштво за производство, трговија и услуги 
ЈУНИОРИНТЕРС Наташа Димовска и др. ДОО екс-
порт-импорт Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II -  Скопје.        (16430) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 274/03 од 19.06.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за производство, трговија и услуги АНЕЛИ-
ЗЕ-ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје, с. Смилковци, со се-
диште на ул. �Павле Божиновски� бр. 79, жиро сметка 
бр. 200-0000913073-53 при Стопанска банка АД Скоп-
је, и регистарска влошка бр. 02042071?-3-01-000 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I � Скопје, и иста-
та не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Друштво за производство, трговија и услуги  
АНЕЛИЗЕ-ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје, с. Смилковци. 
Од Основниот суд Скопје II -  Скопје.        (16454) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 270/03 од 19.06.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник КАФЕ 
БАР КВАРТ ТП Десанка Асан Хациева Скопје, со се-
диште на бул. �Кузман Јосифовски Питу� бр. 28/2, лок. 
8, жиро сметка бр. 300000000903882 при Комерцијална 
банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02032018?-
6-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I � 
Скопје, и истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник КАФЕ БАР КВАРТ ТП Десанка Асан Хацие-
ва, Скопје. 
Од Основниот суд во Скопје II -  Скопје.        (16470) 

___________ 
 
 
 Основниот суд Скопје I � Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 303/03 од 28.05.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над Приватната здравствена организа-
ција-ординација по општа медицина и ординација по оп-
шта стоматологија �ВЕРОНИКА� � Славко Котевски 
ДООЕЛ � Скопје, со седиште на ул. �Никола Тесла� бр. 
2/2-4, со жиро сметка бр. 300000000076860 при Комер-
цијална банка АД - Скопје, и регистарска влошка бр. 8-
02001705-000-09, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Приват-

на здравствена организација-ординација по општа меди-
цина и ординација по општа стоматологија �ВЕРОНИ-
КА� � Славко Котевски ДООЕЛ � Скопје, со седиште 
на ул. �Никола Тесла� бр. 2/2-4, со сметка број 
300000000076860 при Комерцијална банка АД- Скопје, и 
регистарска влошка бр. 8-02001705-000-09, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води овој суд. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд во Скопје I -  Скопје.        (16475) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I � Скопје објавува дека со 

решение II.  Ст. бр. 338/03 од 04.06.2003 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија и опремување по систем на ин-
женеринг ТРГО-ДЕКОР ДОО експорт-импорт Скопје, 
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со седиште на ул. �У. Палме� бр. 5 и жиро сметка бр. 
40100-601-139127 при Агенција за блокирани сметки 
на учесниците во платниот промет на Република Маке-
донија, со регистарска влошка бр. 1-21286-0-0-0, и 
истата не се спроведува, па се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.             (16477) 

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

шение Ст. бр. 230/03 од 12.06.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник Друштвото 
за производство, трговија и книговодствени услуги 
ДВТ Консалтинг Валентина ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
со седиште на ул. �Видое Смилевски Бато� бр. 19-1/19, 
со жиро сметка бр. 2600005532752-92 и регистарска вло-
шка бр. 02027974?-8-03-000 при регистарот на Основни-
от суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Друштво за производство, трговија и книго-
водствени услуги ДВТ Консалтинг Валентина ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (16373) 

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

шени IV. Ст. бр. 253/03 од 18.06.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот ТП - Самостоен авто-
превозник Лазо Ѓуро Ѓуроски - Скопје, со седиште на ул. 
�1558� бр. 22-б, со жиро сметка 300000001157149 и реги-
старска влошка бр. 1-68186-0-0-0, при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должниот ТП - 

Самостоен автопревозник Лазо Ѓуро Ѓуроски - Скопје, 
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.             (16383) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 143/03 

од 01.06.2003 година над Трговското друштво за тргови-
ја и услуги Доревски Петар ТАЈ-ДИ КОМПАНИ увоз-
извоз Ресен ДООЕЛ, запишан во регистарска влошка бр. 
0101013570?-8-01-000, на Основниот суд во Битола, со 
жиро сметка бр. 2000000091102974 при Стопанска банка 
АД Скопје, филијала Ресен, со дејност трговија на мало 
во продавници претежно со храна, пијалаци и тутун.  
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува, но се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                          (16405) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани, врз основа на член 41, 

став 1, точка 2 од Законот за стечај, а на предлог на Од-
борот на доверители ЗЗ �Зрновка� Зрновци во стечај, 
стечајниот судија во стечајната постапка отворена над 
должникот ЗЗ �Зрновка� во стечај, свикува Собрание 
на доверителите на ЗЗ �Зрновка� Зрновци во стечај, кое 
ќе се одржи на ден 1.07.2003 година, во сала број I во 
Основниот суд во Кочани во 12 часот со следниот: 

 
Д Н Е В Е Н  Р Е Д  

1. Изјаснување на доверителите за состојбата и те-
кот на стечајната постапка на стечајниот должник и за 
натамошниот тек на стечајната постапка. 
Право на учество на собранието имаат сите довери-

тели со право на одвоено намирување, сите стечајни 
доверители, стечајниот управник и должникот. 
Од Основниот суд во Кочани.                       (16702) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст.бр.10/02 од 11.06.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, тр-
говија и услуги АД �Злетовка-Жиганци� с.Жиганци, со 
жиро сметка бр. 41401-601-50519 кај Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет - Скопје. 
За стечаен управник се именува Ацо Танчев, дипло-

миран економист од Кочани, ул. �13-та Македонска 
Бригада� бр. 12 - Кочани. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на 8-иот ден од денот на објавувањето во 
�Службен весник на РМ� и на огласната табла на Ос-
новниот суд во Штип, да ги пријават своите побарува-
ња кај стечајниот управник во согласност со одредбите 
од Законот за стечај. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на 8-иот ден од денот на објавувањето на огла-
сот за отворање на стечајната постапка во �Службен 
весник на РМ�, да ги пријават разлачните права: 

- на подвижни предмети и права на должникот, 
- на недвижностите на должникот. 
Во пријавата мора да се означат предметите над кои 

постои разлачно право, имотот и основот на заснова-
њето на тоа право и обезбеденото побарување. Отвора-
њето на стечајната постапка ќе се запише во трговски-
от регистар на овој суд, како и во земјишните книги. 
Испитното рочиште на собир на доверителите, на 

кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарува-
ња на доверителите се закажува за ден 09.07.2003 годи-
на во 10 часот, во соба бр. 12, во зградата на овој суд. 
Се повикуваат должниците да ги намират своите 

долгови кон стечајниот должник без одлагање. 
Од Основниот суд во Штип.                        (16703) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение II. Ст. бр. 316/03 донесено на ден 16.06.2003 
година е отворена стечајна постапка над должникот 
НИП НОВА МАКЕДОНИЈА АД Скопје, со седиште на 
ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бб, со сметка 40100-
603-13890 при Агенција за работа со блокирани сметки 
на учесниците во платниот промет на Република 
Македонија.  
За стечаен судија се определува Зорица Илиовска, 

судија на овој суд  и член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се определува Ангелина Гогу-

шевска од Скопје, со адреса на ул. "АСНОМ" бр. 58-
1/24, Скопје.  
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

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

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник.  
Се повикуваат должниковите должници своите 

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

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката 
(извештајно рочиште) на 17.09.2003 година во 12.30 ча-
сот во соба бр. 72, во зградата на Апелациониот суд во 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I -Скопје.             (16398)  

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

шение II Ст. бр. 414/03 од 18.06.2003 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
инжињеринг, проектирање, производство и промет 
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ИНЖИЊЕРИНГ ПРОМЕТ ЦО Скопје, со седиште на 
ул. "Маркс и Енгелс" бр. 3/7-1 и жиро сметка број 
40100-601-110221 при Агенција за блокирани сметки 
на учесниците во платниот промет на Република Маке-
донија, со регистарска влошка бр. 1-15313-0-0-0, истата 
не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I -Скопје.               (16756) 

_____________ 
 

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со ре-
шение на овој суд I Ст. бр. 591/02 од 13.01.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за трговија, производство и услуги "МА-КОМ 94" 
експорт-импорт ДОО -Скопје, со седиште на ул. "Џон 
Кенеди" бр. 5/2-12, со жиро сметка број 40100-601-
316816 при Агенција за блокирани сметки на 
учесниците во платниот промет на Република Маке-
донија-Скопје, со регистарска влошка бр.1-57438-0-0-0,  
истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I -Скопје.               (16716) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со ре-
шение на овој суд I Ст. бр. 589/02 од 13.01.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и услуги на големо и мало "АНИ ПРОМ" 
Аднан и др. ДОО експорт-импорт-Скопје, со седиште 
на ул. "Џон Кенеди" бр. 5/2-12,  со жиро сметка број 
40100-601-398746 при Агенција за блокирани сметки 
на учесниците во платниот промет на Република Маке-
донија-Скопје, со регистарска влошка бр.3-02000910-
000-01,  истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I -Скопје.               (16717) 

____________ 
 

Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 64/2002 
од 09.05.2003 година, над Претпријатието за производс-
тво, трговија и услуги �Интер Плеј� експорт-импорт 
ДОО од Тетово, со седиште на ул. �Љуботенска� бр. 116, 
со жиро сметка 41500-601-54698 во Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
во Скопје, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја 
заклучи. 
Од Основниот суд во Тетово.                             (16781) 

__________ 
 

Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 68/02 
од 09.05.2003 година, над ЛЕДЕР ШУС Музафер ДОО-
ЕЛ, со седиште на ул. �Илинденска� бр. 131, жиро сме-
тка 41500-601-91839 во Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки и регистарска влошка бр. 8-02000546-000-
01, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Тетово.                       (16782) 

__________ 
 

Во огласот за стечај, бр. 15394, објавен во "Служ-
бен весник на РМ" бр. 39/2003, на стр. 27, во вториот 
став, третиот ред, наместо: "ГОРН-КОМЕРЦ" ДОО" 
треба да стои: "ГОРАН-КОМЕРЦ"ДОО".   
_______________________________________________ 

 
Л И К В И Д А Ц И И 

 
Ликвидаторот Славковска Јутта од Скопје, с.Волко-

во, запишан во судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 838/03, обја-
вува дека Друштвото АЛ-ФИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
Друштво за производство, угостителство, трговија и 

услуги ДООЕЛ увоз-извоз и со број на жиро-сметка 
3000000012245 отворена при Комерцијална банка АД, 
е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (15980) 

__________ 
 

Ликвидаторот Жаклина Павиќевиќ, дипломиран 
економист од Радовиш, ул. �Вардарска� бр. 25, запиша-
на како ликвидатор под П.Трег.бр.1093/02 во трговски-
от регистар при Основниот суд во Штип, по втор пат 
објавува дека Друштвото за угостителство, трговија и 
услуги ОРБИТА ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш, со број 
на жиро сметка 200000718967678 отворена во Стопан-
ска банка во Радовиш, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава со докази во два примерока, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                        (15992) 

__________ 
 
Ликвидаторот Виолета Поповска запишан во суд-

скиот регистар при Основниот суд Скопје I � Скопје со 
Решение П. Трег. бр. 732/2003 објавува дека Друштво-
то за интелектуални услуги и посредување ЕЛПИС 2 
Лилјана ДООЕЛ Скопје и со број на жиро-сметка 
280000000047984 отворена при Алфа банка е во ликви-
дација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со 
пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок 
од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (16048) 

___________ 
 
Ликвидаторот Боби Милчевски од с. Бунарџик, 

Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4410/2002, 
објавува дека Друштвото за производство, промет и ус-
луги Нептун Боби ДООЕЛ извоз-увоз Бунарџик и со 
број на жиро сметка 300-0000011454-12, отворена при 
Комерцијална банка АД- Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (16223) 

__________ 
 
Ликвидаторот Љубица Цветановска од Скопје, за-

пишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3076/2001, објавува 
дека Друштвото за услуги Кале ДОО Љубица и други, 
со број на жиро сметка 40110-601-420391 отворена при 
ЗПП-Скопје, е во ликвидација. 

 Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (16224) 

__________ 
 

Ликвидаторот Виолета Миленко од Скопје, запи-
шан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П. Трег. бр. 3075/2001, објавува де-



Стр. 40 - Бр. 40 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 23 јуни 2003 
 
ка ТД ЕР - ВИ Виолета и Ердоган ДОО и со број на жи-
ро сметка 40110-601-435312, отворена при ЗПП-Скопје, 
е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (16255) 

__________ 
 
Основниот суд во Штип, со решени Л. бр. 213/02 од 

16.04.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за производство и трговија ЗОИН Васка 
Карпузова и др. ЈТД Радовиш. 
Имотот кој се состои од градежни парцели К.П. бр. 

3071/3 и К.П. 5962/7 за КО Радовиш, како основачки 
влог да им припадне на содружниците Ѓорги Карпузов 
и Васка Карпузова од Радовиш. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од судскиот регистар при Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (16335) 

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

шение на овој суд II. Л. бр. 7/2003 од 10.02.2003 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Здравствена организација - ординација по општа сто-
матологија �ДЕНТАЛ МЕДИКА� Ц.О. Скопје, со седи-
ште на ул. �Видое Смилевски Бато� бр. 7 А3-52, со жи-
ро сметка 300000000704935 при Комерцијална банка 
АД Скопје. 
За ликвидатор се определува лицето Љубомир Тр-

пеновски од Скопје, со стан на ул. �Разловечко воста-
ние� бр. 1/1-6. 
Се покануваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија�, до ликвидаторот со пријава во два при-
мероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од де-
нот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (16372) 

___________ 
 
Ликвидаторот Александра Симоновска од Скопје, 

ул. �29-ти Ноември� бр. 17/4 запишан во Судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I � Скопје со Реше-
ние П. трег. бр. 1584/03 објавува дека Друштвото за 
градежништво, транспорт, производство, промет и ус-
луги КА КОНСАЛТИНГ Катерина и др. ДОО увоз-из-
воз Скопје со број на жиро-сметка 360016010027262 
отворена при Поштенска банка А.Д. Скопје е во ликви-
дација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (16349) 

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

шение I. Л. бр. 379/2001 година, донесено од овој суд 
на 24.04.2003 година е завршена ликвидација над Фир-
мата за застапување и консалтинг �НИМЕТ� експорт-
импорт Скопје, со седиште на ул. �Војдан Чернодрин-
ски� бр. 7 и жиро сметка 40100-601-182613 и истото се 
брише од регистарот на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.             (16476) 

___________ 
 
Ликвидаторот Цеков Ацо од Струмица со стан на ул. 

�Ристо Ќурчиев� бр. 14/20 запишан во судскиот реги-
стар при Основниот суд во Штип со Решение П. трег. 

бр. 454/03 од 26.05.2003 година, објавува дека Друштво-
то за трговија, услуги и производство СОНИКОМ ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. �Крушевска Република� бр. 
52, со жиро сметка 200000021820142 при Стопанска 
банка-Струмица е во ликвидација � прва објава. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријавата своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (16497) 

___________ 
 
Ликвидаторот Цеков Ацо од Струмица, ул. �Ристо 

Ќурчиев� бр. 14/20 запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд во Штип со Решение П. трег. бр. 442/03 
од 26.05.2003 година, објавува дека Друштвото за уго-
стителство, производство и трговија Манче ДООЕЛ 
увоз-извоз Ново Село, ул. �Јане Сандански� бр. 31, е во 
ликвидација � прва објава. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријавата своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (16499) 

___________ 
 
Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. 

�Ванчо Прке� бр. 48/8, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд во Штип со Решение П. трег. бр. 
529/03 од 12.06.2003 година, објавува дека Друштвото 
за производство, трговија и услуги Панчер ДООЕЛ Ви-
ница, ул. �Вера Циривири� бр. 4, со жиро сметка бр. 
300-2200000097-25 отворена при Комерцијална банка 
А.Д. Скопје, е во ликвидација � прва објава. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето  на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (16502) 

___________ 
 
Пред Основниот суд Скопје I � Скопје, поведена е 

постапка за ликвидација со Решение П.Трег. бр. 1947/01 
од 17.07.2001 година, запишано во трговскиот регистар 
на овој суд на регистарска влошка 02035327?-8-03-000 
на Трговското друштво за преработка на кафе, трговија 
на големо и мало БРАЗИЛ Коста Чакаров експорт-им-
порт ДООЕЛ Гевгелија, ул. �Ванчо Прке� бр. 17. 
Со овој оглас по трет пат се повикуваат сите дове-

рители на Трговското друштво за преработка на кафе, 
трговија на големо и мало БРАЗИЛ Коста Чакаров екс-
порт-импорт ДООЕЛ Гевгелија, ул. �Ванчо Прке� бр. 
17, да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена 
по објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ�, до ликвидаторот. 

 Од ликвидаторот.          (16505) 
_______________________________________________ 

 
Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И  

Се продава земјиште построено на КП бр. 2390/3, 
план 10 на место викано "Спански дол" култура нива 7-
ма класа, со вкупна површина од 300м2 заведено во ПЛ 
бр. 440 за КО Кучково на име Димитровски Славе и 
Димитровска Душанка, за цена од 100,00 денари за 
метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-

вениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена  од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Олга Димовска на ул. "Железничка" бр. 37-
а, Скопје.                                                                  (16390) 

____________ 
 

Врз основа на непосредна спогодба за продажба на 
заложена недвижност под ОДУ бр. 65/03 од 16.06.2003 
година заверена од нотарот Соња Стојчева, Гевгелија, 
извршена е продажба на подвижни предмети сопстве-
ност на заложниот должник ТДППУ Анска Река Живи-
нарска фарма АД Валандово, над кои е регистрирано 
заложно право под единствен деловоден идентифи-
кационен број 10820030000023.                            (16489)  

___________ 
 

Се врши продажба на индивидуален станбен објект, 
во Скопје, на ул. �Фредерик Шопен� бр. 12 а, и тоа: 
стан бр. 1, во вкупна површина од 36 м2, стан бр. 2 во 
површина од 34 м2, стан бр. 3 во површина од 75 м2, 
подрум во површина од 37 м2, помошна просторија од 
17 м2 на КО Кисела Вода 1, на КП 421, на која е со-
сопственик на ½ идеален дел Даневска Василка, за це-
на од 27.000,00 денари по метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ� 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Марковска-Дојчиновска Снежана, ул. �Пал-
миро Тољати� бр. 173.                        (15975) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска оп-

штина Неготино-вон парцела бр. 2333 во м.в. �Прогон� 
Интензивно лозје со површина од 3799 м2 во Катастарска 
општина Неготино-вон, сопственост на Ѓорѓиев Сашо од  
Неготино, ул. �Партизанска� бр. 2-4/26. Цена на про-
дажба 110.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал 
Тито� бр. 138.                         (15991) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот � нива, 7 класа со вкуп-

на површина од 2728 м2, што се наоѓа на КП 816, м.в. 
�Че Ливади�, КО Семениште, сосопственост на Кипри-
јанова Ангелина од Скопје и Иванова Надежда од 
Скопје. 
Се повикуваат сопствениците и сосопствениците на 

парцелите што граничат со наведената парцела, во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на Република Македонија�, доколку се 
заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во нотарската канцеларија на нотарот Симона Николиќ 
од Скопје, на ул. �Васил Ѓоргов� бр. 37.        (16007) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште � нива на КП бр. 

610/03, план 4, скица 11, во м.в. �Кременјарник�, нива, 
класа 6, во површина од 500 м2, сопственост на Анаста-

сова Мијалче Емилија, Скопје, за купопродажна цена 
од 400,00 денари за 1 м2 или за вкупна цена од 
200.000,00 денари. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 

земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, а изјавите да ги достават до нотарот Свет-
лана Петровска, ул. �Никола Вапцаров� бр. 3/1, Скопје. 

            (16021) 
___________ 

 
Се објавува засновање на залог на имот-сопстве-

ност на заложниот должник Трговско друштво за вна-
трешен и надворешен промет, производство, контрола 
на квалитет и квантитет на стоки и услуги ЕУРОДРВО 
Антонио ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште во 
Скопје на ул. �29 Ноември� бр. 6, во корист на залож-
ниот доверител Стопанска банка АД Скопје и тоа со 
нотарски акт - Договор за хипотека со својство на из-
вршна исправа ОДУ бр. 280/03 од 16.06.2003 година, 
воспоставена кај нотарот Мери Весова со седиште во 
општина Ѓорче Петров, Скопје, на недвижност - стан 
во станбена зграда во Скопје, построена на КП бр. 
1696, дел 17, зграда 1, влез 002, кат 01, стан бр. 004, со 
намена 00510 на ул. �Партизанска� со површина од 37 
метри квадратни и помошна просторија на КП бр. 1696, 
дел 17, зграда 1, влез 002, кат 01, тераса на стан бр. 004, 
со намена 00509 на ул. �Партизанска� со површина од 
63 метри квадратни, како и стан построен на КП бр. 
1696, дел 17, зграда 1, влез 002, кат 02, стан бр. 011, со 
намена 00510 на ул. �Партизанска� со површина од 74 
метри квадратни и помошна просторија на КП бр. 1696, 
дел 17, зграда 1, влез 002, кат 02, тераси, балкони на стан 
бр. 011, со намена 00509 на ул. �Партизанска� со повр-
шина од 7 метри квадратни во Катастарска општина 
Карпош, видно од Имотен лист бр. 29550 за КО Карпош 
за обезбедување на парично побарување на Стопанска 
банка АД Скопје, во износ од 40.000,00 ЕУР.       (16112) 

___________ 
 
Се објавува засновање на залог на имот-сопстве-

ност на заложниот должник Друштво за информациони 
системи ЕИН-СОФ Љупчо ДООЕЛ Скопје, во корист 
на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје и 
тоа на подвижните предмети заведени под единствен 
деловоден идентификационен број на документот 
10120030000506 при Централниот регистар - Регистар 
на залог на подвижни предмети и права, со нотарски 
акт - Договор за обезбедување на парично побарување 
со засновање на регистриран залог на подвижни пред-
мети ОДУ 253/03 од 29.05.2003 година, воспоставен кај 
нотарот Мери Весова со службено седиште во Скопје, 
општина Ѓорче Петров, за обезбедување на парично 
побарување на Стопанска банка АД Скопје, во износ 
од 52.018,93 ЕУР.                                                    (16113) 

___________ 
 
Врз основа на непосредна спогодба за продажба на 

заложена недвижност под ОДУ бр. 62/2003 од 
10.06.2003 година заверена од нотарот Соња Стојчева 
од Гевгелија, извршена е продажба на дел од градежен 
објект на КП. бр. 1862/1 во м.в. �Страиште� евиденти-
ран како под објект во Поседовен лист бр. 1640 сопс-
твеност на заложниот должник ТДППУ Анска Река 
Живинарска фарма од Валандово.                        (16274) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог-хипотека од прв 

ред, со својство на извршна исправа, составен во форма 
на нотарски акт од нотарот Соња Стојчева од Гевгели-
ја, под ОДУ бр. 58/03 од 06.06.2003 година, склучен 
помеѓу заложниот доверител Стопанска банка а.д. 
Скопје и заложниот должник ДПТУ Фарма Агрипро 
ДОО Валандово, засновано е заложно право над нед-
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вижност сопственост на заложниот должник. Фарма за 
кокошки несилки во површина од 1980 м2 и Фабрика за 
сточна храна со силоси со површина од 327 м2 на КП. 
бр. 1004 во м.в. �Валандово� КО Валандово, евиденти-
рано во Поседовен лист бр. 1625 издаден од ДЗГ-Одде-
ление за премер и катастар Валандово, за обезбедување 
на парично побарување на заложниот доверител во из-
нос од 80.000,00 евра кое произлегува од Договор за 
рамковен лимит од 27.05.2003 година.                 (16277) 

___________ 
 
Врз основа на договор за залог подвижни предмети, 

со својство на извршна исправа, потврден од нотарот 
Нада Прочкова од Гевгелија, под ОДУ бр. 205/2001 од 
27.04.2001 година и Анекс Договор ОДУ бр. 61/03 од 
10.06.2001 година потврден од нотарот Соња Стојчева 
од Гевгелија, склучен помеѓу заложниот доверител РА-
ДОБАНК а.д. Скопје и заложниот должник ДПТУ Фар-
ма Агрипро ДОО Валандово, засновано е заложно пра-
во над подвижни предмети сопственост на заложниот 
должник евидентирано под идентификационен број 
10820030000065 заради обезбедување на парично поба-
рување на заложниот доверител во износ од 140.000,00 
ДЕМ, кое произлегува од Договор за банкарска услуга 
од 13.04.2001 година.                                              (16282) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт - Договор за залог (хи-

потека) со својство на извршна исправа составен од но-
тарот Мексуд Максуд од Ресен под ОДУ бр. 101/03 од 
12.06.2003 година, склучен помеѓу �Охридска банка� 
АД Охрид, со седиште бул. �Македонски Просветите-
ли� бр. 19, Охрид, како заложен доверител и �Агроп-
лод� АД Ресен за производство, преработка и промет, 
увоз-извоз Ресен, со седиште во Ресен, на ул. �29-ти 
Ноември� бр. 6, како заложен должник, засновано е за-
ложно право хипотека од прв ред врз недвижниот имот 
сопственост на заложниот должник и тоа недвижен 
имот Живинарска фарма и Фабрика за сточна храна во 
Ресен, изградени на катастарски парцели цитирани на 
Поседовен лист број 3790 во К.О. Ресен и Поседовен 
лист број 4150 во КО Ресен како и на недвижен имот 
хотел Китка во Ресен изградена на катастарските пар-
цели цитирани во Поседовен лист број 2986 за КО Ре-
сен и Поседовен лист број 2977 за КО Ресен, согласно 
Одобрението за градба.                                          (16285) 

___________ 
 
Ѓорѓија Милчевски продава 800/3620 идеален дел 

од недвижен имот нива евидентирана на КП бр. 511/2, 
план 03, скица 10, на место викано �Орлајчинја� култу-
ра-нива, класа 02, со вкупна површина од 3620 м2 во КО 
Волково-Скопје, со состојба според Поседовен лист бр. 
2733 за КО Волково, издаден од Државниот завод за гео-
детски работи - Сектор за премер и катастар - Скопје, на 
начин како што следи: Милчевски Ѓорѓија сопственик 
на 8/12 идеален дел, Милчевски Благоја сопственик на 
3/12 идеален дел и Зиков Александар сопственик на 
1/12 идеален дел. 
Се повикуваат сосопствениците и сопствениците на 

парцелите чии што имоти граничат со опишаната нед-
вижност во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
во �Службен весник на Р. Македонија� писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенство на купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Светлана Петровска, ул. �Никола Вапца-
ров� бр. 3/1, Скопје.                                                (16251) 

___________ 
 
Се продава  земјоделско земјиште и тоа:  КО Кава-

дарци 1 (вон), КП бр. 3882, план 005, скица 005, викано 
место �Краиште� култура - нива, класа 5, со вкупна по-
вршина од 2.515 м2  во сопственост на Стевко Гелевски 

од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 3293 
за КО Кавадарци 1 (вон), издадени од Државен завод за 
геодетски работи Одделение за премер и катастар Ка-
вадарци, за цена од 50.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (16302) 

___________ 
 

Над недвижен имот сопственост на АД Агрокомби-
нат за земјоделско индустриско производство и прера-
ботка �Џумајлија�, Лозово, кој е потпишан во Запис-
ник за попис на подвижни предмети и акции и заложен 
со Договор за залог врз хартии од вредност - акции и идни 
подвижни предмети, заверен кај нотарот Благој Насков, 
Свети Николе, под ОДУ бр. 65/03од 30.05.2003 година, во 
корист на залогопримачот �Тутунска банка� АД Скопје, 
засновано е заложно право од прв ред, за обезбедување на 
парично побарување во износ од 24.000.000,00 денари.                          

                                                                            (16404) 
___________ 

 
Сопственикот Абдулаи Адем од Скопје, ул. �Дижон-

ска� бр. 9-9, со ЕМБГ 3007958450066, својата недвижност 
- нива 6 класа во површина од 6.845,00 м2 во место викано 
�Јурија� на КП 327/2 КО Визбегово, според Поседовен 
лист бр. 761, го продава за 400,00 денари 1 м2.  
Се повикуваат сопствениците на граничните парце-

ли чие земјиште се граничи со земјиштето што се про-
дава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се изјас-
нат за понудата. Во спротивно го губат правото на пр-
венство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 

до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир Скопје, 
ул. �2 Македонски бригади� бр. 54.                      (16400) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, сопственост на 

Јовановска Вера, нива во КО Добри дол, заведена во 
Поседовен лист бр. 506 на КП 266 план 2, скица 6 во ме-
сто викано �Соколец� култура нива, класа 4, со вкупна 
површина од 943 м2, сопственост на продавачот, за ку-
попродажна цена од 200 денари по м2.  
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и непосредните соседи како и лица со првенс-
твено право на купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 

до нотарот Хакија Чоловиќ на ул. �Ниџе Планина� бр. 
16, нас. Драчево-Скопје, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот. Во спротивно го губат право-
то на првенство.                                                      (16402) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште на КП 1113, вика-

но место �Под Брег�, култура-нива 6 класа, со вкупна 
површина од 3049 м2, КО Г. Соње, сопственост на Маг-
далена Јелушиќ од Скопје, ул. �Радика� бр. 5/1-2, еви-
дентирано во П.Л. 1103. Продажна цена на земјиштето 
5 (пет) евра за еден метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на овој оглас, да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Љубица Ковчегарска, Железнички транс-
портен центар, локал 716, Скопје.                         (16411) 
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Се продава земјоделско земјиште што се наоѓа во: 

КО �Кавадарци 1 (вон)�, КП. бр. 6462, дел 1, план 012, 
скица 012, место викано �Овчка Река�, култура-лозје, 
класа 3, со вкупна површина од 1.412 м2 и КО �Кава-
дарци 1 (вон)�, КП. бр. 6462, дел 2, план 012, скица 
012, викано место �Овчка Река�, култура-лозје, класа 3, 
со вкупна површина од 1.211 м2, сопственост на Лазар 
Атанасов од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист 
бр. 4222 за КО �Кавадарци 1(вон)�, издадени од Др-
жавниот завод за геодетски работи, Одделение за пре-
мер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата. Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб., 
Кавадарци.                                                               (16409) 

___________ 
    
Над подвижниот имот сопственост на Трговското 

друштво за промет и услуги МАК 2000 извоз-увоз АД 
Скопје:  

 Tip na  
vozilo 

Registarski 
broj 

Broj na �asija 

1 Fiat 
Dukato 
18 2.3 
 JTD 
 

SK-315 
MM 

ZFA24400007172923 
motor 0033461  
bela 01 
proc. vrednost 
 1.190.338,00 den. 

2 Fiat 
Dukato 
18 2.3 
 JTD Fur 
PI GV  

SK-217 MG ZFA24400007134021 
motor 0022846  
boja 01 bela  
proc. vrednost 
 1.208.400,00 den. 

3 Fiat 
Dukato 
18 2.3 
 JTD Fur 
 PI GV 

SK-216 MG ZFA24400007130279 
motor 0021878 
boja 01bela  
proc. vrednost 
 1.208.400,00 den. 

4 Fiat 
Dukato 
 
 

SK-529 MM ZFA24400007190840 
motor 0040565 
 boja 01 bela  
proc. vrednost 
 1.177.028,00 den. 

5 Fiat 244  
Dukato 
 
 

SK-562 MH ZFA24400007130448 
motor 
F1AEO481C/0021809 
 boja 01 bela  
proc. vrednost  
1.187.500,00 den. 

6 Fiat  244  
Dukato 
 
 

SK-561 MH ZFA24400007130307 
motor 
F1AEO481C/0021786  
boja 01 bela  
proc. vrednost  
1.187.500,00 den. 

7 Daewoo 
Matiz S 
 
 

SK-766 MD KLA4M11CD2C821550 
motor F8CV015130 
boja 6B/met. krem 
proc. vrednost  
434.700,00 den. 

8 Daewoo 
Matiz S 
 
 

SK-765 MD KLA4M11CD2C821876 
motor F8CV015653 
boja 6B/metal. krem 
proc. vrednost  
434.700,00 den. 

9 Daewoo 
Matiz S 
 

SK-764 MD KLA4M11CD2C821975 
motor F8CV016025 
boja 6B/ met. krem 

10 Daewoo 
Matiz S 
 
 

SK-763 MD KLA4M11CD2C820428 
motor F8CV012984 
boja 7 F met. siva  
proc. vrednost  
434.700,00 den. 

11 Daewoo 
Matiz S 
 
 

SK-762 MD KLA4M11CD2C813186 
motor F8CV999893 
boja 7F siva 
proc. vrednost  
434.000,00 den. 

12 Daewoo 
Matiz S 
 
 

SK-761 MD KLA4M11CD2C820464 
motor F8CV013067 
boja 7F siva 
proc. vrednost  
434.000,00 den. 

13 Lada 
Niva 1.7 

SK-339 LZ XTA21214021647004 
motor 21214A/7011986 
boja 01 bela 
proc. vrednost 
434.000,00 den. 

 
заснован е залог со Договор за залог ОДУ бр. 193/03 

од 16.06.2003 година кај нотарот Поповски Слободан за 
обезбедување на парично побарување од 5.000.000,00 
денари, во корист на заложниот доверител ЕУРО-
СТАНДАРД БАНКА АД Скопје за рамковен револвинг 
кредит врз основа на заложно право бр. 01-1396 од 
13.06.2003 година склучен помеѓу ЕУРОСТАНДАРД 
БАНКА АД Скопје и Друштвото за производство, про-
мет и услуги ЕКО ЛОГИСТИК ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје.                                                                      (16496) 

__________ 
 

Над недвижниот имот - зграда во останато стопанс-
тво, со површина од 108 м2 на мезанин од зграда 1, влез 1, 
на КП 841, КО Кисела Вода 2, сопственост на заложниот 
должник Акционерско друштво за внатрешна и надво-
решна трговија �Агрокуманово� Куманово, со седиште на 
ул. �Индустриска� бб, видно од лист Г од Имотниот лист 
бр. 6625 издаден од Државниот завод за геодетски работи 
- сектор за премер и катастар Скопје, заснован е залог (хи-
потека) со Договор за залог во форма на нотарски акт 
ОДУ 204/03 на 18.06.2003 година, кај нотарот Ќосев Ми-
хаил од Скопје, во корист на заложниот доверител ОКТА 
Рафинерија за нафта Акционерско друштво Скопје, со се-
диште во с.Миладиновци, Скопје, за обезбедување на па-
рично побарување во износ од 3.450.000,00 денари. 

                          (16706) 
___________ 

 
Над недвижниот имот основани средства за произ-

водство сопственост на Друштвото за производство, 
угостителство, трговија и услуги СЕГА ФРЕДО ДОО 
увоз-извоз Куманово, е заснован залог со Договор за 
залог над недвижен имот заверен кај нотарот Драган 
Георгиев од Куманово, под ОДУ бр. 211/03 од 
11.06.2003 год. во корист на заложниот доверител 
МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за нафта и нафте-
ни деривати Скопје, за обезбедување на парично поба-
рување во износ од 205.000,00 ЕУР.                     (16704) 

__________ 
 

Над подвижниот имот сопственост на заложниот 
должник ТУТУНСКИ КОМБИНАТ -ТУТУН ДООЕЛ 
Прилеп Друштво за кооперација, производство и обра-
ботка на ферментиран тутун и тоа: суров тутун, тип 
ПРИЛЕП, реколта 2002, класа II, во количина од 
514.000 килограми, по цена од 133,00 ден. за килограм 
или вкупна вредност од 68.362.000,00 ден; суров тутун, 
тип ПРИЛЕП, реколта 2002, класа III а, во количина од 
250 000 килограми, по цена од 101,00 ден. за килограм 
или вкупна вредност од 25.250.000,00 ден.; или вкупна-
та вредност на заложениот тутун изнесува 
93.612.000,00 ден. е заснован залог од прв ред, со По-
тврда (солемнизација) на приватна исправа - Анекс бр. 
1 кон основниот Договор за залог бр. 03-255/1 од 
09.06.2003 год. од нотарот Вера Караманди од Битола, 
под ОДУ бр. 132/03 од 13.06.2003 год. во корист на за-
ложниот доверител Трговското друштво за производс-
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тво и обработка на тутун �СОКОМАК БИТОЛА� АД 
Битола, за обезбедување на парично побарување во из-
нос од 1.180.000,00 УСД, а кое побарување произлегу-
ва од: Договор за купопродажба на изманипулиран ту-
тун под бр. 03-24/1 од 17.01.2003 год., односно бр. 13-
69/1 од 20.01.2003 год., Договор бр. 03-162/1 од 
15.04.2003 год., односно бр. 13-848/1 од 15.04.2003 
год., Анекс кон Договорот бр. 03-207/1 од 13.05.2003 
год., односно бр. 13-916/1 од 13.05.2003 год. и Анекс 
бр. 03-253/1 од 9.06.2003 год., односно бр. 13-1283/1 од 
9.06.2003 год. и Анкес бр. 03-271/1 односно, бр. 03-1306/2 
од 13.06.2003 год.           (16705) 

__________ 
 

Над недвижниот имот сопственост на Друштвото за 
производство и трговија на крзно и крзнени производи 
ДИМКО МИТРЕВ А.Д. увоз-извоз Велес, е заснован 
залог, зграда 5, која се сости од: кат 1, влез 1, со повр-
шина од 360м2, помошна просторија-визба, со површи-
на од 93м2, приземје со површина од 335м2, сутерен со 
површина од 259м2 и од кат 1, влез 2, со површина од 
138м2, која лежи на земјиште под зграда 5, со површи-
на од 559м2, на К.П. 10059, план 048, скица 090, во м.в. 
�Димко Најдов�, за КО Велес, врз кое заложниот долж-
ник поседува право на користење на изградено градеж-
но земјиште врз кое постои зграда; зграда 6, која се со-
стои од: приземје, влез 1, со површина од 163м2 и од 
кат 1, влез 2, со површина од 163м2, која лежи на земји-
ште под зграда 6, со површина од 168м2, на К.П. 10059, 
план 048, скица 090, м.в. �Димко Најдов�, за КО Велес, 
врз кое заложниот должник поседува право на користе-
ње на изградено градежно земјиште, врз кое постои 
зграда, кој имот е евидентиран во Имотен лист бр. 2520 
од 06.06.2003 година, за КО Велес, заведен кај нотарот 
Славјанка Андреева од Велес, под ОДУ бр. 160/03 во 
корист на заложниот доверител Извозна и кредитна 
банка АД Скопје, за обезбедување на паричното поба-
рување во износ од 250.000 ЕУР, заснован залог. 

           (16707) 
__________ 

    
Над недвижниот имот сопственост на Друштвото за 

производство, трговија и услуги НИКОЛА КОМЕР 
ДООЕЛ Велес, опишан како деловен простор со сите 
негови припадоци и прирастоци и тоа со следните ка-
рактеристики: на К.П. 6795, дел 5, зграда 1, влез 1, кат-
01, намена на зградата-00570-зграда во останато сто-
панство, во м.в. (на ул.) �Ленинова�, собност 001, со 
површина од 59м2, за КО Велес, е евидентиран во Имо-
тен лист бр. 23624, заведен под бр. 1217/1179 од 
16.06.2003 година, издаден од ДЗГР-Одделение за пре-
мер и катастар Велес, е заснован залог со нотарски акт 
изготвен од нотарот Славјанка Андреева од Велес, под 
ОДУ бр. 163/03 во корист на заложниот доверител Ту-
тунска банка АД Скопје за обезбедување на паричното 
побарување во износ од 30.000 ЕУР.                    (16708) 

__________  
 

Врз основа на нотарски акт-Договор за залог-хипо-
тека врз недвижност (со својство на извршна исправа) 
составен од нотарот Васил Кузманоски од Охрид под 
ОДУ книга II реден број 319/03 од 13.06.2003 година, 
склучен помеѓу Владата на Република Македонија-Ми-
нистерство за финансии- Скопје со седиште на ул. �Да-
ме Груев� бр. 14, Скопје, како заложен доверител и 
Друштвото за трговија на големо и мало Андреески 
Лупчо и др. �АНДРОС� увоз-извоз ДОО Охрид, со се-
диште во нас. �Бејбунар� бр. 195, Охрид како заложен 
должник, засновано е заложно право-хипотека од прв 
ред врз недвижниот имот сопственост на заложниот 
должник и тоа недвижен имот на К.П. бр. 10438 на ул. 
�15-ти Корпус� и тоа под објект, површина од 293м2 и 
двор со површина од 1832м2 или вкупна површина од 
2125м2 во КО Охрид.                                             (16709) 

НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА  
Врз основа на член 416 од Законот за трговските 

друштва, а во врска со Одлуката бр. 02-1127/II-10 од 
14.05.2003 година, Управниот одбор на Тетовска банка 
АД - Тетово, објавува дека Тетовска банка АД - Тетово 
со Одлуката бр. 02-1127/II-10 од 14.05.2003 година извр-
ши намалување на основната главнина за 8.547.462,00 
денари така што наместо износ од 518.028.000,00 денари 
се утврдува износ од 506.480.538,00 денари и истата е 
запишана во трговскиот регистар. 
Се известуваат сите доверители кои постоеле на де-

нот кога е објавен уписот на Одлуката за намалување 
на основната главнина, дека Тетовска банка АД - Тето-
во гарантира дека нивните побарувања ќе бидат нами-
рени согласно нивната доспеаност.                      (16252)  
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

 Се огласуваат за неважечки следните 
документи: 

Пасош бр. 1570157 на име Максути Заим, с. Ра-диов-
це, Тетово.                                                             (558)  
Пасош бр. 1464630 на име Алији Енвер, ул. "Пи-
таница" бр. 6, Гостивар.                                         (33666) 
Пасош бр. 1605853 издаден од СВР-Скопје на име Пет-
ковиќ Елена, ул. "Волтерова" бр. 30-а, Скопје.        (16006) 
Пасош бр. 1178565 на име Хасипи Бајрам, с. Лопате, 
Куманово.                                                         (15957) 
Пасош бр. 393292 издаден од СВР-Скопје на име Ко-
це Дејановски, ул. "Сава Михајлов" бр 18/9, Скопје.    

                                                                (16008) 
Пасош бр. 1349091 издаден од СВР-Тетово на име 
Сулејмани Бурхан, с. Стримница, Тетово.           (16010) 
Пасош бр. 1457184 издаден од СВР-Скопје на име 
Шакир Џунејт, ул. "Ресенска" бр.8/1-12, Скопје.(16012) 
Пасош бр. 1123686 издаден од СВР-Скопје на име 
Брајковски Глигор, ул. "Првомајска" бр. 13-д, Скопје.
                                                                    (16015) 
Пасош бр. 1667569 издаден од СВР-Тетово на име 
Ракипи Мусљи, с. Рогле, Тетово.                      (16029) 
Пасош бр. 1735244 издаден од СВР-Скопје на име 
Ружица Заневска, ул. "Павле Илиќ" бр. 11/1-19, Скопје.
                                                                   (16080) 
Пасош бр. 1216654 издаден од СВР-Скопје на име 
Липовица Фарук, ул. "Цветан Димов" бр. 56, Скопје.    

                                                                (16111) 
Пасош бр. 1705763 издаден од СВР-Тетово на име 
Љачи Рухиде, ул. "Кумановска" бр. 44, Тетово.  (16135) 
Пасош бр.160488 издаден од СВР-Скопје на име 
Михаел Солаков, бул. "Партизански одреди" бр. 48-
4/11, Скопје.                                                    (16160) 
Пасош бр. 0155938 издаден од СВР-Скопје на име  
Ристеска Сузана, ул. "Апостол Петков" бб, Скопје. 

                                                                   (16184) 
Пасош бр. 1764596 издаден од СВР-Скопје на име 
Рута Кајевиќ, с. Волково ул. "2" бр. 2,Скопје.     (16186) 
Пасош бр. 1457284 издаден од СВР-Скопје на име 
Бедри Шабани, бул. "Македонско косовска бригада" 
бр. 3/67, Скопје.                                      (16190) 
Пасош бр. 1400522 издаден од СВР-Тетово на име 
Мирем Беадини, ул. "Благоја Тоска" бр. 336, Тето-во.
                                                                   (16194) 
Пасош бр. 836961 издаден од СВР-Скопје на име Али 
Јакуп, ул. "Диме Мечето" бр. 5, Скопје.       (16197) 
Пасош бр. 1374065 на име Емини Ајриз, с. Отља, Ку-
маново.                                                      (16222) 
Пасош бр. 1506621 на име Садије Сулеманова, с. Бу-
залково, Велес.                                        (16226) 
Пасош бр. 1516778/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Драгослав Митиќ, ул. "Светозар Марковиќ" бр. 54, 
Скопје.                                                      (16227) 
Пасош бр. 841778 издаден од СВР-Скопје на име Че-
кичевска Биљана, ул. "Карпошово востание" бр 1/1-16, 
Скопје.                                                      (16231) 
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Пасош бр. 1522730 издаден од СВР-Скопје на име 
Нух Зимов, ул. "Дижонска" бр. 24, Скопје.          (16232) 
Пасош 0575072 издаден од СВР-Скопје. на име Ну-
редини Сафет, с.Глумово, Скопје.            (16237) 
Пасош бр. 1355581 издаден од СВР-Скопје на име 
Блерим Кроси, ул. "Методи Митевски" бр. 12/4-15, 
Скопје.                                                                   (16238) 
Пасош бр. 751105 издаден од СВР-Скопје на име 
Митровска Лидија, ул. "Огњен Прица" бр. 7, Скоп-је.
                                                                   (16239) 
Пасош бр. 1399826 издаден од СВР-Скопје на име 
Угуровска Анастасија, бул. "АВНОЈ" бр. 68/21, Скопје.
                                                                    (16240) 
Пасош бр. 1441200 издаден од СВР-Куманово на име 
Зеќир Бајрами, ул. "Борис Кидрич" бр. 29, Куманово.
                                                                    (16250) 
Пасош бр. 1735420 издаден од СВР-Скопје на име 
Оливер Хасан, ул. "Мелничка" бр. 65-а, Скопје. (16254) 
Пасош бр.673826 издаден од СВР-Тетово на име 
Арифи Шерије, с. Камењане, Тетово.       (16255) 
Пасош бр. 931464 издаден од СВР-Скопје на име 
Крстески Зоран, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 176, Скопје.
                                                                    (16332) 
Пасош бр. 1197511 издаден од СВР-Тетово на име 
Иљбер Зенуни, с. Групчин, Тетово.         (16337) 
Пасош бр. 1465298 издаден од СВР-Тетово на име 
Шефајет Зенуни, с. Групчин, Тетово.       (16338) 
Пасош бр. 1235781 издаден од СВР-Скопје на име 
Ѓуроски Горан, ул. "Даскал Камче" бр. 3/14, Скопје.  

                                                                  (16339) 
Пасош 1775957 издаден од СВР-Скопје на име Али 
Метуш, ул. "Ѓорѓи Капчев" бр. 8/20, Скопје.       (16367) 
Пасош бр. 1494340 на име Оливер Божиноски, ул. "Д. 
Наредникот" бр. А2/7, Прилеп.          (16386) 
Пасош бр. 1525540 на име Наумова Анета, ул. 

"Широк Дол" бр. 55/15, Штип.                      (16391) 
Пасош бр. 523756 на име Зубери Рефије, Струга. 
                                                                   (16393) 
Пасош бр. 1389222 на име Гега Ларгиме, с. Заграча-
ни, Струга.                                                     (16395) 
Пасош бр. 753784 на име Аслани Селајдин, ул. "Др. 
Шутевски" бр. 98, Куманово.             (16396) 
Пасош бр. 1490769 на име Беки Рахман, с. Бериково, 
Кичево.                                                        (16397) 
Пасош бр. 562334 издаден од СВР-Скопје на име 
Гаштаров Ристо, бул."АВНОЈ"бр. 20/2-7, Скопје. 

                                                                    (16401) 
Пасош бр. 1491412 на име Здравески Констатин, ул. 

"11-ти Октомври" бр. 117, Прилеп.              (16512) 
Пасош бр. 1182045/99 на име Мурати Рухиде, с. 
Форино, Гостивар.                                                (14007) 
Пасош бр. 328747 издаден од СВР-Скопје на име 
Анчевска Елизабета, ул. "Васил Ѓоргов" бр. 21, Скопје.
                                                                   (16427) 
Пасош 351596 издаден од СВР-Скопје. на име Хасани 
Љутфије, ул. "Фуштанска" 57-а, Скопје.              (16432) 
Пасош бр. 1455177 издаден од СВР-Скопје на име 
Буќи Џелал, ул. "Бутелски Венец" бр.102, Скопје. 

                                                                    (16469) 
Пасош бр.1473483 издаден од СВР-Тетово на име 
Синени Илирида, ул. "Мурат Бафтијари" бр.110, Ско-
пје.                                                                    (16478) 
Пасош бр. 1854938 издаден од СВР-Скопје на име 
Јовковска Зорка, ул. "Дебарца" бр. 55, Скопје.    (16507) 
Пасош бр. 678170 издаден од СВР-Скопје на име 
Цобе Илиевски, ул. "Маршал Тито" бр.51, Скопје. 

                                                                    (16510) 
Пасош бр. 1409311/00 на име Кица Урјан, Струга. 
                                                                    (16514) 
Пасош бр. 1140366 на име Ковачевски Дејан, ул. "29-
ти Ноември" бр. 148, Кочани.          (16516) 
Пасош бр. 581518 на име Шундовски Јован, ул. 

"Прилепска" бр. 64, Битола.                      (16536) 

Пасош бр. 694549 на име Шундовска Драгица, ул. 
"Прилепска" бр. 84/6, Битола.                      (16538) 
Пасош бр. 0076283 на име Таири Јусуф, ул. 

"Скопска" бр. 5, Струга.                                     (16539) 
Пасош бр. 1787219 на име Паратиков Ѓорѓе, Радо-
виш.                                                                   (16544) 
Пасош бр. 1164935 на име Паратикова Милка, Радо-
виш.                                                                    (16546) 
Пасош бр. 1164936  на име Паратикова Кристина, Ра-
довиш.                                                       (16548) 
Пасош бр. 1164969 на име Паратикова Бранкица, Ра-
довиш.                                                      (16549) 
Пасош бр. 1626075 на име Бехије Белули, Кичево. 
                                                                    (16551) 
Пасош бр. 511653 издаден од СВР-Скопје на име 
Нофка Стојанова, бул. "Крсте Мисирков"бр. 59/6, Ско-
пје.                                                                   (16564) 
Пасош бр. 0721177 издаден од СВР-Скопје на име 
Бочварска Невенка, бул. "АВНОЈ" бр. 40-3/5, Скопје.
                                                                    (16595) 
Пасош бр. 1443631 издаден од СВР-Скопје на име 
Симонов Александар, ул." 376" бр. 108, Скопје. (16600) 
Пасош 1524711/01 издаден од СВР-Скопје. на име 
Темков Кирил, ул "Бојмија" бр. 4/58, Скопје.      (16635) 
Пасош бр.1775324 издаден од СВР-Скопје на име Ди-
митриевски Зоран, ул. "Маџари" бр. 10/34, Скопје.  

                                                                   (16658) 
Пасош бр. 1765796 издаден од СВР-Скопје на име 
Јасмина Селим, ул. "Тиквешка" бр.3, Скопје.      (16659) 
Пасош бр.208435 издаден од СВР-Скопје на име 
Мирко Арсовски, ул. "Ордан Пиперката" бр. 38, Ско-
пје.                                                                   (16660) 
Пасош бр. 1479798 на име Буровски Игор, с. Ру-си-
ново, Берово.                                                     (16694) 
Пасош бр. 404343 на име Нусрет Шаќири, Тетово. 
                                                                    (16698) 
Пасош бр. 408040/94 на име Миради Бајрами, Тетово.

                                                                    (16699) 
Пасош бр. 1485608/00 на име Мурати Бајрами, Те-
тово.                                                                    (16700) 
Пасош бр. 462640 издаден од СВР-Гостивар на име 
Билали Башким, с. Неготино, Гостивар.        (16701) 
Пасош бр. 1173641 издаден од СВР-Скопје на име 
Суат Адили, бул. "Македонско Косовска бригада" бр. 
38/6, Скопје.                                                     (16715) 
Пасош бр. 1696668 на име Брчков Марио ул. �К. 
Узус� - кула-3-5/40, Велес.                (8252) 
Пасош бр. 1585564 на име Наумовска Елена ул. 

�Мирче Мацан� бр. 24, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр. 01821398 од бр. 000-

3006709768 до бр. 0003006709778 издадени од Комер-
цијална банка на име Димитријевски Владимир, Ско-
пје.                                                                    (16018) 
Чекови од тековна сметка бр. 02578648 од бр. 0002-

001215804 до бр. 0002001215812 издадени од Комер-
цијална банка на име Јанкуловска Зора, Скопје. (16188) 
Чекови од тековна сметка бр. 14335505 од бр. 0005-

006396126 до бр. 0005006396131 и бр.0009005210244, 
0009005210245 издадени од Комерцијална банка на 
име Ќоку Ментор, Скопје.                        (16413) 
Чек од тековна сметка бр. 61260 со бр. 012300015-

5626 и чековна картичка издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје-Филијала Охрид на име Киселинова 
Љупка, Охрид.                                     (16415) 
Работна книшка на име Аделина Илковска, Скоп-је.

                                                                    (16005) 
Работна книшка на име Фасли Ајдини, Скопје. 
                                                                    (16013) 
Работна книшка на име Надире Реџепи, Скопје. 
                                                                   (16017) 
Работна книшка на име Алојз Матиќ, Скопје. (16027) 
Работна книшка на име Стојановски Јове, ул. "М. Ан-
доновски" бр. 2/37, Битола.                      (16032) 
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Работна книшка на име Соња Божиновска, ул. "Бо-
жидар Мицковиќ" бр. 30, Куманово.       (16034) 
Работна книшка на име Симеон Нацев, ул. "Христи-
јан Карпош" бр. 10/39", Штип.                      (16062) 
Работна книшка на име Рујаноски Драги, кеј "9- ти 
Септември" бр. 70, Прилеп.                      (16067) 
Работна книшка на име Попоски Ристо, ул. "Маке-
донски просветители" бр. 14, Охрид.       (16072) 
Работна книшка на име Алиу Баки, Кичево.     (16095) 
Работна книшка на име Сали Асипи, Тетово.   (16098) 
Работна книшка на име Камческа Менка, ул. "Б. Ру-
жето" бр. 28, Прилеп.                                     (16156) 
Работна книшка на име Стојчески Стефко, Мак  
Брод.                                                                    (16159) 
Работна книшка на име Стојанов Тони, Кочани. 
                                                                    (16187) 
Работна книшка на име Јованов Васил, с. Јаргулица, 
Радовиш.                                                    (16214) 
Работна книшка на име Орнест Истрефи, Струга. 
                                                                   (16215) 
Работна книшка на име Богоевски Владимир, Скопје.

                                                                   (16161) 
Работна книшка на име Рамадан Ајдаровски, Скопје.

                                                                    (16162) 
Работна книшка на име Фетије Бислими, Скопје. 
                                                                    (16165) 
Работна книшка на име Минсер Исуфи, Скопје. 
                                                                    (16176) 
Работна книшка на име Владимир Стојковски, Ско-
пје.                                                                    (16242) 
Работна книшка на име Јовановска Александра, Ско-
пје.                                                                    (16248) 
Работна книшка на име Трајко Георгиевски, Скопје.

                                                                   (16330) 
Работна книшка на име Ристова Роза, Мак. Каме-ни-
ца.                                                                    (16345) 
Работна книшка на име Слободанка Цветковска, Мак. 
Каменица.                                                    (16346) 
Работна книшка на име Оливера Спасевска, с. Мо-
шица, Мак. Каменица.                         (16348) 
Работна книшка на име Терзиски Јован, с. Раз-ловце, 
Делчево.                                                    (16350) 
Работна книшка на име Јонузи Феми, Гостивар. 
                                                                    (16352) 
Работна книшка на име Николовски Томислав, с. Ли-
сиче, Велес.                                                    (16356) 
Работна книшка на име Јашароски Илми, ул. "Мав-
ровска" бр. 25, Прилеп.                        (16360) 
Работна книшка на име Превала Заим, Охрид. (16366) 
Работна книшка на име Џемаили Садик, Тетово. 
                                                                    (16382) 
Работна книшка на име Мусовска Ѓулсадет, ул. "Ко-
зјак" бр. 90, Битола.                                     (16414) 
Работна книшка на име Чавкоски Ангеле, Струга.   

                                                                  (16417) 
Работна книшка на име Радица Силјаноска, Гостивар.

                                                                    (16422) 
Работна книшка на име Томче Павлов, Скопје. 
                                                                   (16431) 
Работна книшка на име Вангеловски Васил, Скопје.

                                                                   (16448) 
Работна книшка на име Сашо Пановски, Скопје. 
                                                                    (16451) 
Воена книшка на име Димитровски Драган, ул. 

"Царевоселска" бр. 17, Делчево.                      (16036) 
Воена книшка на име Бајрами Башким, Скопје. 
                                                                    (16038) 
Воена книшка бр. АГ-40313 на име Рабаџиски Злат-
ко, Берово.                                                    (16246) 
Воена книшка на име Решат Асани,Скопје. 16394 
Воена книшка на име Гоце Спасовски, Скопје. 
                                                                    (16399) 
Воена книшка на име Иван Постоловски, Скопје. 
                                                                    (16410) 

Свидетелства за 1, 2 година издадени од ЕМУЦ "Ни-
кола Тесла" на име Александар Ушлиновски, Скопје.
                                                                    (16014) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата " 
Ѓорги Димитров" на име Ана Узуновска, Скопје. 

                                                                    (16016) 
Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "Лазо 
Анѓеловски" на име Крстеска Александра, Скопје.  

                                                                   (16022) 
Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "Вера 
Циривири Трена" на име Килибарда Слободан, Скопје.
                                                                    (16023) 
Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Рајко 
Жинзифов" на име Бакијевска Џејлан, Скопје.   (16028) 
Свидетелства од 6 и 7 одделение издадени од ОУ 

"Гоце Делчев"-Ресен на име Сулчевски Рамадан, Ресен.
                                                                   (16030) 
Свидетелство на име Нухиу Хафије,Тетово.    (16031) 
Свидетелство на име Асип Асипи, Куманово. (16035) 
Свидетелство од 4 година на име Аруч Ерсин, Гос-
тивар.                                                       (16047) 
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Миреме Ра-
мадани, Тетово.                                       (16049) 
Свидетелство од 8 одделение на име Бујамин Хами-
ди, Тетово.                                                     (16050) 
Свидетелство од 8 одделение на име Миневер Слиу, 
Скопје.                                                     (16054) 
Свидетелство на име Абази Шенур, Куманово. 
                                                                    (16056) 
Свидетелство на име Садије Шаќири, Куманово. 
                                                                    (16057) 
Свидетелство од 6 одделение издадено од ОУ "Б. Ша-
бани"-Куманово на име Бељуљи Метим, Куманово.  

                                                                  (16059) 
Свидетелство од 3 година издадено од УСАО "Јосип 
Броз Тито" на име Весна Јованова, Радовиш.     (16066) 
Свидетелство од 5 одделение на име Димески Да-
ниел, Прилеп.                                                    (16068) 
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Јаоска Нес-
мина, Мак.Брод.                                     (16074) 
Свидетелство од 8 одделение на име Шаќири Ризван, 
Тетово.                                                              (16076) 
Свидетелство на име Авни Шаќири,Тетово.    (16078) 
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Надрије Ли-
мани, Тетово.                                       (16082) 
Свидетелство од 6 одделение на име Јанкуловски 
Славчо, Делчево.                                        (16093) 
Свидетелство на име Јетон Сефери, Тетово.    (16096) 
Свидетелство на име Марија Младеноска, Тетово. 
                                                                    (16099) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Б. Ша-
бани"-Куманово на име Мустафи Јакупи, Куманово.    

                                                                (16102) 
Свидетелство од 8 одделение на име Медихана 
Демирова, Пехчево.                                     (16104) 
Свидетелства од 6 и 7 одделение на име Кременов 
Коста, Демир Капија.                                     (16106) 
Свидетелство на име Сулејмани Емине, Велес. 
                                                                    (16109) 
Свидетелство за 3 година издадено од ЕМУЦ "Ни-
кола Тесла" на име Александар Ушлиновски, Скопје.
                                                                    (16115) 
Свидетелство за 4 година издадено од ЕТУЦ  "Ми-
хајло Пупин" на име Александар Ушлиновски, Скопје.
                                                                   (16116) 
Свидетелство од 6 одделение на име Кицовски Ристо, 
Ресен.                                                        (16157) 
Свидетелства на име Јосифоска Силвана, Мак. Брод.

                                                                   (16158) 
Свидетелство од 7 одделение на име Попоски Љупчо, 
Мак. Брод.                                         (16163) 
Свидетелство од 4 одделение на име Алити Тахир, 
Тетово.                                                      (16164) 
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Свидетелство од 6 одделение издадено од ОУ "Кочо 
Рацин" на име Мицевска Сања, Куманово.          (16166) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение издадено од ОУ 

"Магдалена Антева" на име Ивана Додевска, Ку-
маново.                                                      (16167) 
Свидетелство од 5 одделение на име Симевска Сања, 
Берово.                                                      (16169) 
Свидетелство од 8 одделение на име Демировски 
Илија, Виница.                                                     (16171) 
Свидетелство од 5 одделение на име Емилија Тасева, 
Кочани.                                                       (16192) 
Свидетелство на име Стефкова Тања, Радовиш. 
                                                                    (16210) 
Свидетелство од 7 одделение на име Вангелија Лах-
това, Радовиш.                                       (16211) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку" на име Калина Медаровска, Скопје.
                                                                    (16233) 
Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Ацо 
Шопов"-Радишани на име Ристовски Александар, 
Скопје.                                                      (16256) 
Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Кирил 
Пејчиновиќ" на име Бисера Кузманова, Скопје.  (16331) 
Свидетелства на име Лабинот Елмази, Гостивар. 
                                                                    (16340) 
Свидетелство на име Угриновска Милка, Велес. 
                                                                    (16342) 
Свидетелство на име Ваит Речи, Струга.          (16343) 
Свидетелство од 6 одделение на име Стоиловски 
Ивица, Делчево.                                        (16344) 
Свидетелство на име Атанасова Слаѓана, Виница. 
                                                                    (16351) 
Свидетелство од 7 одделение на име Милаими Зи-
шан, Гостивар.                                                    (16353) 
Свидетелство од 5 одделение на име Ангелов Ванчо, 
Штип.                                                      (16355) 
Свидетелство на име Наташа Трпческа, Прилеп. 
                                                                   (16357) 
Свидетелство и диплома на име Клисароска Алек-
сандра, ул. "Д. Наредникот" бр. 3, Прилеп.         (16358) 
Свидетелство од 6 одделение на име Китаноска Да-
ниела, Прилеп.                                        (16359) 
Свидетелство од 5 одделение на име Иванова Ма-
рија, Св. Николе.                                       (16361) 
Свидетелство од 5 одделение издадено од ОУ "В. 
Прке" на име Патраклиев Александар, Штип.     (16362) 
Свидетелство од 7 одделение на име Ристов Илија, с. 
Ињево, Радовиш.                                       (16363) 
Свидетелство од 5 одделение на име Ангелов Влатко, 
Штип.                                                      (16364) 
Свидетелство на име Саше Путески, Прилеп.  (16365) 
Свидетелство на име Исуфи Орхан, Куманово. 
                                                                   (16368) 
Свидетелство на име Севим Далипи, Куманово. 
                                                                    (16369) 
Свидетелство од 6 одделение на име Анастасовски 
Стефан, Куманово.                                     (16370) 
Свидетелство од 2 година издадено од СДУ "Н. Тес-
ла"-Тетово на име Додевска Емилија, Куманово. 

                                                                    (16374) 
Свидетелство од 4 година издадено од СДУ "Ј. Сан-
дански"-Штип на име Додевска Емилија, Куманово.     

                                                               (16375) 
Свидетелство од 7 одделение на име Самир Селмани, 
Тетово.                                                      (16376) 
Свидетелство од 7 одделение на име Арменд Османи, 
Тетово.                                                      (16377) 
Свидетелство од 7 одделение на име Зибери Бујар, 
Тетово.                                                     (16379) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ибрахим Сеј-
рани, Тетово.                                        (16380) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Назлије 
Исмаили, Тетово.                                       (16381) 

Свидетелство и  диплома за завршено средно 
образование издадени од ДСУ "Р.Ј.Корчагин" на име 
Бандулиев Милан, Скопје.                        (16384) 
Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ 

"Р.Жинзифов" на име Стојановски Иван, Скопје. 
                                                                    (16385) 
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Малиќи 
Амеди, Велес.                                                     (16388) 
Свидетелства од 1 и 2 година на име Зашевска Наде, 
Виница.                                                      (16389) 
Свидетелства за 1 и 2 година издадени од "ЦОКОБ-
СПУ" на име Емини Берат, Скопје.        (16403) 
Свидетелство од 7 одделение на име Хамаме Ризва-
ни, Струмица.                                                    (16416) 
Свидетелство од 5 одделение на име Имероска Мин-
ка, Мак. Брод.                                      (16418) 
Свидетелство од 7 одделение на име Десоска Зорица, 
Гостивар.                                                    (16419) 
Свидетелство на име Нагип Рушити, Тетово.  (16420) 
Свидетелство на име Пајазити Садијете, Гостивар.  

                                                                  (16421) 
Свидетелство од 5 одделение на име Идризи Атнан, 
Тетово.                                                      (16423) 
Свидетелство од 5 одделение на име Емини Сакип, 
Тетово.                                                       (16424) 
Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "Стив 
Наумов" на име Нацковски Мартин, Скопје.       (16425) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "АС 
Макаренко" на име Миташевски Зоранчо, Скопје. 

                                                                    (16429) 
Свидетелство за 3 година издадено од ДСУ "Никола 
Карев" на име Илиевски Марко, Скопје.              (16439) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и  4 година и диплома издаде-
ни од "Јахја Кемал"-Колеџ на име Висар Џафери, 
Тетово.                                                        (16511) 
Свидетелства на име Радица Арсовска, Св. Николе.

                                                                    (16517) 
Свидетелство и диплома на име Соколов Тини, ул. 

"Ударничка" бр. 15, Кочани.                      (16541) 
Индекс издаден од Филозофски факултет-Педагогија 
на име Величковска Надица, Скопје.        (16428) 
Ученичка книшка на име Атанасоска Катерина, При-
леп.                                                     (16070) 
Ученичка книшка на име Илиоски Влатко, Велес. 
                                                                   (16110) 
Ученичка книшка издадена од ДСЕПУ "Васил Ан-
тевски Дрен" на име Ристовска Татјана, Скопје. (16199) 
Ученичка книшка издадена од ДСЕПУ "Васил  Ан-
тевски Дрен" на име Манов Бобан,Скопје.          (16333) 
Диплома за завршено средно образование издадена 
од ЦРО "Македонија" на име Керимовски Раим, 
Скопје.                                                                    (16174) 
Диплома за завршено средно образование издаде-на 
од АСУЦ "Боро Петрушевски" на име Сашо Трипу-
новски, Скопје.                                       (16245) 
Диплома за завршено средно образование издадена 
од УСО Димитар Влахов на име Александра Јова-
новска, Скопје.                                       (16247) 
Диплома на име Бурим Беџети, Тетово.            (16378) 
Дозвола бр. 268 издадена од Сектор за цивилна 
воздушна пловидба на име Буњак Рефик, Скопје. 

                                                                    (16663) 
АДР дозвола 2332 издадена од Министерство за тран-
спорт и врски на име Нехат Саити, с. Арачиново, 
Скопје.                                                           (6650) 
Здравствена легитимација на име Јашаров Ердоган, 
Велес.                                                       (16037) 

 Штедна книшка издадена од Комерцијална банка Ад 
Скопје-Филијала Охрид на име Симка Дамјаноска, 
Охрид.                                                       (16341) 
Денарска штедна книшка издадена од Инвест банка-
Скопје на име Митевска Миленка, ул. "В. Гаџев" бр. 
25, Кратово.                                      (16634) 
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Даночна картичка бр. 4030992238152 издадена од 
У.Ј.П. на име "ЈУГОХЕМИЈА ПРОМЕТ" ДОО, Скопје.
                                                                    (16024) 
Даночна картичка бр. 4030999368418 издадена од 
Управа за јавни приходи на име "ТОП-ФИТ" Велко и 
Костадин ДОО, Скопје.                                 (16228) 
Даночна картичка бр. 4030002461960 издадена од 
У.Ј.П. на име "М.Муча" ДООЕЛ, Скопје.            (16336) 
Даночна картичка бр. 4030991256289 издадена од 
У.Ј.П. на име "АМИНТА", Скопје.         (16347) 
Даночна картичка бр. 5004992102237 издадена од 
Управа за јавни приходи на име Ќулумова Роза, Велес.
                                                                    (16692) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни при-
ходи на име ДТУ КИНТ, Струмица.       (16695) 
Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност 
УП.бр.15-1600 од 08- 09 -1977 година издадено од 
Собрание на општина Центар на име ДАРВИЛ  
Гинџевски Момчило, Скопје.                      (16234) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И    П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 13/2003 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: 
- Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката: 
- Нумератори (штембили) за пасошка контрола - 

600 парчиња. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или фи-

зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 21/2002). 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање - доколку се бара аванс до 
30%, согласно ЗЈН да се има предвид дека пред добива-
ње на истиот ќе биде потребно да се депонира во МВР 
банкарска гаранција од првокласна банка во истата ви-
сина. 

4. Рок на испорака. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која пону-

дувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002), задол-
жително треба да ја приложи): 

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност. 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- квалитет   45 бода, 
- цена  35 бода, 
- рок на испорака 10 бода, 
- начин на плаќање 10 бода. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање. 

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 
60 дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку Писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 07.07.2003 година 
во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Со понудата задолжително да биде доставен при-
мерок од штембилот. 

- МВР го задржува правото за поделба на набавка-
та. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 31/2003 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: 
- Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката: 
- Осигурување на моторни возила на Министерс-

твото за внатрешни работи по автомобилска одговор-
ност за период од 01.06.2003 година до 01.06.2004 го-
дина - по преглед. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или фи-

зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 21/2002). 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Назив на осигурувачот. 
2. Висина на премија. 
3. Висина на бонус. 
4. Начин на плаќање - доколку се бара аванс до 

30%, согласно ЗЈН да се има предвид дека пред добива-
ње на истиот ќе биде потребно да се депонира во МВР 
банкарска гаранција од првокласна банка во истата ви-
сина. 

5. Рок на исплата на оштетни побарувања. 
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III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која осигу-
рувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002), задол-
жително треба да ја приложи): 

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност. 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ОСИГУРУВАЧ 
- висина на премија    40 бода, 
- висина на осигурената сума  30 бода, 
- рок на исплата на осигурена сума 15 бода, 
- начин на плаќање на премија  15 бода. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање. 

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 
60 дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку Писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 07.07.2003 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Заедно со понудата понудувачите да достават при-
мерок од полисата. 

- Прегледите за возилата може да се подигнат во 
зграда 5, кат 4, канцеларија бр. 15. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 142-645. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 41/2003 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на изработка: 
Изведба на градежни и градежно-занатски работи 

за СВР - Битола. 
3. Видови и количини: 
Надградба-поткровје и кровна конструкција на ад-

министративна зграда на СВР - Битола. 
4. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 

5. На повикот може да се јави секое правно или фи-
зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 

6. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 21/2002). 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Назив на понудувачот, односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена во денари (посебно иска-

жан данок на додадена вредност и други давачки кон 
државата). 

3. Начин на плаќање. 
Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно 

ЗЈН потребно е да достави банкарска гаранција од пр-
вокласна банка во прилог на висина на бараниот износ. 

4. Рок на испорака. 
5. Референтна листа.  
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (во соглас-

ност со член 46 од ЗЈН (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2002 година), задолжително треба да ја приложи): 

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност. 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- цена    45 бода, 
- рок на изработка   30 бода, 
- начин на плаќање   25 бода. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ:  
- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање. 

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 
60 дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку пошта, на адреса: ул. �Димче Мирчев� бб, или да 
се достават лично во Писарницата на Министерството за 
внатрешни работи најкасно во напред предвидениот рок. 

- Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
10.07.2003 година во 10,00 часот во просториите на 
Министерството за внатрешни работи во присуство на 
понудувачите. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
како и оние за кои цените не се искажани во денари од-
носно кон кои не е приложена бараната придружна до-
кументација и ненавремена понуда, ќе се сметаат  за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 31 42 124. 

- МВР го задржува правото за поделба на набавката. 
 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 38/2003 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавка: 
Чевли високи специјални - 1.800 пара. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или фи-

зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 21/2002). 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Назив на понудувачот, односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена во денари (посебно иска-

жан данок на додадена вредност и други давачки кон 
државата), со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно 

ЗЈН потребно е да достави банкарска гаранција од пр-
вокласна банка во висина на бараниот износ. 

5. Рок на испорака. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која пону-

дувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002),  задол-
жително треба да ја приложи): 

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност. 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- квалитет    45 бода, 
- цена    35 бода, 
- рок на изработка   10 бода, 
- начин на плаќање   10 бода. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ:  
- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање. 

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 
60 дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку Писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 23.06.2003 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во  при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат  за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- МВР го задржува правото за поделба на набавката. 
- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 

на телефон 112-141. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки  на Министерството за внатрешни 
работи, објавува  

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 42/2003 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000, Скопје. 
2. Предмет на набавката  
Противпожарна опрема за потребите на секторот за 

заштита од пожари, експлозии и опасни материи-по 
спецификација. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или фи-

зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 21/2002). 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена во денари (посебно иска-

жан данок на додадена вредност и други давачки кон 
државата), со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно ЗЈН 

потребно е да достави банкарска гаранција од првокласна 
банка во прилог во висината на бараниот износ. 

4. Рок на испорака. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која пону-

дувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002), задол-
жително треба да ја приложи): 

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејност.  

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

 
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- квалитет                     40 бода; 
- цена                            40 бода; 
- рок на испорака        10 бода; 
- начин на плаќање     10 бода. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
- Рокот на доставување на понудите е 15 дена сме-

тано од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 
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- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 
60 дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават 
во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен 
и потпишан од одговорното лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата  на 08.07.2003 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
како и оние за кои цените не се искажани во денари од-
носно кон кои не е приложена бараната придружна до-
кументација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за не-
целосни и нема да се разгледуваат. 

- Спецификацијата може да се подигне на пријавни-
цата во МВР. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 3112-141. 

- МВР го задржува правото за поделба на набавката. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 15 и 17 од Законот за јавни наба-

вки-пречистен текст (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 21/2002), Комисијата за набавки на 
Управата за Ветеринарство при Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ПО ВТОР ПАТ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1 Нарачател на повикот е МЗШВ-Управа за вете-

ринарство, Скопје, ул. �Ленинова� бр. 2. 
1.2. Предмет на набавката е избор на најповолни 

понуди за кланица за изведување на колење од нужда, 
на животни заболени од болест за кои колењето не е 
забрането, и откуп на месо со сите пропратни активно-
сти, што е дадено во тендерската документација. 

1.3. Количеството на работата како и рокот и ме-
стото на извршување се регулира со Договор во завис-
ност од потребите на Управата за ветеринарство. Дого-
ворот се потпишува за период од една фискална година. 

1.4. Предметот на набавката не е делив. 
 
2. ДОСТАВУВАЊЕ И СОДРЖИНА НА ПРИЈАВАТА 
2.1. Пријавата за повикот се состои од Придружна 

документација и Понуда. 
2.2. Придружната документација со пријавата за-

должително мора да содржи: 
1) назив и име на понудувачот (правното лице) со 

адреса на седиштето; 
2) документ за регистрација на правно лице; 
3) документ за регистрација за вршење на дејност 

од Управата за ветеринарство; 
4) доказ за својата финансиска и економска способ-

ност-документ за бонитет од Централниот регистар, во 
оригинал или копија заверена кај нотар; 

5) потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки; 

6) доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (из-
вод од судска евиденција не постар од шест месеци); 

7) доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судска евиденција не постар од шест 
месеци); 

8) записник од ветеринарниот инспектор за испол-
нети ветеринарно-санитарни услови од тендерската до-
кументација; 

9) професионално-техничка спецификација на по-
нудувачот согласно тендерската документација; 

10) гаранција за континуирано спроведување на 
активности во период од една календарска година. 

2.3. Понудата мора да содржи цена на услуга со 
суте придонеси и ДДВ, рок и начин на изведување на 
услугата. 
Сите документи кои ја сочинуваат придружната до-

кументација треба да бидат доставени во оригинален 
примерок или копија заверена од нотар. 

 
3. ПОСТАПКА 
Право на учество на конкурсот имаа сите правни 

лица во Република Македонија кои ги исполнуваат ус-
ловите од Повикот. 
Рангирањето на понудите ќе се изведе според след-

ниве критериуми: 
     Рангирање    Поени 
1. Финансиска понуда       20 
    Откупна цена на килограм жива мера      
2. Техничка понуда       80  
2.1. Ефикасност на услугата      30 
2.2. Квалитет на услугата       30 
2.3. Рок на изведување на услугата     30 
2.4. Начина на изведување на услугата     10 
        Вкупно 100 
4) РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИ-

ЈАВАТА 
4.1. Рок за доставување на пријавата е 15 дена од 

денот на објавувањето (вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето). 

4.2. Пријавата со придружната документација и по-
нудата се доставуваат во затворени коверти. 
Надворешниот коверт во горниот лев агол треба да 

ја носи ознаката �не отворај�, како и бројот на повикот. 
Тој не треба да содржи никаква ознака со која би 

можел да се идентификува испраќачот-понудувачот. 
Во средината на ковертот треба да биде назначена 
адреса на набавувачот: Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство-Управа за ветеринарство-
Комисија за јавни набавки. 
Придружната документација и Понудата се доста-

вуваат во два одвоени затворени и запечатени коверти, 
сместен во надворешниот коверт, со ознака �докумен-
тација� и �понуда� со називот и точната адреса на по-
нудувачот. 

4.3. Пријавата се доставува во еден оригинален 
примерок, кој треба да биде заверен и потпишан од 
страна на одговорното лице на понудувачот. 

4.4. Пријавите се доставуваат со предавање во архи-
вата на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство со обврска да се обезбедат докази за 
датумот на поднесување на пријавата. 

 
5) ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Пријавите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
рањето, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Пријава може да достави секое правно лице, а 
постапката на прибирање на понудите се спроведува во 
согласност со Законот за јавни набавки (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 21/2002). 

5.3. Тендерската документација може да се подигне 
во просториите на Управата за Ветеринарство, соба 
број 317. 
Отворањето на пријавите ќе се врши во присуство 

на претставници од понудувачите, во рок од 3 работни 
дена, од последниот ден на рокот за предавање на по-
нудите, со почеток во 11 часот во просториите на Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

 
       Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11 и член 16 од Законот за јавни 

набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002), АД  �Еле-
ктростопанство на Македонија� � Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 06-1/2003 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА � УСЛУГИ ОД ВРШЕЊЕ 
НА ПРЕВОЗ НА РАБОТНИЦИ ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА ПОДРУЖНИЦА РЕК БИТОЛА ЗА ПЕРИОД ОД 
1 (ЕДНА) ГОДИНА СО ПРИБИРАЊЕ НА ТЕХ-
НИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТ-
ВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИ  

(ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 
 
 I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е АД �Електростопанс-

тво на Македонија� � Скопје, ул. �11-ти Октомври� бр. 9. 
Предмет на јавниот повик е прибирање на докумет-

нација за претходно утврдување на подобност на пону-
дувачи како можни носители на набавка, услуги од вр-
шење на превоз на работници за потребите на Подруж-
ница РЕК Битола за период од 1 (една) година и тоа на 
релации: 

- Битола � РЕК Битола � Битола, 
- с. Логоварди � РЕК Битола � с. Логоварди, 
- с. Новаци � РЕК Битола � с. Новаци. 
Со вкупен број на 19 линии. 
Повикот е јавен и анонимен со право на учество на 

сите правни и физички лица кои вршат дејност соглас-
но набавката. 

2. Постапката по повикот се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2002). 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Комисијата за јавни набавки на Подружница РЕК 

� Битола има потреба преку документација, претходно 
да ја утврди подобноста на понудувачите кои би биле 
повикани да достават понуди за услуги од вршење на 
превоз на работници за потребите на Подружница РЕК 
Битола за период од 1 (една) година и тоа на релации: 

- Битола � РЕК Битола � Битола, 
- с. Логоварди � РЕК Битола � с. Логоварди, 
- с. Новаци � РЕК Битола � с. Новаци. 
Со вкупен број на 19 линии. 
2. Понудувачите кои се бават со дејност согласно 

набавката, можат да се пријават на ограничениот повик 
врз основа на сопствена оценка дали имаат потребен 
економско-финансиски бонитет, средства за реализира-
ње на набавката, како и ако против нив нема правосилна 
пресуда со изречена мерка за безбедност � забрана за вр-
шење на дејност со напомена дека понудувачот од мини-
мум 8 автобуси, а кои се регистрирани најмалку 15 дена 
пред објавувањето на повикот во весник. 

 
III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Кон пријавата од дел 2-ри точка 2, понудувачите 

треба да ги приложат следните документи: 
- документ за економско-финансиски бонитет од 

Централниот регистар � потребен техничко-техноло-
шки бонитет. Странско правно или физичко лице до-
ставува ревизорски извештај од странска реномирана 
ревизорска институција регистрирана за вршење реви-
зија, преведен на македонски јазик, 

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

- документ за расположива опрема и други физички 
капацитети (список на сопствени автобуси регистрира-
ни на име на фирмата со кои понудувачот  смета да го 
врши превозот со регистарски број на возилата со тоа 
што автобусите да поседуваат минимум 50 седишта) 
потребни за реализирање на набавката, 

- фотокопие од сообраќајните дозволи за автобусите, 
- да се наведе местото за одржување и гаражирање 

на автобусите, 

- документ за менаџерска способност, 
- референцна листа (искуство и стручен кадар за из-

вршување на набавката), 
- потврда дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедност � забрана за вршење на 
дејност, 

- потврда од суд дека не е отворена постапка за сте-
чај или ликвидација, 

- документ за регистрација за вршење дејност. 
Целокупната документација треба да биде оригинал 

или заверени копии на нотар не постари од шест месеци. 
Набавувачот ќе го исклучи понудувачот за кој ќе 

оцени дека документите во врска со претквалификаци-
јата се лажни, неточни или некомплетни. 

2. Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворено плико кој во горниот леб агол треба 
да носи ознака �не отворај�, како и бројот на ограниче-
ниот повик. 

3. Крајниот рок за доставување на документацијата 
изнесува 10 дена од денот на објавувањето на ограни-
чениот повик во весникот Утрински весник и Нова Ма-
кедонија. 

4. Пријавите се доставуваат на адреса, Подружница 
РЕК � Битола-Новаци, ул. �Новачки пат� б.б., Битола 
(за Комисија за јавни набавки). 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
согласно барањата содржани во повикот нема да се 
раз ледува. г 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни на-

бавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002), ЈП �Електро-
стопанство на Македонија� � Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЈАВНА НАБАВКА � 
ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕ-
СТОРАНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ИСХРАНА ВО  ПОД-
РУЖНИЦА  РЕК   БИТОЛА  ПО  СПЕЦИФИКАЦИЈА  

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: ЈП �Електростопанство на Македо-

нија� � Скопје, со седиште на ул. �11-ти Октомври� бр. 
9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавка: Набавка на прехранбени 
производи за потребите на Ресторанот за општествена 
исхрана во Подружница РЕК Битола по спецификација, 
и тоа по: 

 
- Отворен повик бр. 06-21/2003 за набавка на месо 

по спецификација, 
- Отворен повик бр. 06-22/2003 за набавка на суво-

меснати производи по спецификација. 
Тендерската документација (спецификација) може 

да се подигне од Комерцијалната служба на Подружни-
ца РЕК Битола. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 

08.07.2003 година во 11 часот за Отворен повик бр. 06-
21/2003, а во 12 часот за Отворен повик бр. 06-22/2003, 
во просториите на Подружница РЕК �Битола�. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за дејност согласно набавката. 

 
2.ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1. Како во точка 1. 
2.2. Набавувачот си го задржува правото, исполну-

вањето на предметната набавка да го додели на повеќе 
набавувачи. 
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3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Во понудата да биде дадена: 
3.1. Цена по позиции и вкупна цена како и севкупна 

вредност на понудата, изразена во МКД/ЕУР за кг. со 
посебно искажан данок на додадена вредност, 

- понудувачот е слободен понудата да ја изрази во 
странска конвертибилна валута, 

- при одлучувањето, договарањето и реализацијата 
на набавката ќе се применува среден курс на Народна 
банка на Р Македонија. 

3.2. Рок на испорака. 
3.3. Начин на плаќање. 
3.4. Гаранција за квалитет. 
 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена   40 бода, 
- квалитет   40 бода, 
- начин на плаќање  10 бода, 
- рок на испорака  10 бода. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
5.1. Понудата се доставува во 1 оригинален приме-

рок потпишан од одговорно лице на понудувачот на 
адреса: Подружница РЕК �Битола� - ул. �Новачки пат� 
бб, Битола (за Комисија за јавни набавки). 

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следна-
та документација: 

- документ за бонитет од Централниот регистар  во 
оригинал или заверен препис кај нотар, странско прав-
но или физичко лице доставува ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција реги-
стрирана за вршење ревизија, 

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

- доказ за техничка способност � референцна листа, 
- доказ дека подносителот на понудата не е под сте-

чај, односно не е во процес на ликвидација, 
- доказ дека против понудувачот нема изречено без-

бедносна мерка �забрана на вршење на дејност�, 
- решение за регистрација на дејност. 
Целокупната документација се поднесува во ориги-

нал или заверен препис. 
5.3. Рок на доставување на понудата � најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Претставниците на понудувачите треба да да-

дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
а согласно член 31, став 2 од Законот за јавни набавки. 

5.5. Понудата и придружната документација се до-
ставуваат во согласност член 55, 56 и 57 од Законот за 
јавни набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002). 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и 

оние кои не се изработени во согласност со барањата 
на отворениот повик, односно во согласност со Законот 
за јавни набавки, нема да се разгледуваат. 

6.2. Секој понудувач учествува само со една пону-
да. 

6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
во Подружница РЕК Битола. 

 
Комисија за јавни набавки   

___________ 
 
Врз основа на член 11, 16 и 18 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на ЈП �Маке-
донски железници�, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК  БР. 12-838/2 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  

ЗА НАБАВКА НА - МАСЛА И МАСТИ  
ПО СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
- ЈП �Македонски железници� со седиште во Скоп-

је, ул. �Железничка� бр. 50б. 
1.2. Предмет на набавката:  
- Масла и масти по спецификација. 
1.3. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

следното квантифицирање: 
- квалитет на производите .........................35 бодови, 
- цена на производите ................................35 бодови, 
- начин и рок на плаќање ...........................20 бодови, 
- рок на испорака на стоката .....................10 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 
доколку се фотокопии да бидат заверени од страна на 
нотар. 

2.4. Понудите треба да бидат задолжително придруже-
ни со гаранција 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. Понудата 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-
вачот од набавката до испорака на кочионите папучи 
вклучувајќи го чинењето на набавката, транспортот до 
подружниците, царина, даноци, осигурување, ДДВ и 
сите останати кои би ја оптовариле цената. 

2.7. Понудата треба да ги опфати сите позиции да-
дени во тендер документацијата. 

2.8. Набавувачот го задржува правото, понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи (повикот е 
делив). 
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2.9. Понудите од странските понудувачи (финанси-
ската понуда и техничката документација) треба да би-
дат преведени на македонски јазик, од овластен преве-
дувач. 

 
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 15.07.2003 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 15.07.2003 година во 12 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 31-15-419. 

 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
  

ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 
ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП) 

 
На Владата на Република Македонија, Министерството 

за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer 
Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за 
финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, 
Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансира-
ње на имплементација на инфраструктурни градежни прое-
кти во избрани општини. 

 
СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди 

од страна на квалификувани понудувачи за изведување 
на проектот: 
Систем за водоснабдување село Романовце (Ro-WS-net) 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Инвеститор:  
Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Еди-

ница за раководење со проекти, Скопје, Македонија. 
1.2. Предмет на тендерот (инвестицијата): 
Систем за водоснабдување село Романовце. 
 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Со проектот се изведува: изградба на 4.085 м поти-

сен цевковод со ХДПЕ цевки Ф 160 мм, 16, 10,6 бари и 
диструбитивна мрежа со вкупна должина од 3.475 м; 
изградба на 6 јавни чешми. Водоводните цевки се по-

ставуваат на ископани ровови со широчина од 80 см и 
длабочина од 212 до 130 см. Во овој систем се изведу-
ваат и армиранобетонски шахти за јазли, шахти за ис-
пуст на цевки, шахти за воздушни вентили, вкупно 18. 

(Паралелно со овој проект ќе се изведува компле-
ментарен проект финансиран од USAID/CSHI за из-
градба на резервоар, пумпна станица и електрична 
опрема (за кој тендерот се објавува на 24/јуни/2003 г./). 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи 

наведени во тендерската документација, комплетирани 
на начин како што е наведено во истите. 

3.2. Документите на понудата подразбираат тендер-
ска докуметнација со дополнување, доколку има такви, 
гаранција со понудата, предмер на работите, докумен-
ти што го презентираат правниот и финансискиот ста-
тус  на фирмата на понудувачот и други документи, на-
ведени во тендерската документација. 

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не по-

стар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со соли-
ден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес 
на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не по-
стар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресу-
да не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вр-
шење дејности (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудува-
чот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, 
(оригинал или копија заверена на нотар). 

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не поста-
ра од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како 
на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост). 

 
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ 
4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наве-

дени во тендерската документација за овој проект. 
4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на 

ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапу-
вање на државните органи при увоз на добра и при 
обезбедување на средства од Буџетот на Република 
Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани да-
ночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реа-
лизирање на проекти, финансирани со грантови од 
странски донатор, донесено од страна на Министерс-
твото за финансии, април 2002 година. 
Пополнувањето на предмерот на работите ќе се из-

врши во согласност со горенаведената регулатива. 
4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги по-

дигнат тендерските документи еден ден по објавата на 
поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД 
во готово, кој износ е неповратен. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА ПОНУДИ 
5.1. Цена    40 поени, 
5.2. Регионалност   20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите 10 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост 10 поени, 
5.5. Референц листа   10 поени, 
5.6. Начин на плаќање     5 поени, 
5.7. Опис на методологија    5 поени. 
 
6. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален 

примерок, потпишан од страна на овластеното лице на 
понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатство-
то за понудувачите. 

6.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на по-
нудите е: 10/јули/2003 година, до 12:00 часот. 
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6.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: канцела-
рија на СИП/ЕРП, бул. �Кочо Рацин� бр. 13 (4ти спрат), 
1000 Скопје. 

6.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта 
или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши 

од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 
10/јули/2003 година, со почеток во 12:00 часот. На 
отворањето на понудите може да присуствуваат еден 
или двајца овластени претставници на понудувачите. 

7.2. Ако понудувачот има свој претставник на отво-
рањето на понудите, истиот ќе презентира на тендер-
ската комисија писмено овластување  за негово учество 
на отворањето. 

7.3. Понудите поднесени во горенаведениот краен 
рок ќе се вратат неотворени  на понудувачите. 

7.4. Несоодветните понуди кои што не ги содржат 
бараните податоци нема да се земат предвид. 

7.5. Дополнителни информации може да се добијат 
во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 
до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996. 

 
     Тендерска комисија  

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,  
        Единица за раководење со проекти 

___________ 
 

ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 
ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП) 

 
На Владата на Република Македонија, Министерството 

за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer 
Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за 
финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, 
Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансира-
ње на имплементација на инфраструктурни градежни прое-
кти во избрани општини. 

 
СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди 

од страна на квалификувани понудувачи за изведување 
на проектот: 
Облешево, поплочување на парк и пазар, рекон-

струкција, Облешево (ОВ-РА-МА) 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Инвеститор:  
Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Еди-

ница за раководење со проекти, Скопје, Македонија. 
1.2. Предмет на тендерот (инвестицијата): 
Облешево, поплочување на парк и пазар, рекон-

струкција, Облешево. 
 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Уредување на парк (со детско, фудбалско играли-

ште) и уредување на сточен пазар во Облешево. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи 

наведени во тендерската документација, комплетирани 
на начин како што е наведено во истите. 

3.2. Документите на понудата подразбираат тендер-
ска докуметнација со дополнување, доколку има такви, 
гаранција со понудата, предмер на работите, докумен-
ти што го презентираат правниот и финансискиот ста-
тус  на фирмата на понудувачот и други документи, на-
ведени во тендерската документација. 

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не по-

стар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со соли-
ден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес 
на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не по-
стар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресу-
да не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вр-
шење дејности (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудува-
чот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, 
(оригинал или копија заверена на нотар). 

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не поста-
ра од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како 
на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост). 

 
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ 
4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наве-

дени во тендерската документација за овој проект. 
4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на 

ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапу-
вање на државните органи при увоз на добра и при 
обезбедување на средства од Буџетот на Република 
Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани да-
ночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реа-
лизирање на проекти, финансирани со грантови од 
странски донатори, донесено од страна на Министерс-
твото за финансии, април 2002 година. 
Пополнувањето на предмерот на работите ќе се из-

врши во согласност со горенаведената регулатива. 
4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги по-

дигнат тендерските документи еден ден по објавата на 
поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД 
во готово, кој износ е неповратен. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА ПОНУДИ 
5.1. Цена    40 поени, 
5.2. Регионалност   20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите 10 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост 10 поени, 
5.5. Референц листа   10 поени, 
5.6. Начин на плаќање     5 поени, 
5.7. Опис на методологија    5 поени. 
 
6. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален 

примерок, потпишан од страна на овластеното лице на 
понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатство-
то за понудувачите. 

6.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на по-
нудите е: 02/јули/2003 г., до 14:00 часот. 

6.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: канцела-
рија на СИП/ЕРП, бул. �Кочо Рацин� бр. 13 (4ти спрат), 
1000 Скопје. 

6.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта 
или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите поднесени во горенаведениот рок ќе 

се вратат неотворени на понудувачите. 
7.2. Несоодветните понуди кои што не ги содржат 

бараните податоци нема да се земат предвид. 
7.3. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши 

од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 
02/јули/2003 г., со почеток во 14:00 часот. На отвора-
њето на понудите може да присуствуваат еден или 
двајца овластени претставници на понудувачите. 

7.4. Ако понудувачот има свој претставник на отво-
рањето на понудите, истиот ќе презентира на тендер-
ската комисија писмено овластување  за негово учество 
на отворањето. 

7.5. Дополнителни информации може да се добијат 
во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 
до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996. 

 
     Тендерска комисија  

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,  
        Единица за раководење со проекти 
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ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 
ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП) 

 
На Владата на Република Македонија, Министерство за 

транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer 
Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за 
финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, 
Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансира-
ње на имплементација на инфраструктурни градежни прое-
кти во избрани општини. 

 
СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди 

од страна на квалификувани понудувачи за изведување 
на проектот: 
Дојран/Уредување на Јаламски порој во Дојран/ Do-

WW-Ja 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Инвеститор:  
Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Еди-

ница за раководење со проекти, Скопје, Македонија. 
1.2. Предмет на тендерот (инвестицијата): 
Регулирање на канал за атмосферски води. 
 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Отворен трапезен канал обложен со камен I=500м и 

затворен канал со кружен профил Ф1500,I=196м. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи 

наведени во тендерската документација, комплетирани 
на начин како што е наведено во истите. 

3.2. Документите на понудата подразбираат тендер-
ска докуметнација со дополнување, доколку има такви, 
гаранција со понудата, предмер на работите, докумен-
ти што го презентираат правниот и финансискиот ста-
тус  на фирмата на понудувачот и други документи, на-
ведени во тендерската документација. 

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не по-

стар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со соли-
ден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес 
на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не по-
стар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресу-
да не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вр-
шење дејности (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудува-
чот од Централен регистар, не постар од 6 месеци, 
(оригинал или копија заверена на нотар). 

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не поста-
ра од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како 
на пр.: референц листа, техничка и кадровска опременост). 

 
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ 
4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наве-

дени во тендерската документација за овој проект. 
4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на 

ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапу-
вање на државните органи при увоз на добра и при 
обезбедување на средства од Буџетот на Република 
Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани да-
ночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реа-
лизирање на проекти, финансирани со грантови од 
странски донатори, донесено од страна на Министерс-
твото за финансии, април 2002 година. 
Пополнувањето на предмерот на работите ќе се из-

врши во согласност со горенаведената регулатива. 
4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги по-

дигнат тендерските документи еден ден по објавата на 
поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД 
во готово, кој износ е неповратен. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА ПОНУДИ 
5.1. Цена    40 поени, 
5.2. Регионалност   20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите 10 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост 10 поени, 
5.5. Референц листа   10 поени, 
5.6. Начин на плаќање     5 поени, 
5.7. Опис на методологија    5 поени. 
 
6. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален 

примерок, потпишан од страна на овластеното лице на 
понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатството 
за понудувачите. 

6.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на по-
нудите е: 03/јули/2003 г., до 14:00 часот. 

6.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: канцела-
рија на СИП/ЕРП, бул. �Кочо Рацин� бр. 13 (4ти спрат), 
1000 Скопје. 

6.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта 
или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите поднесени во горенаведениот рок ќе 

се вратат неотворени на понудувачите. 
7.2. Несоодветните понуди кои што не ги содржат 

бараните податоци нема да се земат предвид. 
7.3. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши 

од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 
03/јули/2003 г., со почеток во 14:00 часот. На отвора-
њето на понудите може да присуствуваат еден или 
двајца овластени претставници на понудувачите. 

7.4. Ако понудувачот има свој претставник на отво-
рањето на понудите, истиот ќе презентира на тендер-
ската комисија писмено овластување  за негово учество 
на отворањето. 

7.5. Дополнителни информации може да се добијат 
во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 
до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996. 

 
      Тендерска комисија  
Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,  

                 Единица за раководење со проекти 
___________ 

 
ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 
ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП) 

 
На Владата на Република Македонија, Министерството 

за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer 
Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за 
финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, 
Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансира-
ње на имплементација на инфраструктурни градежни прое-
кти во избрани општини. 

 
СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди 

од страна на квалификувани понудувачи за изведување 
на проектот: 
Поплочување на пат Врапчиште-Топлице / Vr-Pa-To 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Инвеститор:  
Програма Социјална инфраструктура, Фаза 2 / Еди-

ница за раководење со проекти, Скопје, Македонија. 
1.2. Предмет на тендерот (инвестицијата): 
Изведување на поплочувачки работи на локалниот 

пат Врапчиште-Топлице. 
 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Должината на патот изнесува 1560 м, со вкупна 

површина на поплочувањето од 7100 м2 и должина на 
рабниците од 3120 м. 
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3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи 

наведени во тендерската документација, комплетирани 
на начин како што е наведено во истите. 

3.2. Документите на понудата подразбираат тендер-
ската докуметнација со дополнување, доколку има та-
кви, гаранција со понудата, предмер на работите, доку-
менти што го презентираат правниот и финансискиот 
статус  на фирмата на понудувачот и други документи, 
наведени во тендерската документација. 

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не по-

стар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со соли-
ден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес 
на ликвидација (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не по-
стар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресу-
да не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вр-
шење дејности (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудува-
чот од Централениот регистар, не постар од 6 месеци 
(оригинал или копија заверена на нотар). 

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не поста-
ра од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како 
на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост). 

 
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ 
4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наве-

дени во тендерската документација за овој проект. 
4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на 

ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапу-
вање на државните органи при увоз на добра и при 
обезбедување на средства од Буџетот на Република 
Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани да-
ночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реа-
лизирање на проекти, финансирани со грантови од 
странски донатор, донесено од страна на Министерс-
твото за финансии, април 2002 година. 
Пополнувањето на предмерот на работите ќе се из-

врши во согласност со горенаведената регулатива. 
4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги по-

дигнат тендерските документи еден ден по објавата на 
поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД 
во готово, кој износ е неповратен. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА ПОНУДИ 
5.1. Цена    40 поени, 
5.2. Регионалност   20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите 10 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост 10 поени, 
5.5. Референц листа   10 поени, 
5.6. Начин на плаќање     5 поени, 
5.7. Опис на методологија    5 поени. 
 
6. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален 

примерок, потпишан од страна на овластеното лице на 
понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатство-
то за понудувачите. 

6.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на по-
нудите е: 04/јули/2003 г., до 14:00 часот. 

6.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: канцела-
рија на СИП/ЕРП, бул. �Кочо Рацин� бр. 13 (4ти спрат), 
1000 Скопје. 

6.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта 
или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите поднесени во горенаведениот краен 

рок ќе се вратат неотворени на понудувачите. 
7.2. Несоодветните понуди кои што не ги содржат 

бараните податоци нема да се земат предвид. 

7.3. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши 
од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 
04/јули/2003 г., со почеток во 14:00 часот. На отвора-
њето на понудите може да присуствуваат еден или 
двајца овластени претставници на понудувачите. 

7.4. Ако понудувачот има свој претставник на отво-
рањето на понудите, истиот ќе презентира на тендер-
ската комисија писмено овластување  за негово учество 
на отворањето. 

7.5. Дополнителни информации може да се добијат 
во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 
до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996. 

 
  Тендерска комисија  

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,  
         Единица за раководење со проекти 

 
___________ 

 
ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 
ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП) 

 
На Владата на Република Македонија, Министерството 

за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer 
Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за 
финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, 
Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансира-
ње на имплементација на инфраструктурни градежни прое-
кти во избрани општини. 

 
СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди 

од страна на квалификувани понудувачи за изведување 
на проектот: 
Партерно решение-паркинг место на аголот на ул. 

�Благој Тоска� со ул. �Илинденска� Тетово/Те-Pа-lli 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Инвеститор:  
Програма Социјална инфраструктура, Фаза 2 / Еди-

ница за раководење со проекти, Скопје, Македонија. 
1.2. Предмет на тендерот (инвестицијата): 
Поплочување на паркинг и улица. 
 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Поплочување на тротоари, паркинг место и изведување 

на асфалтни работи. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи 

наведени во тендерската документација, комплетирани 
на начин како што е наведено во истите. 

3.2. Документите на понудата подразбираат тендер-
ска докуметнација со дополнување, доколку има такви, 
гаранција со понудата, предмер на работите, докумен-
ти што го презентираат правниот и финансиски статус  
на фирмата на понудувачот и други документи, наведе-
ни во тендерската документација. 

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не по-

стар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со соли-
ден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес 
на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не по-
стар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресу-
да не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вр-
шење дејности (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудува-
чот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, 
(оригинал или копија заверена на нотар). 

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не поста-
ра од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како 
на пр.: референц листа, техничка и кадровска опременост). 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ 
4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наве-

дени во тендерската документација за овој проект. 
4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на 

ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапу-
вање на државните органи при увоз на добра и при 
обезбедување на средства од Буџетот на Република 
Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани да-
ночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реа-
лизирање на проекти, финансирани со грантови од 
странски донатор, донесено од страна на Министерс-
твото за финансии, април 2002 година. 
Пополнувањето на предмерот на работите ќе се из-

врши во согласност со горенаведената регулатива. 
4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги по-

дигнат тендерските документи еден ден по објавата на 
поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД 
во готово, кој износ е неповратен. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА ПОНУДИ 
5.1. Цена    40 поени, 
5.2. Регионалност   20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите 10 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост 10 поени, 
5.5. Референц листа   10 поени, 
5.6. Начин на плаќање     5 поени, 
5.7. Опис на методологија    5 поени. 
 
6. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален 

примерок, потпишан од страна на овластеното лице на 
понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатството 
за понудувачите. 

6.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на по-
нудите е: 04/јули/2003 г., до 12:00 часот. 

6.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: канцела-
рија на СИП/ЕРП, бул. �Кочо Рацин� бр. 13 (4ти спрат), 
1000 Скопје. 

6.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта 
или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите поднесени во горенаведениот краен 

рок ќе се вратат неотворени на понудувачите. 
7.2. Несоодветните понуди кои што не ги содржат 

бараните податоци нема да се земат предвид. 
7.3. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши 

од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 
04/јули/2003 г., со почеток во 12:00 часот. На отвора-
њето на понудите може да присуствуваат еден или 
двајца овластени претставници на понудувачите. 

7.4. Ако понудувачот има свој претставник на отво-
рањето на понудите, истиот ќе презентира на тендер-
ската комисија писмено овластување  за негово учество 
на отворањето. 

7.5. Дополнителни информации може да се добијат 
во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 
до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996. 

 
           Тендерска комисија  

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,  
                         Единица за раководење со проекти 

___________ 
 

ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 
ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП) 

 
На Владата на Република Македонија, Министерс-

твото за транспорт и врски, е одобрен грант од 
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW, Германска банка за 
реконструкција) за финансирање на Програмата Соци-
јална инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе 
се користат за финансирање на имплементација на ин-
фраструктурни градежни проекти во избрани општини. 

СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди 
од страна на квалификувани понудувачи за изведување 
на проектот: 

Злетово, довршување на колектор за фекална канализација 
Ратавица-Злетово (ZI-WW-RA) 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Инвеститор:  
Програма Социјална инфраструктура, Фаза 2 / Еди-

ница за раководење со проекти, Скопје, Македонија. 
1.2. Предмет на тендерот (инвестицијата): 
Злетово, довршување на колектор за фекална канализација 

Ратавица-Злетово. 
 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Довршување на колекторот помеѓу Злетово и селото 

Ратавица во должина од околу 2.200 м. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи 

наведени во тендерската документација, комплетирани 
на начин како што е наведено во истите. 

3.2. Документите на понудата подразбираат тендер-
ска докуметнација со дополнување, доколку има такви, 
гаранција со понудата, предмер на работите, докумен-
ти што го презентираат правниот и финансискиот ста-
тус  на фирмата на понудувачот и други документи, на-
ведени во тендерската документација. 

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не по-

стар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со соли-
ден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес 
на ликвидација (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не по-
стар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресу-
да не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вр-
шење дејности (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудува-
чот од Централен регистар, не постар од 6 месеци (ори-
гинал или копија заверена на нотар). 

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не поста-
ра од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како 
на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост). 

 
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ 
4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наве-

дени во тендерската документација за овој проект. 
4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на 

ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапу-
вање на државните органи при увоз на добра и при 
обезбедување на средства од Буџетот на Република 
Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани да-
ночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реа-
лизирање на проекти, финансирани со грантови од 
странски донатор, донесено од страна на Министерс-
твото за финансии, април 2002 година. 
Пополнувањето на предмерот на работите ќе се из-

врши во согласност со горенаведената регулатива. 
4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги по-

дигнат тендерските документи еден ден по објавата на 
поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД 
во готово, кој износ е неповратен. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА ПОНУДИ 
5.1. Цена    40 поени, 
5.2. Регионалност   20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите 10 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост 10 поени, 
5.5. Референц листа   10 поени, 
5.6. Начин на плаќање     5 поени, 
5.7. Опис на методологија    5 поени. 
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6. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален 

примерок, потпишан од страна на овластеното лице на 
понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатство-
то за понудувачите. 

6.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на по-
нудите е: 02/јули/2003 г., до 12:00 часот. 

6.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: канцела-
рија на СИП/ЕРП, бул. �Кочо Рацин� бр. 13 (4ти спрат), 
1000 Скопје. 

6.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта 
или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите поднесени во горенаведениот краен 

рок ќе се вратат неотворени на понудувачите. 
7.2. Несоодветните понуди кои што не ги содржат 

бараните податоци нема да се земат предвид. 
7.3. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши 

од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 
02/јули/2003 г., со почеток во 12:00 часот. На отвора-
њето на понудите може да присуствуваат еден или 
двајца овластени претставници на понудувачите. 

7.4. Ако понудувачот има свој претставник на отво-
рањето на понудите, истиот ќе презентира на тендер-
ската комисија писмено овластување  за негово учество 
на отворањето. 

7.5. Дополнителни информации може да се добијат 
во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 
до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996. 

 
                          Тендерска комисија  
Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,  

           Единица за раководење со проекти 
___________ 

 
Врз основа на член 17 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), Јав-
ното претпријатие Македонска радио-телевизија, обја-
вува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-1/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА  
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
I. Општи одредби 
1. Набавувач на отворениот повик бр. 02-1/2003 е 

Македонската радио-телевизија, бул. "Гоце Делчев" бб, 
Скопје. 

2. Предмет на набавката е Магнетоскопски глави и 
други резервни делови за студиски и преносни машини 
- магнетоскопи (според дадена тендерска документаци-
ја).  

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно со 
одредбите на Законот за јавни набавки. 

 
II. Тендерска документација 
Тендерската документација заинтересираните пону-

дувачи можат да ја подигнат во Македонската радио-
телевизија во Секторот за одржување - ТВ Техника  на  
тел: ++ 389 2  3 112-200 локал 24-65 или во Одделение-
то за комерцијални работи на тел: ++389 2 3 112-200 
локал 20-98; 20-96, бул. �Гоце Делчев� бб во Скопје, 
секој работен ден од 9-12 часот, во времето на траење-
то на отворениот повик. 

 
III. Содржина на понудата 
1. Понудата треба да содржи:   
- Име, адреса и седиште на понудувачот; 
- Техничките карактеристики да бидат специфици-

рани според тендерската документација; 

- Цена на секоја позиција од набавката посебно, ка-
ко и вкупна цена на набавката. Во цената на понудени-
те стоки од странско потекло, задолжително треба да 
биде внесен и износот на царинските и други давачки; 

- Рок на извршување на испораката од денот на по-
рачката за вкупната набавка; 

- Начинот и условите на плаќање; 
- Гарантен рок; 
- Референтна листа; 
- Рок на важност на понудата од денот на отворањето. 
2. Понудата е делива. 
3. Реализацијата на набавката ќе се врши сукцесивно.  
 
IV. Придружна документација 
- Понудувачите (домашни) кон понудата задолжи-

телно доставуваат соодветен документ за бонитетот из-
даден од Централниот регистар на Р. Македонија, како 
доказ за нивната финансиска и економска способност 
(согласно член 24 од Законот за јавни набавки и Пра-
вилникот за содржината на документот за бонитет). 
Странските понудувачи задолжително доставуваат 

сертификат за бонитет издаден од професионално ре-
презентативно тело на индустријата, трговијата или на 
професионално здружение на земјата во која се наоѓа 
неговото седиште односно ревизорски извештај од 
странска ревизорска институција (член 24 од Законот 
за јавни набавки). 
Понудувачите треба да достават доказ : 
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци,придонеси и други јавни давачки; 
- Извод од регистрацијата на дејноста, усогласена 

со Законот за трговски друштва и единствена класифи-
кација на дејности; 

- Доказ - Извод од судска евиденција дека не е 
отворена постапка за стечај или е во процес на ликви-
дација; 

- Доказ - Извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка - забрана на вр-
шење на дејност; 
Понудувачите треба да достават доказ за технич-

ката способност и тоа: 
- Список (референца) на главни и слични испораки 

во последните три години; 
- Доказ за квалитет (сертификат); 
- Проспекти. 
Понудувачите треба да достават доказ дека се носи-

тели на застапништво, ексклузивни или овластени ди-
стрибутери од производителот со чии производи учес-
твуваат на овој повик. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или копија заверена од страна на но-
тар, со исклучок на изводот од судската   регистрација 
на дејноста кој може да се достави како копија. 

 
V. Критериуми за избор на најповолен понудувач                      

(согласно  Законот за јавни набавки) 
1. Цена на набавката                        до 50 бода, 
2. Начин и услови на плаќање         до 30 бода, 
3. Рок на испорака                        до 10 бода, 
4. Гаранција                                       до 10 бода. 
 
VI. Доставување на понудите 
1. Понудата се доставува согласно член 55, 56, и 57 

од Законот за јавни набавки и тоа се доставува во еден 
оригинален примерок што треба да биде потпишан од 
страна на одговорното лице на понудувачот. 

2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта, 
со предавање во архивата на Македонската радио-теле-
визија на бул. "Гоце Делчев" бб, Скопје, со назнака "за 
Комисија за јавни набавки�, во рок од 15 (петнаесет) 
дена од денот на објавувањето во последното средство 
за јавно информирање или со предавање на Комисијата 
на лице место, на денот и часот на јавното отворање на 
понудите. 
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Понудата и другата документација се доставуваат 

во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да 
стои ознаката "не отворај" и бројот на повикот. Во сре-
дината на ковертот треба да биде назначена точната 
адреса на  набавувачот. Ковертот не смее да содржи 
никаква ознака со која би можел да се идентификува 
испраќачот�понудувачот.Во затворениот коверт треба 
да има уште два затворени и запечатени коверти. Едни-
от внатрешен коверт ја содржи понудата со финанси-
ска документација и носи ознака "понуда", а другиот 
внатрешен коверт ја содржи техничката документација 
и носи ознака "документација" и точната адреса на ис-
праќачот-понудувачот. 

3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

 
VII. Рокови 
1. Отворениот повик трае до14.07.2003 година. 
2. Јавното отварање на понудите ќе се изврши во 10   

часот на 14.07.2003 год. во просториите на Македон-
ското радио-мала зграда на II кат, соба број 208, во 
присуство на овластените претставници на понудува-
чите. 

3. Претставниците на понудувачите треба на Коми-
сијата да и предадат писмено овластување за учество 
на јавното отворање (член 31 став 2 од Законот за јавни 
набавки ). 

4. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние понуди кои не се изработени според 
тендерската документација, како и оние кои не се во 
согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, 
нема да се разгледуваат. 
За дополнителни информации понудувачите можат 

да контактираат на тел: ++389 2 3 213 - 133; ++ 389 2  3 
226-911 или факс ++ 389 2  3 221 - 104 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
In compliance with the Article 10 of the Law for Public 

Procurements (National Bulletin of R. Macedonia under 
No. 21/02; 24/03), the Public Corporation - Macedonian 
Radio Television, announces 

 
TENDERING REQUIREMENTS NO. 02-1/2003 

 
- FOR BIDDING UPON PUBLIC OPENING - 

 
I. General conditions: 
1. The procurer issuing the open call No.02-1/2003 is 

Macedonian Radio Television, bul. "Goce Delcev" bb, 
Skopje. 

2. The subject of purchasing is sub-CR VTR heads and 
miscellaneous spare parts for studio and movable 
equipment (as per the relevant tendering documentation).  

3. The call is public, open and anonymous, inviting to 
bidding all domestic and foreign legal personalities.  

4. Tendering procedure shall be conducted in 
compliance with the regulations set out in the Law for 
Public Procurements. 

 
II. Tendering documentation 
Interested bidders are invited to visit the Macedonian 

Radio Television � Department for Maintenance � TV 
operations, or contact the following telephone numbers: + 
389 2 3 11 22 00, ext. 24-65, or the Commercial 
Department of MKRTV at the following telephone 
number: +389 2 3 11 22 00, ext. 20-98 and 20-96 in the 
offices located at the following address: bul. "Goce 
Delcev" bb, 1000 Skopje, R.Macedonia, working hours 
regarding tendering purposes: 09:00 to 12:00 a.m.    

III. Content of the bid 
1. The bid must contain: 
- Name, address and seat of the bidder;  
- Technical specifications of the equipment are to be 

designated in accordance to tendering documentation; 
- Itemized price for each part of the supply 

procurement, as well as the price of the procurement in 
whole. The price of the foreign made equipment must 
contain the amount of the customs duties, including the 
other taxes and dues; 

- Closing date for completion of the relevant 
acquisition in whole is commencing with the day of the 
order placement;  

- Methods and Terms of payment; 
- Warranty period; 
- List of references; 
- Validity of the bid since the date of its opening.  
2. The bid shall be considered in full or split in part.  
3. The relevant supply procurement shall be realized 

successively.   
 
IV. Accompanying documentation  
Submitted bids (domestic) must containing a 

Declaration of Solvency issued by the Registrar of 
Companies to verifying its entire trading solvency (as per 
Article 24 of the Law for Public Procurements, as well as 
By-laws on public procurements).  

Foreign bidders are also obligated to submit a 
Declaration of Solvency issued by a professional body 
within the segment of industry, trading or a professional 
association situated in the country of its headquarters, as 
well as supported by the auditor�s account issued by sound 
foreign auditing company (Article 24 set out in the Law for 
Public Procurements).  

The bidders must submit a proof of technical eligibility 
in form of: 

- List of references of given or similar deliveries within 
the last 3 years; 

- Quality guarantee (certificate); 
- Catalogues.  
The bidders must submit an evidence clarifying they 

are represented through particular agency, or by 
exclusively authorized distributor of the certain 
manufacturer of goods subject of this call.  

 
V. Criteria for choosing the most suitable bidder (in 

compliance with the Law for Public Procurements) 
1. Price for supply procurement          up to 50 points, 
2. Methods and terms of payment          up to 30 points, 
3. Date of delivery           up to 10 points, 
4. Warranty           up to  10 points. 
 
VI. Distribution of bids 
1. The bids must be submitted in original form in 

accordance with Article 55, 56 and 57 of the Law for 
Public Procurements signed by the person authorized by 
the Bidder.  

2. The bids must be sent via registered mail or directly 
enclosed to the procurer�s archive department of the 
Macedonian Radio Television, bul. "Goce Delcev" bb, 
1000 Skopje, R. Macedonia, containing the following 
reference: with a designation "For the Commission for 
Public Procurements" � within 15 days from the latest 
press release, or by its direct submitting to the Commission 
on the exact date of bidding opening.  

The bids and the enclosed documents shall be sent in 
one closed envelope containing inside another two sealed 
envelopes. The external envelope should read �do not 
open� designated in the upper left angle. It may not contain 
any marks that could disclose the identity of the bidder. In 
the middle of the envelope there should be the correct 
address of the procurer. One of the inside envelopes is to 
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be marked with �bid� on it, and the other one should 
contains the enclosed documents with �documents� 
designation and correct address of the bidder.  

3. Each bidder is allowed to submit only one offer.  
 
VII. Deadlines 
1. The deadline for this open call is 14.07.2003. 
2. The public disclosure of bids will take part at 10:00 

a.m. on 14.07.2001in the premises of the Macedonian 
Radio production block offices, II floor, Room No. 208,  in 
the presence of the bidder�s authorized representatives. 

3. Any person authorized by the Bidder must provide 
the Commission with appropriate written permission for 
attending the public opening of the bids (Article 31, 
Paragraph 2 of the Law for Public Procurements).   

4. The bids not-submitted on time and those that are not 
prepared in accordance with required tendering 
documentation, as well as those not being in compliance 
with the regulations set out within the Law for Public 
Procurements, will not be taken into consideration. 

For further information please call: +389 2 3 213 133; 
+389 2 3 226 911;  or fax: +389 2 3 221 104. 

 
Commission for Public Procurements 
___________ 

 
 Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки на Заводот за за-
штита на спомениците на културата и Народен музеј - 
Штип, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК  БР. 01/2003 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач 
- Завод за заштита на спомениците на културата и 

Народен музеј - Штип, ул. �Маршал Тито� бб. - Штип. 
1.2. Предмет на работата 
- Изведба на градежни работи во II фаза градежни и 

занаетчиски работи на Музејската зграда во Штип. 
1.3. Вид на работата 
- Дадена во тендер документацијата 
1.4. Понудувачи 
- Право на поднесување понуда има секое заинтере-

сирано правно лице кое е регистрирано за соодветна 
дејност. 

 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација, односно техничка-

та документација може да се подигне во Заводот за за-
штита на спомениците на културата и Народен музеј - 
Штип, ул. �Маршал Тито� бб., секој работен ден од 08-
14 часот, со претходна уплата на неповратен износ од 
500,00 денари на благајната во Заводот и Музејот во 
Штип. 

 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата исто така треба да содржи: 
- Докази за техничка способност на понудувачот 

согласно член 25 од Законот за јавни набавки, 
- Поединечна цена по позиции и вкупна цена со по-

себно искажан ДДВ (фиксна и искажана во денари), 
- Рок на извршување на работите искажан во кален-

дарски денови сметан од денот на склучување на дого-
ворот, 

- Начин и рокови на плаќање, 
- Список на изведени работи во последните три го-

дини, заведен и потпишан од одговорно лице. 
3.3. Техничка документација 

3.3.1. Придружната документација која понудувачот 
треба да ја приложи кон понудата, согласно член 46 од 
Законот за јавни набавки задолжително треба да содржи: 

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

ликвидација, 
- доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-

на мерка за безбедност - забрана за вршење на дејност, 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите од алинеите 3, 4 и 5 од оваа точка не 

смеат да бидат постари од шест месеци. 
Сите документи наведени во оваа точка треба да 

бидат доставени во оригинален примерок или доколку 
се фотокопираат да бидат заверени кај нотар. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- Цена     максимум 60 бода; 
- Оценка за способност  
на изведувачот   максимум 15 бода; 
- Начин и рок на плаќање  максимум 10 бода; 
- Квалитет    максимум 10 бода; 
- Рок на извршување     максимум 5 бода. 
 
V. РОК И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на по-
нудувачот, согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јав-
ни набавки. 

5.2. Рок на поднесување на понудите изнесува 15 
дена од последното објавување во јавните гласила. 

5.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата на Заводот за заштита на споменици-
те на културата и Народен музеј - Штип. 

5.4. Јавното отворање ќе се изврши во присуство на 
овластени претставници на понудувачите, а за терми-
нот истите ќе бидат известени при подигањето на тен-
дерската документација. 

5.5. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

5.6. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок, како и оние кои не се изработени во согласност со 
одредбите од Законот за јавни набавки, нема да бидат 
разгледувани. 

5.7. Понудите ќе бидат разгледани од страна на Ко-
мисијата за јавни набавки на Заводот и Музејот - Штип 
и за извршениот избор понудувачите ќе бидат писмено 
известени. 

                                           Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Согласно член 15, 17 и 18 од Законот за јавни наба-

вки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), Коми-
сијата за јавни набавки при ЈП Комунална хигиена 
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-5054 

ЗА НАБАВКА НА ЧЕТИРИ СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА 
ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач: ЈП Комунална хигиена-Скопје;  
- предмет на набавка: четири специјални возила за 

подигање и транспортирање на комунален отпад од 
пластични канти од 120л.;  

- натоварот на комуналниот отпад да биде со меха-
низам за автоматска работа (Целер)-истоварот на кому-
налниот отпад да биде со кипање, на мин. висина од 
1,40м3 и со вградени стабилизатори-максимална шири-
на вклучувајќи ја и надградбата 1700мм;  

- капацитет на надградбата до 4,4м3;  
- шасија со две осовини;  
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- нето носивост до 1500 кг.;  
- макс. должина на шасија со надградба 4500мм;  
- еуро дизел четирицилиндричен мотор со снага до 

48 KW;   
- возилото да биде опремено со соодветна сигнали-

зација за комунални возила. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Податоци на понудувачот (содржани во Законот за 

јавни набавки), цени на понудата во денари, начин и 
услови на плаќање и рок на испорака. 

 
3. ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПОНУДУВАЧОТ КОЈА 

ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ СО ПОНУДАТА 
- Опфатенa во член 26 од Законот за јавни набавки, 

по можност оригинал или заверено копие од оригина-
лот. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
1. Цена на возилото        40 бода, 
2. Услови на плаќање                      40 бода,  
3. Технички карактеристики-квалитети      15 бода,  
4. Рок на испорака                        5 бода. 
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
- Согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни на-

бавки (пречистен текст) во рок од 10 дена од последна-
та објава во средствата за информирање, да ја достават 
комплет бараната документација за учество до Комиси-
јата за јавни набавки при ЈП Комунална хигиена-Скоп-
је, ул. �Лазар Личеноски� бб. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Секој понудувач има право да учествува само со ед-

на понуда. Се она што не е наведено во понудата ќе се 
регулира согласно Законот за јавни набавки, а за тер-
минот на отворањето на понудите, понудувачите ќе би-
дат дополнително известени. 
Дополнителни информации може да се добијат на 

телефон: 3118525. 
 

Комисија за јавни набавки 
__________ 

 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 пречистен 
текст и бр. 24/03), Комисијата за јавни набавки на ЈП 
Комунална хигиена Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-5055 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Нарачател: ЈП Комунална хигиена-Скопје, со се-

диште на ул. �126� бр. 40. 
- Предмет на набавката:  
Прибирање најповолна понуда за изведување-за-

вршни занатски работи, поправка на кровни површини 
и поткровни конструкции во локалитетот �Дуќанџик�. 
Начин на спроведување на постапката за јавна на-

бавка со спроведување отворен повик, согласно член 
18 од Законот за јавни набавки. 
Право на учество во јавната набавка има секое за-

интересирано домашно и странско правно и физичко 
лице кое е регистрирано за вршење на дејност која е 
предмет на набавката. 

 
2. СОДРЖИНА НА НАБАВКАТА 
- Понудата треба да содржи податоци согласно За-

конот за јавни набавки, како и 
- Цена на чинење на работите искажани во денари;  
- Рок на извршување на работите;  
- Начин и услови на плаќање;  
- Рок на важност на понудата. 

Понудувачот документацијата во понудата треба да 
ги достави сите податоци, опфатени во член 26 од За-
конот за јавни набавки, по можност оригинал или заве-
рено копие од оригиналот. 

 
3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- Цена     40 бода,  
- Услови и начин на плаќање  40 бода,  
- Рок за извршување на работите 20 бода. 
Понудувачите, потребната тендерска односно тех-

ничка документација може да ја подигнат во Службата 
за технички работи при ЈП Комунална хигиена Скопје, 
ул. �Самоилова� бб. 

  
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
- Согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни на-

бавки и тоа во рок од 10 дена од последната објава во 
средствата за информирање, да ја достават комплет ба-
раната документација за учество, до Комисијата за јав-
ни набавки при ЈП Комунална хигиена-Скопје, ул. �Ла-
зар Личеноски� бб. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите кои ќе бидат доставени после десетиот 

ден од последната објава во средствата за јавно инфор-
мирање, како и понудите кои не се изработени според 
Законот за јавни набавки, како и оние понуди кој ја не-
маат целосната документација која се бара, нема да се 
разгледуваат. 
Дополнителни информации може да се добијат на 

телефон (02) 3221-742, лице за контакт Александар   
Тикваровски. 

 
Комисија за јавни набавки 

__________ 
 

Врз основа на член 16 и 19 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки при ЈП �Македонски шуми� - Скопје, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК  БР. 07-890/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА-ПРО-
БИВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ШУМСКИ ПА-
ТИШТА ВО КАВАДАРЦИ,  БИТОЛА, КРУШЕВО,  

ГОСТИВАР И МАКЕДОНСКИ БРОД 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик е ЈП �Македонски 

шуми�, ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 15 А, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 

за набавка на: 
Пробивање и реконструкција на шумски патишта во: 
- ШС �Бор� - Кавадарци пробивање на шумски па-

тишта во вкупна должина од 7,5 км. 
- ШС �Кајмакчалан� - Битола пробивање на шумски 

патишта во вкупна должина од 11 км.   
- ШС �Шар� - Гостивар пробивање на 4,5 км. и ре-

конструкција на шумски патишта во вкупна должина 
од 15 км. 

- ШС �Липа� - Крушево пробивање на шумски па-
тишта во вкупна должина од 1 км. 

- ШС �Сандански� - Македонски Брод пробивање 
на патишта во вкупна должина од 4 км. 

1.3. Повикот е јавен отворен и анонимен со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 
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1.5. Техничките податоци за пробивањето и рекон-
струкцијата на патиштата можат да се добијат во на-
пред наведените Подружници и Дирекцијата на ЈП 
�Македонски шуми� - п.о. - Скопје. 

1.6. Набавувачот го задржува правото, реализацијата 
на набавката да ја додели на еден или повеќе понудувачи. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и името на изведува-
чот и евентуалните подизведувачи. 

2.2. Понудата треба да ги содржи единечната цена 
за ефективен работен час со работна машина Катерпи-
лар Д 8 (со вклучени сите трошоци), како и вкупна це-
на за целата понуда (со сите давачки согласно член 57 
од ЗЈН), изразени во ЕУР и со посебно искажан ДДВ 
на вкупната вредност. 

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.4. Понудата треба да го содржи рокот на извршу-

вање на набавката. 
 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи: 
3.2. Извод од регистрација на дејноста. 
3.3. Документ за бонитет од Централниот регистар. 
3.4. Доказ дека не е поведена постапка за стечај или 

ликвидација. 
3.5. Доказ дека од надлежен орган со пресуда не му 

е изречена мерка на безбедност, забрана на вршење на 
дејноста. 

3.6. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.7. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ка способност и тоа: 

- Список на извршени услуги, предмет на набавката 
во последните три години со износите, датумите и при-
мачите. 

- Доказ за техничка опременост (механизација и 
други технички средства). 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
4.1. Критериуми за избор на најповолна понуда се: 
- Цена ............................................................50 поени, 
- Начин на плаќање .....................................30 поени, 
- Најкратко време за извршување  
на набавката ..................................................20 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват во согласност со член 55 и 56 од Законот за јавни 
набавки, пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2002). 

5.2. Секој понудувач на отворениот повик може да 
учествува само со една понуда. 

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна 15 
дена од последното објавување на повикот во средства-
та за јавно информирање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: Јавно претпријатие �Македон-
ски шуми� п.о., ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 15 А, Скопје. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-

дениот рок како и оние понуди кои не ја содржат по-
требната документација нема да се разгледуваат. 
Отворањето на понудите ќе се изврши во присуство 

на овластени претставници на понудувачите во просто-
риите на ЈП �Македонски шуми� п.о. - Скопје, на ден 
14.07.2003 година во 11 часот. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 02-27-75-711. 
                                           Комисија за јавни набавки 

БИЛАНС НА УСПЕХ 
 
Врз основа на Законот за трговски друштва Тетекс - 

Кредитна банка АД Скопје, објавува 
 

БИЛАНСИ НА СОСТОЈБА 
На 31 декември 2002 и 2001 година 

(во илјади денари) 
 

 Белешка 2002 2001 
АКТИВА    
Парични средства и екви-
валенти на парични средс-
тва, побарувања од банки и 
депозити кај Централната 
банка  11 60,084 213,491 
Пласмани, кредити и аванси 
одобрени на банки 12 180,857 145,992 
Кредити и аванси одобре-
ни на комитенти 13 261,087 347,773 
Финансиски вложувања 
наменети за продажба 14 8,038 33,433 
Останати средства и поба-
рувања по основ на камати 15 411,141 338,261 
Основни средства 16 61,893 61,954 
 
ВКУПНА АКТИВА  

 
983,100 

 
1,140,904 

    
ПАСИВА    
Износи кои се должат на 
банки и други финансиски 
институции 17 3,045 1,566 
Депозити на комитенти 18 454,677 544,695 
Обврски по кредити 19 39,600 2,000 
Други обврски и пресметани 
камати 20 20,992 13,370 
Резервација за потенцијални
загуби 23 1,450 1,450 
 
Вкупна пасива  

 
519,764 

 
563,081 

    
КАПИТАЛ 21   
Акционерски капитал  682,596 682,596 
Акумулирана загуба  (219,260) (104,773) 
 
Вкупно капитал  463,336 577,823 
 
ВКУПНО ПАСИВА И 
КАПИТАЛ  983,100 1,140,904 
 
ВОНБИЛАНСНИ ОБВРСКИ 23 46,283 11,340 

 
Одобрено од 
Работоводен орган: 
 
Трпе Трпески   Радмила Геровска 

 
БИЛАНСИ НА УСПЕХ 

Година што завршува на 31 декември 2002 и за 
период од 5 јули до 31 декември 2001 година 

(во илјади денари) 
 

 

Белешка 2002 

Период 
од 5 јули 

до 31 
декември 

2001 
Приходи по основ на камати 4 102,601 37,864 
Расходи по основ на камати 4 (28,587) (16,660) 
НЕТО ПРИХОД ОД  
КАМАТИ  74,014 21,204 
Приходи од надомести и 
провизии 5 25,678 9,356 
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Расходи од надомести и 
провизии 5 (5,737) (2,016) 
Позитивни курсни разлики 
(нето) 6 3,425 3,553 
Останати деловни приходи 7 5,761 2,379 
Деловни приходи  103,141 34,476 
Потенцијални загуби по ос-
нов на ненаплатливост (нето) 8 (96,682) (68,374) 
Останати деловни расходи 9 (120,946) (34,481) 
ЗАГУБА ПРЕД ОДАНО-
ЧУВАЊЕ  (114,487) (68,379) 
Данок на добивка (законска)  - (151) 
НЕТО ЗАГУБА ЗА  
ПЕРИОДОТ  (114,487) (68,530) 

969. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за работните односи....................... 13

970. Закон за дополнување на Законот за јав-
ните претпријатија........................................ 13

971. Национална концепција за безбедност и 
одбрана.......................................................... 14

972. Одлука за отстапување на материјално-
технички средства........................................ 21

973. Одлука за давање согласност на Одлуката 
за усвојување на Програмата за развој и из-
градба на основната радиодифузна мрежа 
на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје 
во 2003 година............................................... 21

974. Одлука за пренесување на правото на ко-
ристење на недвижен имот.......................... 21

975. Одлука за престанување на Одлуката за доде-
лување на користење на работни простории .... 22

976. Одлука за измена на распоредот на средс-
твата во посебниот дел утврден со Буџетот 
на Република Македонија за 2003 година.... 22

977. Одлука за измена на распоредот на средс-
твата во посебниот дел утврден со Буџетот 
на Република Македонија за 2003 година.... 22

978. Одлука за измена на распоредот на средс-
твата во посебниот дел утврден со Буџетот 
на Република Македонија за 2003 година.... 22

979. Одлука за измена на распоредот на средс-
твата во посебниот дел утврден со Буџетот 
на Република Македонија за 2003 година.... 22

980. Одлука за измена на распоредот на средс-
твата во посебниот дел утврден со Буџетот 
на Република Македонија за 2003 година.... 23

981. Одлука за измена на распоредот на средс-
твата во посебниот дел утврден со Буџетот 
на Република Македонија за 2003 година.... 23

982. Одлука за измена на распоредот на средс-
твата во посебниот дел утврден со Буџетот 
на Република Македонија за 2003 година.... 23

983. Одлука за измена на распоредот на средс-
твата во посебниот дел утврден со Буџетот 
на Република Македонија за 2003 година.... 23

984. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за изработување на пригодни 
ковани пари по повод 100 години од 
Илинденското востание............................... 24

985. Решение за формирање Комисија за др-
жавна помош................................................. 24

986. Правилник за остварување на работите на 
разузнавањето, контраразузнавањето и 
спречувањето и откривањето на кривични 
дела во одбраната......................................... 24

987. Правилник за утврдување на посебните 
специјалности од особено значење за Ар-
мијата на Република Македонија, работ-
ните места (должностите) и висината на 
износот на додатокот на платата................. 25

988. Решение за ставање во примена на устано-
вен катастар на недвижности.................. 28

989. Решение за ставање во примена на устано-
вен катастар на недвижности.................. 28

 
Овие финансиски извештаи претставуваат превод 

на оригиналните финансиски извештаи подготвени на 
англиски јазик. 

___________ 
 

БИЛАНС НА УСПЕХ 
ЗА 2002 ГОДИНАТА ЗА �АЛАТНИЦА� А.Д. - ОХРИД 

 
                                                                 (во 000 денари) 

 Белешка 2001 2002 
Приходи од продажба 
Трошоци на реализирани производи 
и услуги 

12 
 

13 

88.483

(103.320)

48.801

(59.210)
Бруто профит  (14.837) (10.409)
ДРУГИ ПРИХОДИ  
Приходи од финансирање 12 445
 Вкупно други приходи  445
ДРУГИ РАСХОДИ  
Расходи од финансирањето 13 (12.341) (10.447)
Вкупно други расходи  (12.341) (10.447)
Разлика на залихите на крајот и 
и на почетокот на периодот  (11.216) (13.969)
ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПРЕД 
ОДАНОЧУВАЊЕ  (37.949) (34.825)
Данок на добивката  (88) -
ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД  
РЕДОВНОТО РАБОТЕЊЕ  (38.037) (34.825)
Вонредни приходи  30
ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД 
ВОНРЕДНИ АКТИВНОСТИ  30
ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКА 
ГОДИНА  (38.007) (34.825)

 
�Алатница� АД - Охрид 
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