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1385. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
од Законот за помилување (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 20/93), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Потполно се ослободува од извршување на неиздр-

жаниот дел од казната затвор осуденото лице: 
1. Ацо Живко Доневски, од Скопје. 
 

II 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 1 година на осудените лица: 
1. Горан Цветко Димовски, од Скопје, во траење од 

6 месеци. 
2. Дејан Цветко Димовски, од Скопје, во траење од 

6 месеци. 
3. Филип Славчо Таушанов, од Радовиш, во траење 

од 4 месеци. 
4. Љупчо Трајко Петровски, од с. Длабочица, во 

траење од 4 месеци. 
 

III 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 2 години на осудените лица: 
1. Димитар Илија Васков, од Скопје, во траење од 6 

месеци. 
2. Огнен Илија Васков, од Скопје, во траење од 6 

месеци. 
3. Игор Нофит Димитриески, од с. Д. Бањица, во 

траење од 4 месеци. 
 

IV 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 3 години на осудените лица: 
1. Суат Абедин Сулејмани, од Скопје, во траење од 

1 година. 
2. Кољо Славо Камчев, од с. Дедино, во траење од 1 

година и 6 месеци. 
 

V 
Делумно се ослободуваат од натамошно извршува-

ње на казната затвор осудените лица: 
1. Ќазим Минир Мехмети, од с. Арачиново, во трае-

ње од 1 година. 
2. Горан Владо Крстевски, од Прилеп, во траење од 

1 година. 
 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
    Бр. 07-1300                               Претседател 

2 октомври 2003 година        на Република Македонија, 
         Скопје                         Борис Трајковски, с.р. 

1386. 
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 СУДОВИТЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 23 септември 2003 година. 
 

         Бр. 07-4697/1  Претседател 
23 септември 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 СУДОВИТЕ 
 

Член 1 
Во Законот за судовите (�Службен весник на Ре-

публика Македонија� бр. 36/95 и 45/95), во членот 40 
ставот 2 се менува и гласи: 

�При изборот на судиите и судиите поротници без 
да се нарушат критериумите пропишани со закон ќе се 
обезбеди соодветна и правична застапеност на граѓани-
те кои припаѓаат на сите заедници.� 

 
Член 2 

Во членот 93 се додава нов став 2, кој гласи: 
�При вработувањата на лицата од став 1 на овој 

член, без да се нарушат критериумите пропишани со 
закон ќе се обезбеди соодветна и правична застапеност 
на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници.� 

 
Член 3 

Во членот 104 ставот 2 се менува и гласи: 
�Проверката на условите за примање и примањето 

на работа, го врши Министерството за правда и притоа 
без да се нарушат критериумите пропишани со закон, 
ќе се обезбеди соодветна и правична застапеност на 
граѓаните кои припаѓаат на сите заедници.� 

 
Член 4 

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 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN  

E LIGJIT PËR GJYQET 
 

Neni 1 
Në Ligjin për gjyqet (“Gazeta zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë” numër 36/95 dhe 45/95), në nenin 40 
paragrafi 2 ndryshon si vijon: 

“Gjatë zgjedhjes së gjykatësve dhe gjykatësve porotë, 
pa i shkelur kriteret e caktuara me ligj, do të sigurohet 
përfaqësimi i drejtë dhe përkatës i qytetarëve të cilët u 
përkasin të gjitha bashkësive.” 

 
Neni 2 

Në nenin 93 shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 
“Gjatë punësimit të personave nga paragrafi 1 i këtij 

neni, pa i shkelur kriteret e caktuara me ligj, do të sigurohet 
përfaqësimi i drejtë dhe përkatës i qytetarëve të cilët u 
përkasin të gjitha bashkësive.” 

 
Neni 3 

Në nenin 104 paragrafi 2 ndryshon si vijon: 
“Kontrollin e kushteve për pranim dhe pranimin në 

punë e bën Ministria e drejtësisë dhe gjatë kësaj, pa i 
shkelur kriteret e caktuara me ligj, do të sigurohet 
përfaqësim i drejtë dhe përkatës i qytetarëve të cilët u 
përkasin të gjitha bashkësive.”   

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

___________ 
1387. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лик  Македонија, издаваат а

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА  
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за извршната постапка, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 23 септември 2003 година. 
 

         Бр. 07-4698/1  Претседател 
23 септември 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 ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА  

Член 1 
Во Законот за извршната постапка (�Службен вес-

ник на Република Македонија� бр. 53/97 и 59/2000), во 
членот 13 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

�Одредбите на Законот за парничната постапка кои 
се однесуваат на употребата на јазиците, се применуваат 
и во извршната постапка.� 

 
Член 2 

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

___________ 
 

L I GJ I  
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR  

PROCEDURË EKZEKUTIVE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për procedurë ekzekutive (“Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë“ numër 53/97 dhe 59/2000), në 
nenin 13 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 

“Dispozitat e Ligjit për procedurë gjyqësore në lidhje 
me përdorimin e gjuhëve, zbatohen edhe në procedurën 
ekzekutive.”  

Neni 2 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 

“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
___________ 

1388. 
Врз основа на член 24  од Законот за трговија (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 23/95, 30/95, 
43/95, 23/99 и 43/99), Владата на Република Македонија,  
на седницата одржана на  29.09.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ  ЦЕНИ  
НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

 
1. Заради спречување на монополското формирање 

на цените на одделни производи и услуги во произ-
водството, прометот и при вршење на услугите, како 
највисоки цени се определуваат цените кои според по-
стојните прописи се формирани и применети на денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука, и тоа за: 

- производство и промет на нафта и нафтени дери-
вати; 

- производство, пренос и дистрибуција на електрич-
на енергија; 

- производство и испорака на сурова вода за водоснаб-
дување на населението и стопанството; 

- производство и дистрибуција на вода; 
- прочистување и одведување на отпадни води 

(освен колекторите); 
- одржување на чистота на градови и населби (изне-

сување и депонирање на смет); 
- други комунални услуги: погребни услуги, вклу-

чувајќи ги и трошоците за погребно место и закупот на 
тоа место и 

- услуги за задолжително осигурување на моторни 
возила. 

2. За остварениот побавен пораст на цените од али-
неите 3, 4, 5, 6 и 7 од точката 1 на оваа одлука, изразен 
како диспаритет на цени кај одделни претпријатија ќе 
се отстранува при спроведувањето на оваа одлука, сог-
ласно со определбите на Макроекономската политика. 

3. За спроведување на точката 2 на оваа одлука ќе 
се грижи Министерството за економија. 

4. Оваа одлука ќе се применува до 31.03.2004 година. 
5. Со влегување во сила на оваа одлука престанува 

да важи Одлуката за определување највисоки цени на 
одделни производи и услуги (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 22/2003). 

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

   Бр. 23-4193/1                   Претседател на Владата 
29 септември 2003 година     на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1389. 
Врз основа на член 4, а во врска со член 18 од Зако-

нот за правата, обврските и одговорностите на органи-
те на државната власт во поглед на средствата во др-
жавна сопственост што тие ги користат и располагаат 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
61/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 29.09.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

З
 
А ПРОДАЖБА НА СРЕДСТВА И ОПРЕМА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши продажба на средства и 

опрема, сопственост на Република Македонија, кои ги 
користи Министерството за одбрана и тоа: 
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- добиток (свињи, товеници, дојни прасиња, одбие-
ни прасиња, нерези, назимки, дојни мајки) од фарма за 
свињи и кланица �Петровец� која се наоѓа на локалите-
тот �Петровец� - Скопје, според проценетата вредност 
по грло добиток извршена од Агенцијата на Република 
Македонија за приватизација, и 

- деловна опрема и транспортни средства според ли-
стата на проценка што е составен дел на оваа одлука чи-
ја почетна цена е утврдена во извршената проценка на 
Агенцијата на Република Македонија за приватизација.  

Член 2 
Продажбата на средствата и опремата од член 1 на 

ова  одлука да се изврши по пат на јавно наддавање. а 
Член 3 

Средствата добиени од продажбата на средствата и 
опремата од член 1 на оваа одлука да се уплатат на 
сметка на Буџетот на Република Македонија, а да се 
наменат за изградба и одржување на станбениот фонд 
на Министерството за одбрана.  

 
Член 4 

Договорите за продажба на средствата и опремата 
од член 1 на оваа одлука со правните и физичките лица 
ќе ги склучи министерот за финансии. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
        Бр. 23-4113/1     Претседател на Владата 
29 септември 2003 година    на Република  Македонија, 
              Скопје    Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1390. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот на Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 29.09.2003 го-
дина, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ 

СРЕДСТВА  
1. Со оваа одлука без надоместок од Министерство-

то за одбрана - Воената болница - Скопје на Клиниката 
за хируршки болести �Св. Наум Охридски� во состав 
на Градската општа болница - Скопје, се отстапуваат 
следните материјално-технички средства:  
Ред. 
број Назив на средството Единица 

мерка Количина 
  1 2 3 4 

1. кревети војнички парче 60 
2. душеци парче 60  
2. Примопредавањето на материјално-техничките 

средства од точка 1 на оваа одлука, да го извршат Ми-
нистерството за одбрана - Воената болница-Скопје и 
Клиниката за хируршки болести �Св. Наум Охридски�, 
во состав на Градската општа болница-Скопје. 

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

 
    Бр. 23-4170/1                  Претседател на Владата 

29 септември 2003 година     на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1391. 
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) и член 4 од За-
конот за правата, обврските и одговорностите на органи-
те на државната власт во поглед на средствата во држав-
на сопственост што тие ги користат и располагаат 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
61/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 29.09.2003 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖЕН ИМОТ  
Член 1 

Правото на користење на недвижниот имот - објект 
- споменик на културата �Феудална кула� во Скопје, 
што се наоѓа на КП бр. 12063 КО Центар 1 Скопје, опи-
шан во Имотен лист бр. 9146, сопственост на Републи-
ка Македонија, од досегашниот корисник Завод за за-
штита на споменици на култура се пренесува на Музе-
јот на Македонија, Археолошки, Етнолошки и Истори-
ски - Скопје.   

Член 2 
Примопредавање на недвижниот имот од член 1 на 

оваа одлука ќе се изврши помеѓу досегашниот корис-
ник - Заводот за заштита на споменици на култура и 
новиот корисник Музејот на Македонија, Археолошки, 
Етнолошки и Историски - Скопје. 

 
Член 3 

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

    Бр. 23-3981/1                  Претседател на Владата 
29 септември 2003 година     на Република Македонија, 

         Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1392. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/2002) 
и член 86 од Законот за минералните суровини (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 18/99 и 
29/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 29 септември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА EKСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАTA СУРОВИНА-ПОДЗЕМНА ВОДА 
ЗА ПИЕЊЕ - ФЛАШИРАЊЕ НА �АКВАВЕЛ� ДОО С. 
ВЕЛМЕЈ, БЕЛЧИШТА ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ КРАПЧИН ДОЛ, С. ВЕЛМЕЈ, БЕЛЧИШТА 

 
1. На �АКВАВЕЛ� ДОО с. Велмеј, Белчишта се дава 

концесија за експлоатација на минералната суровина-
подземна вода за пиење-флаширање на локалитетот 
Крапчин Дол, с. Велмеј - Белчишта, со површина на про-
стор на концесија за експлоатација дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати како е дадено во табелава и тоа:  

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
Т-1 4.568.250,00 7.593.800,00 
Т-2 4.569.250,00 7.593.800,00 
Т-3 4.569.250,00 7.594.800,00 
Т-4 4.568.250,00 7.594.800,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=1,0 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 22/03). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 
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6. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економија. 

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

    Бр. 23-4101/1                  Претседател на Владата      
29 септември 2003 година     на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1393. 
Врз основа на член 74, а во врска со член 2 став 1 

од Законот за јавни набавки (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 26/98, 50/01, 2/02 и 24/03) и 
член 36, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 59/00 и 
12/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.09.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОПРЕМА, МАТЕРИЈА-
ЛИ И УСЛУГИ ОД ОДБРАНБЕН И БЕЗБЕДНОСЕН  

КАРАКТЕР  
Член 1 

Во Одлуката за определување на опрема, материјали 
и услуги од одбранбен и безбедносен карактер (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 34/98, 5/99 и 
80/99), во точката 2, став 1, алинејата 11 се брише.  

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

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
          Бр. 23-4161/1      Претседател на Владата 
22 септември 2003 година     на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1394. 
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. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29.09.2003 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 380.02 
Воспитно поправен дом - Тетово, Програма 16 - Про-
грама за превоспитување, потставката 401112 - Основ-
ни плати - работници се намалува за 329.855 денари, 
потставката 424211 - Униформи се намалува за 170.000 
денари, потставката 424212 - Работна облека се нама-
лува за 100.000 денари, потставката 424213 - Обувки се 
намалува за 80.000 денари, потставката 424214 - По-
стелнина се намалува за 60.000 денари, потставката 
424511 - Лекови се намалува за 80.000 денари, потста-
вката 424713 - Други материјали се намалува за 20.000 
денари, потставката 425215 - Сервисирање на опрема 
се намалува за 140.000 денари, потставката 425216 - 
Одржување на градежни објекти и опрема се намалува 
за 150.000 денари, а потставката 401117 - Плата за пре-
кувремена работа се зголемува за 280.377 денари, пот-
ставката 402512 - Персонален данок од надоместоци се 
зголемува за 49.478 денари и потставката 464112 - Ку-
пување на автомобили се зголемува за 800.000 денари. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
          Бр. 23-4218/1      Претседател на Владата 
29 септември 2003 година     на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

1395. 
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. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29.09.2003 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 Македони-
ја за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 14001 - 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, Програма 11 - Администрација, потставката 426718 - 
Други договорни услуги се намалува за 10.000.000 дена-
ри, а потставката 467216 - Изградба на објекти во водо-
сто анството се зголемува за 10.000.000 денари. п 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе биде објавена во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
          Бр. 23-4251/1      Претседател на Владата 
29 септември 2003 година     на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1396. 
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. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29.09.2003 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 060.01 
Министерство за внатрешни работи, Програма 12-Без-
бедност, потставката 468111-Реконструкција на гра-
дежни објекти, се намалува за 8.280.000,00 денари, а 
потставката 461111-Купување на земјиште се зголему-
ва з  8.280.000,00 денари. а 

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

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

    Бр. 23-4220/1                  Претседател на Владата 
29 септември 2003 година     на Република Македонија, 

         Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1397. 
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. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29.09.2003 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, кај разделот 04006 
Јавно правобранителство на Република Македонија, 
Програма 11-Администрација, потставката 424111-Кан-
целариски материјали се намалува за 180.000 денари, 
потставката 423112-Телефон и телефакс се зголемува за 
180.000 денари. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе биде објавена во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
    Бр. 23-4223/1                  Претседател на Владата 

29 септември 2003 година     на Република Македонија, 
         Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1398. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 29.09.2003 
год на, донесе и 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА РАБОТНИТЕ 
ГРУПИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ЗА БИЛАТЕРАЛНИ ПРЕГОВОРИ ПО КЛИ-
РИНШКИОТ ДОЛГ СО РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА И  

ЕНЕРГЕТСКИТЕ ПРОЕКТИ  
1. Работна група за билатерални преговори по кли-

риншкиот долг на Руската Федерација кон Република 
Македонија: 
а) за претседател 
- Душанка Христова, специјален советник на гувер-

нерот на Народната банка на Република Македонија 
б) за членови 
- Оливера Цветановска, државен советник за трго-

вија во Министерството за економија 
- Горан Анчевски, раководител на Сектор во Мини-

стерството за финансии 
- Верка Митановска, раководител на Сектор во 

Министерството за надворешни работи 
- Јанче Лековски, директор на Дирекција во Народ-

ната банка на Република Македонија. 
2. Работна група за проекти од клириншкиот долг 

на подрачјето на Москва (зграда на Амбасадата на Ре-
публика Македонија и Дистрибутивниот центар за ма-
кедонски производи): 
а) за претседател 
- Виктор Габер, државен советник во Министерс-

твото за надворешни работи 
б) за членови 
- Страшо Нелковски, Собрание на град Скопје 
- Тоше Коцевски, координатор на Програмата Мос-

ква - Скопје �Москоп� 
- Борис Чаловски, Стопанска комора на Македонија. 
3. Работна група за енергетски проекти: 
а) за претседател 
- Никола Черепналковски, државен советник за 

енергетика во Министерството за економија 
б) за членови 
- Владимир Симеонов, државен советник во Мини-

стерството за надворешни работи 
- Трајче Черепналковски, директор за развој и инве-

стиции во АД �Електростопанство на Македонија� - во 
државна сопственост - Скопје 

- Ратко Манов, АД �Макпетрол� - Скопје 
- Ивица Станковиќ, АД �Топлификација� - Скопје. 
4. Работните групи на Владата на Република Македо-

нија, тргнувајќи од предлозите и рамковните вредности 
дадени во Платформата за посетата на претседателот на 
Владата на Република Македонија на Руската Федераци-
ја, имаат овластување за билатерални преговори со ру-
ската страна за проектите со кои ќе се реализира кли-
риншкиот долг и за енергетските проекти кои се предла-
га да се реализираат со учество на руски инвеститори. 

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

 
         Бр. 23-4083/1      Претседател на Владата 
29 септември 2003 година     на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

1399. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 15 септември 2003 година, донесе а

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА МБУЦ �ИЛИЈА 

НИКОЛОВСКИ ЛУЈ� � СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

МБУЦ �Илија Николовски Луј� � Скопје се разрешуваат: 
- м-р Ганка Самоилова Цветановска, 
- м-р Иван Кочаров. 
2. За членови на Училишниот одбор на МБУЦ 

�Илија Николовски Луј� � Скопје се именуваат: 
- д-р Ѓорѓи Георгиев, професор на Факултетот за 

музичка уметност � Скопје, 
-д-р Сабахудин Жута, професор на Педагошкиот 

факултет � Скопје. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 17-3908/2      Претседател на Владата 

15 септември 2003 година     на Република Македонија, 
         Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1400. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното  обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ �ДИМИТАР  ВЛАХОВ� 

С. ЉУБОЈНО, РЕСЕН  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОУ �Димитар Влахов� � с. Љубојно, Ресен се разрешу-
ваат: 

- Трајко Трајковски, 
- Зоран Костовски. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Дими-

тар Влахов� � с. Љубојно, Ресен се именуваат: 
- Ружа Каранфиловска, самостоен референт � мати-

чар во Месната канцеларија с. Крани, 
- Пеце Томулевски, приватен стопанственик во с. Љу-

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

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

 
    Бр. 17-3912/3     Претседател на Владата 

15 септември 2003 година    на Република Македонија, 
         Скопје    Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1401. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното  обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИ-
ЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ �БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ�  

С. ЦАРЕВ ДВОР, РЕСЕН  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на  

ОУ �Браќа Миладиновци� � с. Царев Двор, Ресен се 
разрешуваат: 

- Мите Николовски, 
- Владе Шиндаковски. 
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2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Браќа 
Миладиновци� � с. Царев Двор, Ресен се именуваат: 

- Миле Андоновски, приватен стопанственик од с. 
Царев Двор, 

- Тони Јошевски, менаџер по царина и шпедиција 
од с. Дрмени. 

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

 
   Бр. 17-3912/4     Претседател на Владата 

15 септември 2003 година    на Република Македонија, 
        Скопје    Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1402. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното  обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР  НА  ОУ �Д - Р  ВЛАДИМИР  

ПОЛЕЖИНОСКИ� � КИЧЕВО 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на  

ОУ �Д-р Владимир Полежиноски� � Кичево, се разре-
шуваат: 

-Аце Сајкоски, 
- Гоце Јаковлевски. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Д-р Влади-

мир Полежиноски� � Кичево се именуваат: 
- Гоце Велјаноски, професор, вработен во Музејот 

�Западна Македонија во НОВ� � Кичево, 
- Лазо Михајлески, дипл. правник. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 17-3912/5     Претседател на Владата 

15 септември 2003 година    на Република Македонија, 
         Скопје    Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1403. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното  обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ �ДИМЧЕ АНГЕЛОВ 

ГАБЕРОТ� � ДЕМИР КАПИЈА 
 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на  
ОУ �Димче Ангелов-Габерот� � Демир Капија се раз-
решуваат: 

- Слободан Чапов, 
- Петре Мојсов. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Димче 

Ангелов-Габерот� � Демир Капија се именуваат: 
- Боби Делов, електро инженер, 
- Виктор Стефанов, гимназиски техничар. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-3912/6      Претседател на Владата 

15 септември 2003 година     на Република Македонија, 
       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

1404. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното  обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ �БЛАГОЈ КИРКОВ�  

ВЕЛЕС  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОУ �Благој Кирков� � Велес се разрешуваат: 
- Атанас Вангелов, 
- Симеон Лазов. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ � Благој 

Кирков� � Велес се именуваат: 
- Лидија Пренџова, 
- Маја Пасковска, одд. наставник. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 17-3912/7      Претседател на Владата 

15 септември 2003 година     на Република Македонија, 
        Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1405. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното  обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ �КИРИЛ И МЕТОДИЈ� 

ВЕЛЕС  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на  

ОУ �Кирил и Методиј� � Велес се разрешуваат: 
- Филимон Јанев, 
- Венко Стојановски. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Кирил 

и Методиј� � Велес се именуваат: 
- Златка Велковска, наставник во ОУ �Васил Глави-

нов� � Велес, 
- Орхидеја Нечева, доктор на медицина. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 17-3912/8      Претседател на Владата 

15 септември 2003 година     на Република Македонија, 
         Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1406. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното  обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ �СТОЈАН БУР-
ЕВСКИ  - БУРИДАН�  �  С.  ИВАНКОВЦИ,  ВЕЛЕС Ч 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
ОУ �Стојан Бурчевски-Буридан� � с. Иванковци, Велес   
се разрешуваат: 

- Благој Богдановски, 
- Стојна Јолдушева. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ Стојан 

Бурчевски-Буридан�, с. Иванковци, Велес се именуваат: 
- Јован Донев, менаџер по царина и шпедиција, вра-

ботен во �Орка� � Скопје, 
- Методиј Тодосов, дипл. правник. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
    Бр. 17-3912/9      Претседател на Владата 

15 септември 2003 година     на Република Македонија, 
         Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1407. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното  обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15 септември 2003 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ �ВОЈДАН 
ЧЕРНОДРИНСКИ� � КАРПОШ, СКОПЈЕ  

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на  
ОУ �Војдан Чернодрински� � Карпош, Скопје се разре-
шуваат: 

-Маринчо Митревски, 
- Владо Дунимаглоски. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Војдан 

Чернодрински� � Карпош, Скопје се именуваат: 
- Гордана Стојановска, 
- Оливера Маџоска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

   Бр. 17-3912/10      Претседател на Владата 
15 септември 2003 година     на Република Македонија, 

        Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1408. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното  обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15 септември 2003 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА  ОУ �ВЕРА ЦИРИВИРИ 

ТРЕНА� � КАРПОШ, СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на  

ОУ �Вера Циривири-Трена� � Карпош, Скопје се раз-
решуваат: 

- Евантија Стојановска, 
- Видое Цветковски. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Вера 

Циривири-Трена� � Карпош, Скопје се именуваат: 
- Снежана Чупеска, дипл. инж. архитект, 
- Стојна Атанасовска, вработена во ЕЛС � Карпош. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-3912/11      Претседател на Владата 
15 септември 2003 година     на Република Македонија, 

        Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1409. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното  обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15 септември 2003 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ �ПЕТАР ПОП АРСОВ� 

КАРПОШ, СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на  

ОУ �Петар Поп Арсов� � Карпош, Скопје се разрешуваат: 

- Томе Ѓурчилов, 
- Розалинка Симоноска. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Петар 

Поп Арсов� � Карпош, Скопје се именуваат: 
- Даница Мартиновска, 
- Виолета Куновска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-3912/12     Претседател на Владата 

15 септември 2003 година    на Република Македонија, 
       Скопје    Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1410. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното  

образование (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003 и 42/2003), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 15 септември 2003 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА  УЧИЛИШНИОТ ОДБОР  НА ОУ  �ХРИСТИЈАН 

 ТОДОРОВСКИ КАРПОШ� � КАРПОШ, СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на  

ОУ �Христијан Тодоровски Карпош� � Карпош, Скопје 
се разрешуваат: 

- Лилјана Глигоровска, 
- Сребре Каранфиловски. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Хри-

стијан Тодоровски Карпош� � Карпош, Скопје се име-
нуваат: 

- Јелица Трпчевска, дипл. електроинженер, раково-
дител во АД ЕСМ � Скопје во државна сопственост,  

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

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

 
  Бр. 17-3912/13      Претседател на Владата 

15 септември 2003 година     на Република Македонија, 
         Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1411. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното  обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА  УЧИЛИШНИОТ ОДБОР  НА  ОУ �ЈАН АМОС 

КОМЕНСКИ�  � КАРПОШ, СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на  

ОУ �Јан Амос Коменски� � Карпош, Скопје се разре-
шуваат: 

- Загорка Георгиевска, 
- Милка Ивановска. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ � Јан 

Амос Коменски� � Карпош, Скопје се именуваат: 
- Стела Костовска, 
- Магдалена Георгиевска, дипл. шумарски инженер. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-3912/14      Претседател на Владата 

15 септември 2003 година     на Република Македонија, 
        Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
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1412. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното  обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ �ЛАЗО ТРПОВСКИ� 

КАРПОШ, СКОПЈЕ 
 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
ОУ �Лазо Трповски� Карпош, Скопје  се разрешуваат: 

- Хилда Ефтимова, 
- Виолета Ѓорѓиева. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Лазо 

Трповски� � Карпош, Скопје се именуваат: 
-Драган Смугрески, вработен во ЈП �Македонија-

пат�, 
- Виолета Илиевска, дипл. инж. технолог. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-3912/15      Претседател на Владата 

15 септември 2003 година     на Република Македонија, 
         Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1413. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното  обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ �БРАТСТВО� 

КАРПОШ, СКОПЈЕ 
  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на  

ОУ �Братство� - Карпош, Скопје се разрешуваат: 
- Милка Филимановска, 
- Ќамил Хаџиу. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Братство� 

- Карпош, Скопје се именуваат: 
- Роберт Јанковски, студент, 
- Нехат Ибрхими. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-3912/16      Претседател на Владата 

15 септември 2003 година     на Република Македонија, 
        Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1414. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното  обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ �АВРАМ ПИСЕВСКИ�  

С. БАРДОВЦИ � СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на  

ОУ �Аврам Писевски� с. Бардовци � Скопје се разре-
шуваат: 

- Харалампи Крстевски, 
- Петре Божиновски. 

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Аврам 
Писевски� с. Бардовци � Скопје се именуваат: 

- Харалампи Крстевски, вработен во �Техногас� � 
Скопје, 

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

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

 
  Бр. 17-3912/17      Претседател на Владата 

15 септември 2003 година     на Република Македонија, 
        Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1415. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното  обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА  УЧИЛИШНИОТ  ОДБОР  НА ОУ �КЛИМЕНТ  

ОХРИДСКИ� � С. ПЧИЊА, КУМАНОВО 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на  

ОУ �Климент Охридски� � с. Пчиња, Куманово се раз-
решуваат: 

- Јове Стојановски, 
- Зоран Милановски. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Кли-

мент Охридски� � с. Пчиња, Куманово се именуваат: 
- Злате Илиевски, градежен техничар, вработен во 

ГП �Козјак� � Куманово, 
- Тоде Станковски, приватен стопанственик од       

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

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

 
  Бр. 17-3912/18      Претседател на Владата 

15 септември 2003 година     на Република Македонија, 
        Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1416. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното  обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ �СВЕТОЗАР 
МАРКОВИЌ� � С. СТАРО НАГОРИЧАНЕ, КУМАНОВО 

 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на  

ОУ �Светозар Марковиќ� � с. Старо Нагоричане, Кума-
ново се разрешуваат: 

- Аце Русевски, 
- Зоран Јакимовски. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ � Свето-

зар Марковиќ� � с. Старо Нагоричане, Куманово се 
именуваат: 

- Жарко Димитриевиќ, наставник во ОУ �Х.Кар-
пош� - с. Драгоманце, 

- Миле Тренчевски, наставник во ОУ �Х.Карпош� � 
с. Драгоманце. 

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

 
  Бр. 17-3912/19      Претседател на Владата 

15 септември 2003 година     на Република Македонија, 
        Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
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1417. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното  обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ  ОДБОР НА  ОУ �МАРШАЛ ТИТО� 

С. БАЈЛОВЦЕ, КУМАНОВО 
 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на  
ОУ �Маршал Тито� � с. Бајловце, Куманово се разре-
шуваат: 

- Трајко Младеновски, 
- Слободанка Петровска. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ � Мар-

шал Тито� � с. Бајловце, Куманово се именуваат: 
- Новко Крстевски, дипл. правник од с. Старо Наго-

ричане, 
- Рашко Цветковски од с. Бајловце. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-3912/20      Претседател на Владата 
15 септември 2003 година     на Република Македонија, 

        Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1418. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното  обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА  ОУ �Х. КАРПОШ� 

С. МЛАДО НАГОРИЧАНЕ, КУМАНОВО 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на  

ОУ �Х.Карпош� � с. Младо Нагоричане, Куманово се 
разрешуваат: 

- Весна Зафировска, 
- Синиша Саздовски. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ � Х.Кар-

пош� � с. Младо Нагоричане, Куманово се именуваат: 
- Милован Петковски, приватен стопанственик, 
- Зоран Петковски, вработен во �АИК� � Куманово. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-3912/21      Претседател на Владата 
15 септември 2003 година     на Република Македонија, 

        Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1419. 
Врз основа  на член 96 од Законот за основното 

образование (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002 40/2003 и 
42/2003),  Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ  
НА  УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ �КИРИЛ И 

МЕТОДИЈ� - С. ОРАШЕЦ, КУМАНОВО  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОУ �Кирил и Методиј� - с. Орашец, Куманово се раз-
решуваат: 

- Гојчо Гроздановски, 
- Драгутин Ќурчински. 

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Кирил 
и Методиј� - с. Орашец, Куманово  се именуваат: 

- Круме Младеновски, професор во ОУ �11 Октом-
ври� - Куманово, 

- Славе Спасовски од с. Доброшане. 
3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
         Бр. 17- 3912/22                Претседател на Владата 
15 септември  2003 година    на Република Македонија, 

         Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1420. 
Врз основа  на член 96 од Законот за основното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002 40/2003 и 
42/2003),  Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  15 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ  
НА  УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ �БРАЌА  
РИБАР� - С. ТАБАНОВЦЕ, КУМАНОВО  

 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОУ �Браќа Рибар� - с. Табановце, Куманово се разре-
шуваат: 

- Сашо Димковски, 
- Зоран Цветковски. 
2. За членови на Училишниот одбор на  ОУ �Браќа 

Рибар� - с. Табановце, Куманово се именуваат: 
- Тихомир Цветковиќ, вработен во ЈП Чистота и зе-

ленило, 
- Горан Радојковиќ, вработен во АД  ЕСМ - во држав-

на сопственост- Подружница �Светлина� - Куманово. 
3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
         Бр. 17-3912/23                 Претседател на Владата 
15 септември  2003 година    на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1421. 
Врз основа  на член 96 од Законот за основното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002 40/2003 и 
42/2003),  Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  15 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ  НА  
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР  НА  ОУ �ВЕРА КОТОРКА� 

С. КЛЕЧОВЦЕ, КУМАНОВО 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на  

ОУ �Вера Которка� с. Клечовце, Куманово се разрешу-
ваат: 

-Срѓан Стојмановски, 
- Горан Томовски. 
2. За членови на Училишниот одбор на  ОУ �Вера 

Которка� с. Клечовце, Куманово се именуваат: 
- Борис Трајковски, приватен стопанственик, 
- Милутин Додевски, маш. инженер, вработен во 

АД �Стопанство� с. Клечовце. 
3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
         Бр. 17-3912/24                 Претседател на Владата 
15 септември  2003 година    на Република Македонија, 

          Скопје                     Бранко Црвенковски, с.р. 
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1422. 
Врз основа  на член 96 од Законот за основното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002 40/2003 и 
42/2003),  Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  15 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ  
НА  УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ �ДИМИТАР 
ПОП ЃОРЃИЕВ - БЕРОВСКИ� - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
ОУ �Димитар Поп Ѓорѓиев - Беровски� - Ѓорче Петров  
се разрешуваат: 

- Елена Марковиќ, 
- Мирче Блажевски. 
2. За членови на Училишниот одбор на  ОУ �Дими-

тар Поп Ѓорѓиев - Беровски� - Ѓорче Петров  се имену-
ваат: 

- Александар Митревски, 
- Драгица Тодоровска, дипл. економист, вработена 

во општина Ѓорче Петров. 
3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
        Бр. 17-3912/25                  Претседател на Владата 
15 септември  2003 година    на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1423. 
Врз основа  на член 96 од Законот за основното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002 40/2003 и 
42/2003),  Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  15 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ  
НА  УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ �СТРАШО 

ПИНЏУР�-ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОУ �Страшо Пинџур� - Ѓорче Петров се разрешуваат: 
- Ванчо Тасев, 
- Виолета Ристевска. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Стра-

шо Пинџур� - Ѓорче Петров се именуваат: 
- Димче Лазаревски, наставник во ОУ �Ѓорче Пе-

тров�, 
- Бранко Алексов, доктор на медицина, интернист 

во Болницата �Букурешт� - Скопје. 
3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
          Бр. 17-3912/26               Претседател на Владата 
15 септември  2003 година    на Република Македонија, 

          Скопје                     Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1424. 
Врз основа  на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002 40/2003 и 
42/2003),  Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на  15 септември 2003 година, донесе а

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ  НА  
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ �ЦАР САМОИЛ� - 

РЕСЕН  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДСУ �Цар Самоил�-Ресен се разрешуваат: 
- Трајан Транталовски, 
- Никола Савевски. 

2. За членови на Училишниот одбор на  ДСУ �Цар 
Самоил�-Ресен се именуваат: 

- Марјан Лазевски, дипл. инж.агроном, управител 
на ДОО �Жито Ресен� - Ресен, 

- Самоил Ламевски, дипл. политиколог. 
3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
         Бр. 17- 4124/2                  Претседател на Владата 
15 септември  2003 година    на Република Македонија, 

         Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1425. 
Врз основа  на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002 40/2003 и 
42/2003),  Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  15 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ  
НА  УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА  УСО �КОЛЕ  

НЕДЕЛКОВСКИ� - ВЕЛЕС 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

УСО �Коле Неделковски� - Велес се разрешуваат: 
- Горанчо Игнов, 
- Гордан Петров. 
2. За членови на Училишниот одбор на УСО �Коле 

Неделковски� - Велес се именуваат: 
- Иван Кичуков, професор во УСО �Кочо Рацин� - 

Велес, 
- Зоран Ѓорѓиев, дипл. правник. 
3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
          Бр. 17-4124/3                  Претседател на Владата 
15 септември  2003 година    на Република Македонија, 

         Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1426. 
Врз основа  на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002 40/2003 и 
42/2003),  Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  15 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ  
НА  УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ ГИМНАЗИЈА 

�НИКОЛА КАРЕВ� - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДСУ Гимназија �Никола Карев� - Скопје се разрешуваат: 
- Владимир Огњановски, 
- Мирјана Целевска. 
2. За членови на Училишниот одбор на  ДСУ Гим-

назија �Никола Карев� - Скопје се именуваат: 
- Татјана Петрова, доктор на стоматологија, врабо-

тена во Здравствениот дом - Скопје, 
- Анѓелина Туџарова, доктор на медицина, вработе-

на во Здравствениот дом - Скопје. 
3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
          Бр. 17-4124/4                  Претседател на Владата 
15 септември  2003 година    на Република Македонија, 

         Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 
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1427. 
Врз основа  на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002 40/2003 и 
42/2003),  Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  15 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ  
НА  УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ �ГЕОРГИ 

ДИМИТРОВ� - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДСУ �Георги Димитров� - Скопје се разрешуваат: 
- Игор Гиевски, 
- Хилда Ефтимова. 
2. За членови на Училишниот одбор на  ДСУ �Геор-

ги Димитров� - Скопје се именуваат: 
- Евантија Стојановскa, дипл.економист, советник 

за комуникации на градоначалникот на општина Кар-
пош, 

- Анета Тодоровска, дипл. машински инженер. 
3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
           Бр. 17-4124/5                 Претседател на Владата 
15 септември  2003 година    на Република Македонија, 

          Скопје                     Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1428. 
Врз основа  на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002 40/2003 и 
42/2003),  Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  15 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ  
НА  УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСГУ  �ЗДРАВКО  

ЦВЕТКОВСКИ� - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДСГУ �Здравко Цветковски� - Скопје се разрешуваат: 
- Бранка Станоевска, 
- Зоран Трошански. 
2. За членови на Училишниот одбор на  ДСГУ 

�Здравко Цветковски� - Скопје се именуваат: 
- Марија Андонова, доктор на стоматологија, 
- Сашо Ангелов. 
3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
           Бр. 17-4124/6                 Претседател на Владата 
15 септември  2003 година    на Република Македонија, 

          Скопје                     Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1429. 
Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на  25.08.2003 
година, донесе 

 
Д Е Л О В Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВ-
НИКОТ ЗА РАБОТА НА  ВЛАДАТА  НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Во Деловникот за работа на Владата на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/01, 98/02, 9/03 и 47/03), во член 42 наме-
сто: �10 члена� да стои: �членови�. 

Член 2 
Овој деловник влегува во сила наредниот ден од  

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

 
 Бр. 23-17/46                       Претседател на Владата 

25 август 2003 година            на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1430. 
Врз основа на член 112 став 2 од Законот за супер-

визија на осигурување (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 27/2002 и 98/2002), министерот за фи-
нансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА  

ЗА РАБОТА КАКО ОВЛАСТЕН АКТУАР 
 

Член 1 
Во Правилникот за условите за спроведување на 

стручниот испит за добивање дозвола за работа како 
овластен актуар (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр.29/2002), во член 4 став 3 точка 7 точката на 
крајот од реченицата се заменува со сврзникот �и� и се 
додава нова точка 8 која гласи: 

� 8. Демографија.� 
Член 2 

Во член 9 став 1 зборот �Комисијата� се заменува 
со зборовите: �Предметниот професор�. 
По став 4 се додава нов став 5 кој гласи: 
�Успешно положените испити им се признаваат на 

кандидатите при следното организирање на едукацијата�. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
  Бр. 18-20629/1 

1 октомври 2003 година         Министер за финансии, 
        Скопје           м-р Петар Гошев, с.р. 

___________ 
1431. 
Врз основа на член 98 од Законот за судовите (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 36/95), мини-
стерот за правда донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА БРОЈОТ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СУДСКАТА 

ПОЛИЦИЈА ВО СУДОВИТЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за утврдување на критериумите за 

определување на бројот на припадниците на судската 
полиција во судовите (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 61/95), во членот 2 став 1 зборовите: 
�6 припадници� се заменуваат со зборовите: �8 припад-
ници�. 
Во став 2 зборовите: �8 припадници� се заменуваат 

со з оровите: �10 припадници�. б
 

Член 2 
Во членот 3 став 1 зборовите: �4 припадници� се за-

менуваат со зборовите: �6 припадници�. 
 

Член 3 
Во членот 4 зборовите: �6 припадници� се замену-

ваа  со зборовите: �8 припадници�. т
 

Член 4 
Во членот 5 зборовите: �2 припадници� се замену-

ваат со зборовите: �8 припадници�.  
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
          Бр. 08-2407/4           Министер за правда, 
19 септември 2003 година         Исмаил Дарлишта, с.р. 
               Скопје 

___________ 
1432. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 70/92), на седницата одржана на 17 септември 
2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува членот 22-а став 1 точка 1 од Законот 

за изменување и дополнување на Законот за денацио-
нализација (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 31/2000) во делот �ако ја плати разликата меѓу 
надоместокот што за одземеното земјиште му следува 
определен според член 31 став 2 од овој закон и вред-
носта на градежното земјиште утврдена врз основа на 
прописите за определување на вредноста на градежно-
то земјиште�.  

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијатива на Љупка Попеска, адвокат од Охрид, со ре-
шение У. бр. 10/2003 од 2 јули 2003 година поведе по-
стапка за оценување уставноста на делот од одредбата 
од Законот означен во точката 1 од оваа одлука затоа 
што основано се постави прашањето за неговата сог-
ласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според членот 
22-а од Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за денационализација (член 27 став 1 од пречисте-
ниот текст на Законот за денационализација �Службен 
весник на Република Македонија� бр. 43/2000), кога не 
е реализирана целта заради која било одземено земјо-
делското земјиште, како и кога била реализирана целта 
заради која било одземено земјоделското земјиште, кое 
при поднесување на барањето за денационализација е 
градежно неизградено земјиште, барателот може да ба-
ра: 1) враќање на земјиштето во сопственост ако ја пла-
ти разликата меѓу надоместокот што за одземеното 
земјиште му следува определен според член 31 став 2 
од овој закон и вредноста на градежното земјиште 
утврдена врз основа на прописите за определување на 
вредноста на градежното земјиште; 2) да му се даде но-
во земјоделско земјиште од ист вид, површина и бони-
тет како одземеното и 3) да му се даде надомест сог-
ласно со одредбите на овој закон. 

5. Согласно член 9 став 2 од Уставот, граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви. 
Со членот 30 став 1 од Уставот се гарантира право-

то на сопственост и правото на наследување. 
Со Законот за денационализација се определуваат 

условите и постапката за враќање на имотот и видот, 
условите и постапката за давање надомест за имот од-
земен во корист на државата. 
Во делот II  од овој закон со кој се регулирани праша-

њата околу враќањето на недвижноста во сопственост е и 
спорниот член 22-а став 1 точка 1). Според овој член од 
законот, произлегува дека граѓаните на кои може да им се 
врати земјиштето во сопственост треба да платат разлика 
за вредноста на земјиштето кое било одземено како земјо-
делско, а при поднесувањето на барањето за денациона-
лизација е градежно неизградено земјиште. 
Тоа значи дека законодавецот со утврдувањето на 

правото за враќање на градежното неизградено земји-
ште во сопственост, истовремено утврдува и обврска 

поранешниот сопственик да ја плати разликата во вред-
носта на земјиштето кое било одземено како земјодел-
ско, а при поднесувањето на барањето за денационали-
зација е градежно неизградено земјиште. 
При тоа, ниту овој закон, ниту пак друг закон не со-

држи одредби кои предвидуваат обврска за плаќање на 
разликата помеѓу вредноста на земјоделското земјиште 
и вредноста на градежното земјиште за оние граѓани кои 
се поранешни сопственици на земјоделско земјиште кое 
не им  било одземено, а кое исто така го сменило прав-
ниот режим и сега претставува градежно земјиште. 
Според членот 50 од Законот за градежното земји-

ште, кој е донесен по Законот за денационализација и 
по измените и дополнувањата на овој закон, на корис-
ниците на градежното земјиште по основа на поранеш-
на сопственост на земјиштето, правото на користење се 
трансформира во право на сопственост на градежното 
земјиште. 
Законот за градежното земјиште, не предвидува пла-

ќање на разлика во вредноста помеѓу земјоделското зем-
јиште и сега градежното земјиште (ако земјиштето го 
сменило правниот режим) така што одреден број на ко-
рисници по основ на поранешна сопственост го транс-
формирале корисничкото право на сопственост или ќе 
го сторат тоа во иднина без да ја платат разликата во 
вредноста меѓу земјоделското и градежното земјиште. 
Ако се има предвид дека целта на Законот за дена-

ционализација е враќање на одземениот имот, се поста-
вува прашањето зошто сопствениците на одземеното 
земјоделско земјиште кое сега претставува градежно 
неизградено земјиште треба да ја платат разликата во 
цената помеѓу земјоделското земјиште што им било 
одземено, а сега е градежно неизградено земјиште. Со 
други зборови тоа значи дека поранешните сопствени-
ци на одземеното земјоделско земјиште кое без нивна 
вина или барање преминало во градежно земјиште тре-
ба да го платат сопственото земјиште. Поради тоа Су-
дот оцени дека овие граѓани се ставени во нерамно-
правна положба со граѓаните на кои не им било одзе-
мено земјоделското земјиште кое подоцна го сменило 
правниот режим и сега им се враќа како градежно зем-
јиште без било какво плаќање. 
Судот оцени дека оспорената одредба од Законот за 

денационализација го условува враќањето на градеж-
ното неизградено земјиште во сопственост со плаќање 
на разлика во вредноста меѓу одземеното земјоделско 
земјиште, а сега градежно неизградено земјиште со 
што се доведуваат граѓаните во нееднаква положба во 
зависност од тоа дали земјоделското земјиште им било 
одземено или не пред да стане градежно земјиште. 
Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 

точката 1 од оваа одлука. 
6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-

дателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и суди-
ите д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова Трај-
ковска, Иџет Мемети, д-р Бајрам Положани, Игор Спи-
ровски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
  У. бр. 10/2003                       Претседател 

17 септември 2003 година  на Уставниот суд на Република 
        Скопје                               Македонија, 
                               Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 

___________ 
1433. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 70/92), на седницата одржана на 16 јули 2003 
год на, донесе и 

Р Е Ш Е Н И Е  
1. Не се поведува постапка за оценување уставноста 

на член 1, член 2 и член 4 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Републичкиот судски совет 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
43/2003). 
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2. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

3. Републичкиот судски совет преку претседателот 
Јордан Дескоски и Вера Терзиева Тројачанец од Скоп-
је, на Уставниот суд на Република Македонија му под-
несоа иницијативи за поведување постапка за оценува-
ње уставноста на одредбите од законот означен во точ-
ката 1 од ова решение. 
Во иницијативата на Републичкиот судски совет се 

наведува дека со членот 1 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Републичкиот судски со-
вет, се регулира материја која е непосредно регулирана 
во самиот Устав (Амандман XIV), со што се дерогира-
ат (ставаат надвор од сила) уставните норми кои непо-
средно ја регулираат оваа материја, и тоа: Амандман 
XIV, кој е составен дел од член 104 став 2 од Уставот. 
Значи, оспорениот член 1 од Законот, има идентичен 
предмет на регулирање како и Амандманот XIV. 
Со членот 1 се пропишува постапката за избор на 

тројца од членовите на Републичкиот судски совет. Таа 
материја е веќе во целост регулирана во самиот Устав, 
во членот 104, чиј составен дел е Амандман XIV. Чле-
нот 104 од Уставот, и Амандманот XIV, се во непо-
средна примена и Собранието на Република Македони-
ја го врши изборот на членовите на Републичкиот суд-
ски совет врз основа на овие уставни одредби, а не врз 
основа на Закон.  
Постапката и условите за избор на членовите на Ре-

публичкиот судски совет не се законска материја, туку се 
уставна материја. Поради тоа, исклучена е можноста оваа 
материја да биде предмет и на законско регулирање. 
Основно правно начело е, а тоа е утврдено и во 

член 51 став 1 од Уставот, дека при колизија на една 
уставна и една законска норма, до која дошло затоа 
што тие имаат идентичен предмет на регулирање, при-
мат (предност) има уставната норма. Оттука, оспорени-
от член 1 од Законот нема никакво правно дејство, за-
тоа што на материјата која во овој член од Законот е 
регулирана, непосредно (директно) се применува 
Амандманот XIV од Уставот.  
Исто така, не постои уставен основ за донесување 

на закон, со кој ќе се регулира примената на Амандма-
нот XIV. Уставните амандмани од 2001 година за чие 
спроведување и примена е потребно да се донесе за-
кон, самите тоа изречно го пропишуваат, на пример, 
Уставните амандмани V, XVI и XVII. 
Конечно Амандманот XIV на Уставот, воопшто не 

произведува правни последици по односите кои се ре-
гулирани со Законот за Републичкиот судски совет, за-
тоа што Амандманот регулира сосема друга правна ма-
терија. Амандманот XIV директно и непосредно го на-
дополнува ставот 2 од член 104 на Уставот. Или, пои-
наку речено, Амандманот XIV не е во никаква корела-
ција со Законот за Републичкиот судски совет. 
Со членот 2 од Законот, спротивно на член 104 став 

3 од Уставот, се пропишува (востановува) нов услов за 
избор на членовите на Републичкиот судски совет, а тој 
услов е: �неисполнување на услови за старосна пензија�. 
Имено, доколку основ за разрешување од функција-

та член на Републичкиот судски совет претставува ис-
полнувањето на услови за старосна пензија, тоа значи 
дека, исто така, за член на Советот не може да се избе-
ре лице кое исполнува услови за старосна пензија. Не-
возможно е да се избере на функција лице, кое дури и 
пред да биде избрано, ги исполнува условите за да би-
де разрешено од неа. 
Законската одредба, значи пропишување (востано-

вување) на нов услов за избор на членовите на Репуб-
личкиот судски совет, спротивно со член 104 став 3 од 
Уставот. Тоа е така, затоа што членот 104 од Уставот 
ги пропишува (во целост) условите за избор на членови 
на Републичкиот судски совет, а само со измена на 
Уставот е дозволено да се пропишуваат нови услови.  
Секоја законска одредба со која се пропишуваат нови 

услови за избор на член на Републичкиот судски совет, 

кои услови не се изречно пропишани во Уставот, е неу-
ставна. Оттаму и оспорениот член 2 од Законот е неуста-
вен, затоа што со него се пропишува (востановува) нов ус-
лов за избор на член на Републичкиот судски совет. 
Со самото тоа што Уставот во членот 104 не ја про-

пишал изречно можноста со закон да се регулираат ус-
ловите за избор на членовите на Републичкиот судски 
совет, Уставот забранува законско регулирање на усло-
вите за избор на членовите на Републичкиот судски со-
вет. Оттука не постои уставен основ, со закон да се 
пропишуваат основи за предвремен престанок на функ-
цијата на членовите на Републичкиот судски совет, ни-
ту пак, нивно разрешување од функција. 
Уставот не пропишал престанок на функцијата на 

членовите на Републичкиот судски совет поради ис-
полнување на услови за старосна пензија, и секој закон 
кој ќе го пропише тоа, е спротивен на Уставот. 
Членот 2 преку воведување на нови услови за избор 

на член на Републичкиот судски совет, има правно 
дејство кое директно  ги повредува човековите права 
загарантирани во Уставот на Република Македонија, и 
тоа повреда на правото на граѓаните да учествуваат во 
вршењето на јавни функции од член 23 в.в. член 54 
став 1 од Уставот, затоа што воведува забрана за избор 
за член на Републичкиот судски совет за истакнатите 
правници кои исполниле услови за старосна пензија.  
Значи, членот 2 од Законот има тројно дејство: 1) 

пропишува основи за предвремен престанок на манда-
тот на членовите на Републичкиот судски совет кои се 
веќе избрани на функцијата; 2) воведува нов услов за 
избор на член на Републичкиот судски совет, и 3) вове-
дува забрана за избор за член на Републичкиот судски 
совет за истакнатите правници кои исполниле услови 
за старосна пензија, односно по стапувањето во сила на 
оспорениот член 2 од Законот, истакнатите правници 
кои исполнуваат услови за старосна пензија повеќе не 
смеат да бидат избирани и да ја вршат функцијата член 
на Републичкиот судски совет. Со тоа, член 2 од Зако-
нот директно е спротивен на начелото на еднаквост и 
рамноправност. 
Со членот 4 од Законот се повредува член 104 став 

3 од Уставот како и уставниот Амандман XIV и член 
133 од Уставот. 
Тој е во колизија со член 104 од Уставот, кој непо-

средно (директно) и во целост го регулира изборот на 
членовите на Републичкиот судски совет. Членот 104 
од Уставот, не оставил можност со закон да се дорегу-
лираат одредени прашања сврзани со начинот и усло-
вите за изборот на членовите на Советот, туку оваа ма-
терија ја регулирал во целост. Постапката и условите 
за избор на членовите на Републичкиот судски совет се 
регулирани со членот 104 од Уставот, чиј составен дел 
е Амандманот XIV, и изборот на членовите на Советот, 
Собранието ги врши врз основа на овие уставни норми, 
односно со нивна непосредна примена. 
Во ставот 3 од оспорениот член 4 на Законот, со за-

кон се пропишува настапување на правната последица 
- престанок на функцијата на членовите на Републич-
киот судски совет од постојниот состав на Советот, 
пред истекот на нивниот уставно утврден мандат од 6 
години. 
Постојниот состав на Републичкиот судски совет е 

избран со директна примена на Уставот, на начин и по-
стапка утврдени во членот 104 од Уставот. При избо-
рот на Републичкиот судски совет воопшто не дошол 
во примена Законот за Републичкиот судски совет. 
Исто така, и при изборот на нов Совет, тогаш кога ќе 
им престане уставно утврдениот мандат на постојните 
членови на Советот, изборот ќе се врши со примена на 
уставните одредби, а не врз основа на закон. 
Оспорениот член 4 од Законот, е поставен во пози-

ција на норма која има примат во однос на уставните 
норми. Поради тоа, оспорениот член 4 од Законот е во 
директна колизија со член 104 став 3 в.в., член 51 став 
1 од Уставот, затоа што со оваа законска норма се про-
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пишува скратување на уставно утврдениот мандат на 
постојните членови на Републичкиот судски совет, а 
воедно и настапување на правни последици кои Уста-
вот не ги пропишал. 
Иако спроведувањето на некои од уставните аманд-

мани е условено со донесување на посебен закон, како 
на пример Амандманите V (за службениот јазик и пис-
мо), XVI и XVII (за локалната самоуправа), тоа е 
изречно пропишано во овие амандмани. Амандманот 
XIV не пропишува дека за негово спроведување треба 
да се донесе закон, што значи, дека тој се применува 
директно. Поради истата причина, се заклучува дека 
Уставниот амандман XIV не содржи основ за донесува-
ње на закон со кој ќе се регулира неговата примена. 
Оспорениот член 4 став 3 од Законот пропишува 

предвремено престанување на мандатот на членовите 
на постојниот Совет. Меѓутоа, функцијата на членови-
те на Републичкиот судски совет престанува со истекот 
на последниот ден од нивниот уставно утврден мандат 
од 6 години. Новите членови стапуваат на функција пр-
виот ден по истекот на мандатот на претходните члено-
ви на Советот. Произлегува дека, со тоа што оспорени-
от член 4 став 3 од Законот, пропишува настапување на 
предвремен престанок на мандатот на постојните чле-
нови на Републичкиот судски совет, поради извршени-
от чин на избор на нови членови, оваа законска одред-
ба е во спротивност со член 104, став 3 од Уставот, кој 
пропишува дека мандатот на членовите на Републич-
киот судски совет трае 6 години. 
Со оспорениот член 4 од Законот се прекршува, 

исто така и член 133 од Уставот, во кој е пропишано 
дека само со Уставен закон може да се регулира спро-
ведувањето на Уставот. 
На крајот, во иницијативата се бара Уставниот суд 

да донесе решение за запирање на извршувањето на 
поединечни акти или дејствија врз основа на оспорени-
от Закон, поради тешко отстранливите последици кои 
би можеле да настапат. 
Во иницијативата на Вера Терзиева - Тројачанец се 

наведува дека членот 2 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за Републичкиот судски совет не 
е во согласност со членот 104 од Уставот, со кој е утвр-
ден единствениот услов за избор на членовите на Ре-
публичкиот судски совет - истакнати правници без 
ограничување на возраста на лицата кои можат да би-
дат избрани за членови на Советот и е утврден манда-
тот и имунитетот на членовите на Советот. 
Тоа значи дека условите за избор и времето на кое 

се избираат членовите на Републичкиот судски совет 
се уредени со Уставот и дека со закон не може да се 
менуваат. Со пропишувањето дека исполнувањето на 
условите за старосна пензија претставува законски ос-
нов за разрешување член на Советот независно од вре-
мето на кое е избран, посочената одредба од Законот се 
доведува во несогласност со член 104 од Уставот затоа 
што имплицира воведување нов услов за избор на член 
на Советот - определена возраст на лицето што може 
да биде избрано за член на Советот што е секако над-
вор од уставното решение. 
Со член 4 од Законот за изменување и дополнување 

на Законот за Републичкиот судски совет недопуштено 
се прекинува уставно утврдениот мандат на членовите 
на Републичкиот судски совет (6 години) поради што 
истиот не е во согласност со став 3 на член 104 од 
Уставот. Времето на кое се избираат членовите на Со-
ветот определено со Уставот не може да се менува со 
закон. Начинот на кој треба да се избираат тројца од 
членовите на Советот пропишан со Амандманот XIV 
на Уставот може да се применува само  по истекот на 
мандатот на постојниот состав, бидејќи со овој аманд-
ман само се дополнува став 2 на член 104 од Уставот 
кој се однесува на начинот на избор, а не и на мандатот 
(времето на избор) на членовите на Советот. Тоа значи 
дека со Амандманот XIV не се менува решението содр-

жано во став 3 на член 104 од Уставот, што понатаму 
значи дека нема ни уставна основа за извршената про-
мена. Тоа понатаму значи дека не може ни да се пропи-
шува рок за отпочнување на постапката на избор (член 
4 став 2) ниту за избор на нов состав на сите членови 
на Советот (член 4 став 2) независно од истекот на 
мандатот на постојниот состав. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорениот 
член 1 од Законот, во членот 7 се додава нов став 2. 
Според членот 7 став 1 од Законот, Советот го сочи-

нуваат седум членови што ги избира Собранието на Ре-
публика Македонија од редот на истакнати правници. 
Според членот 7 новиот став 2 од Законот, тројца 

членови на Советот се избираат со мнозинство гласови 
од вкупниот број пратеници, при што мора да има мно-
зинство гласови од вкупниот број пратеници кои при-
паѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Републи-
ка Македонија. 
Со оспорениот член 2 од Законот, во членот 9 се до-

дава нов став 3.  
Според член 9 став 1 од Законот, на член на Сове-

тот, функцијата му престанува ако поднесе оставка. 
Согласно ставот 2 на овој член, членот на Советот 

ќе биде разрешен ако биде осуден за кривично дело на 
безусловна казна затвор од најмалку шест месеци, или 
кога трајно ќе ја загуби способноста да ја врши својата 
функција, што го утврдува Советот врз основа на наод 
и мислење на надлежната здравствена комисија.  
Според новиот став 3 на овој член, членот на Сове-

тот се разрешува ако ги исполнува условите за старос-
на пензија. 
Согласно оспорениот член 4 став 1 од Законот, по-

стапката за избор на новиот состав на сите членови на 
Советот, согласно со одредбите на овој закон, ќе от-
почне во рок од 15 дена од денот на влегувањето во си-
ла на овој закон. 
Според ставот 2 на овој член, изборот на членовите 

на Советот, согласно со одредбите на овој закон, ќе се 
изврши најдоцна во рок од 60 дена од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 
Според ставот 3 на овој член, со денот на изборот 

на членовите на Советот, согласно со ставовите 1 и 2 
на овој член, им престанува мандатот на членовите на 
Републичкиот судски совет од постојниот состав на 
Советот. 

5. Членот 104 од Уставот утврдува дека Републички-
от судски совет го сочинуваат седум членови кои ги из-
бира Собранието од редот на истакнати правници за вре-
ме од шест години со право на уште еден избор, дека 
членовите на Републичкиот судски совет уживаат иму-
нитет и дека функцијата член на Републичкиот судски 
совет е неспојлива со вршење на други јавни функции и 
професии или со членување во политички партии. 
Со Амандманот XIV се дополнува ставот 2 на чле-

нот 104 од Уставот и според него, тројца од членовите 
се избираат со мнозинство гласови од вкупниот број 
пратеници, при што мора да има мнозинство гласови 
од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедни-
ците кои не се мнозинство во Република Македонија. 
Со членот 105 од Уставот, утврдена е надлежноста 

на Републичкиот судски совет. Така Републичкиот суд-
ски совет, на Собранието му предлага избор и разрешу-
вање на судии и утврдува предлог за разрешување од 
судиска функција во случаите утврдени со Уставот, од-
лучува за дисциплинска одговорност на судиите, ја 
оценува стручноста и совесноста на судиите во врше-
њето на нивната функција и предлага двајца судии на 
Уставниот суд на Република Македонија. 
Со Законот за Републичкиот судски совет, се уреду-

ва организацијата на Републичкиот судски совет и ос-
тварувањето на работите од неговиот делокруг утврден 
со Уставот. 
Овој закон содржи пет дела и тоа: I. ОСНОВНИ 

ОДРЕДБИ, II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА 
РАБОТА во кој спаѓа предлагање, избор и разрешува-
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ње на судии; утврдување на предлог за разрешување на 
судијата од судиската функција; одлучување за дис-
циплинската одговорност на судиите; оцена на струч-
носта и совесноста на судиите во вршењето на функци-
јата; предлагање судии на Уставниот суд на Република 
Македонија, III. СТРУЧНА СЛУЖБА НА СОВЕТОТ, 
IV. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА и V. ПРЕОДНИ И ЗА-
ВРШНИ ОДРЕДБИ. 
Во делот од Законот кој се однесува на организаци-

јата и делокругот на работата се и членовите 7 и 9 кои 
се дополнуваат со оспорените членови 1 и 2 од Законот 
за изменување и дополнување на Законот за Републич-
киот судски совет. 
Во однос на членот 7 од Законот, за одбележување 

е дека, ставот 1 на овој член кој не е оспорен со подне-
сената иницијатива е исто така преземен од членот 104 
од Уставот, додека, пак, ставот 2 на овој член се оспо-
рува точно поради тоа што бил преземен од Амандма-
нот XIV на Уставот. 
Оттука се наметнува прашањето дали одредени 

одредби од Уставот можат да бидат и законска содржи-
на, односно дали можат да се пренесуваат во закон. Во 
законодавната практика во нашата држава има бројни 
случаи кога уставни одредби буквално се пренесуваат во 
текстовите од законите. Факт е дека никаде нема изрич-
на забрана дека тоа не може законодавецот да го прави. 
Оттука, во врска со наводите содржани во иниција-

тивата дека со закон не може да се регулира она што 
веќе е регулирано со Устав односно дека со членот 1 
од Законот се ставаат надвор од сила уставните норми 
кои непосредно ја регулираат оваа материја, Судот 
смета дека не се основани, бидејќи самото преземање 
на уставните одредби во законите не ги прави законите 
автоматски спротивни на Уставот. 
Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека оспо-

рениот член 1 од Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за Републичкиот судски совет не е во 
согласност со членот 104 од Уставот, поради што не 
може да се постави прашањето за неговата согласност 
со Уставот. 

6. Во врска со прашањето дали може со закон да се 
предвидат услови за разрешување на член на Советот, 
како што предвидува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за Републичкиот судски совет во оспо-
рениот член 2, неспорно е дека во Уставот е уреден из-
борот и траењето на мандатот на членовите на Репуб-
личкиот судски совет, но не се предвидени услови за 
разрешување на членовите на Републичкиот судски со-
вет, ниту пак други услови под кои мандатот на члено-
вите може да престане пред истекот на мандатот од шест 
години утврден во Уставот, што значи дека Уставот пре-
пуштил овие прашања да се уредат со закон. Во спро-
тивно, мандатот на членовите на Републичкиот судски 
совет би бил апсолутен и не би можел да престане по 
ниеден основ што тешко може да се прифати како кон-
цепт на Уставот. Напротив, во членовите 65, 82, 87, 93, 
94 и 99 од Уставот се предвидени услови за престанок 
на мандатот на пратениците во Собранието на Републи-
ка Македонија, на  претседателот на Република Македо-
нија, на Владата на Република Македонија во целина и 
посебно на секој член на Владата, како и на судиите. 
Околноста што во Уставот не се предвидени такви усло-
ви за престанок на функцијата пред истекот на мандатот 
и на членовите на Републичкиот судски совет не прет-
ставува уставна пречка тие да се утврдат со закон, до-
колку се однесуваат на правни и природни околности 
кои влијаат на капацитетот за вршење на функцијата. 
Судот констатира дека и досега, пред донесувањето на 
оспорената одредба, во членот 9 од основниот текст на 
Законот за Републичкиот судски совет е предвидено, пр-
во, дека на член на Советот функцијата му престанува 
ако поднесе оставка и второ, дека членот на Советот ќе 
биде разрешен ако биде осуден за кривично дело на без-
условна казна затвор од најмалку шест месеци или кога 
трајно ќе ја загуби способноста да ја врши својата функ-

ција што го утврдува Советот врз основа на наод и мис-
лење на надлежната здравствена комисија што укажува, 
ако не повеќе, на опстојување на правниот концепт за 
надлежноста на законодавецот за регулирање на праша-
ња за кои Уставот молчел.  
Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека не мо-

же основано да се постави прашањето за согласноста 
на членот 2 од Законот со член 104 од Уставот од ас-
пект на надлежноста на Собранието со закон да пропи-
шува услови за престанок на функцијата член на Ре-
публичкиот судски совет пред истекот на мандатот. 
Судот го разгледуваше оспорениот член 2 од Зако-

нот и од аспект на тоа дали исполнувањето на условите 
за старосна пензија може воопшто да се предвиди  како 
услов за престанок на функцијата пред истекот на ман-
датот. 
Во одговор на ова прашање, Судот најпрво конста-

тира дека одредена старосна доба е легитимен критери-
ум за регулирање на човечката работна активност што 
е генерално прифатен не само во нашиот правен си-
стем. Старосната доба на луѓето е природен и објекти-
вен факт за кој се врзува престанокот на работниот век 
и остварувањето на правото на пензија, по правило за 
сите поединци и под еднакви услови предвидени со за-
кон, изземајќи ги од овој контекст, се разбира, вршите-
лите на слободни професии или дејности. Исклучоците 
од ова општо правило се можни и чести кога се работи 
за носителите на определени јавни функции, доколку 
уставотворецот или законодавецот сепак не определи-
ле дека старосната доба односно исполнувањето на ус-
лови за старосна пензија е релевантно за престанок и 
на нивните функции. Дека и Уставот го прифаќа ис-
полнувањето на услови за старосна пензија како основа 
за престанок на функцијата, доказ е и членот 99 став 3 
алинеја 3 од Уставот, според кој судијата се разрешува 
ако ги исполни условите за старосна пензија. 
Оттука, остварувањето на старосна пензија како ус-

лов за престанок на функцијата на членовите на Репуб-
личкиот судски совет пред истекот на мандатот, утвр-
ден во рамките на овластувањата на законодавецот, 
претставува еден објективен, природен недискримина-
торски и во Република Македонија правно етаблиран 
критериум за крајната старосна граница на вршењето 
на една јавна функција, кој, освен тоа, е изречно при-
фатен со самиот Устав, поради што Судот оцени дека 
не може основано да се постави прашањето за соглас-
носта на членот 2 од Законот со член 104 од Уставот 
ниту од овој аспект.  
Притоа, Судот го имаше предвид и фактот дека ис-

полнувањето на условите за старосна пензија е услов за 
разрешување на веќе избрани членови на Советот, а не 
услов за нивен избор поради што не ги прифати наоди-
те содржани во иницијативите и оцени дека оспорени-
от член 2 од Законот не е во спротивност со Уставот и 
од овој аспект. 

7. Со оспорениот член 4 од Законот, се прецизира 
рокот во кој треба да започне постапката за избор на 
новиот состав на сите членови на Советот и рокот во 
кој ќе се изврши изборот на членовите на Советот. Со 
овој член се определува и дека со денот на изборот на 
членовите на Советот, им престанува мандатот на чле-
новите од постојниот состав на Советот. 
При разгледување на оваа одредба од Законот Су-

дот утврди дека уставниот Амандман XIV влегува во 
сила и непосредно се применува со денот на прогласу-
вањето и дека не постои друга одредба од уставен ранг 
која ја одлага неговата примена. Оттука обврската за 
избор на нов состав на Републичкиот судски совет про-
излегува непосредно од Амандманот XIV на Уставот, а 
оспорениот член 4 од Законот ја утврдува динамиката 
на постапката за избор на нови членови на Републич-
киот судски совет и воедно утврдува дека со денот на 
изборот на членовите на Советот, им престанува ман-
датот на членовите на постојниот состав на Советот. 
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Оттука, овој член не создава никакви нови односи 

туку има карактер на преодна одредба која што е по-
требна заради усогласување на затекнатата состојба со 
членовите на Советот со уставниот Амандман XIV чија 
содржина е преземена и во членот 1 од Законот за из-
менување и дополнување на Законот за Републичкиот 
судски совет. 
Имајќи предвид дека целта на законодавецот е опе-

рационализација на Уставниот амандман XIV односно 
овозможување тројца членови на Советот да се изберат 
со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници при 
што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број 
пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мно-
зинство во Република Македонија, произлегува дека 
оспорениот член 4 од Законот е во функција на приме-
на на уставниот Амандман XIV. 
Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека не мо-

же основано да се постави прашањето за согласноста 
на членот 4 од Законот со Уставот.  

8. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Лилјана Инги-
лизова-Ристова и судиите: д-р Трендафил Ивановски, 
Мирјана Лазарова Трајковска, Иџет Мемети, д-р Бајрам 
Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.  
    У.бр. 118/2003           Претседател 
16 јули 2003 година     на Уставниот суд на Република 
          Скопје           Македонија, 
        Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 

___________ 
1434. 
Согласно член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот 

суд на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 70/92), по моето гласање про-
тив решението за неповедување на постапка за оценува-
ње а уставноста, писмено го образложувам своето  н

 
ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ 

НА РЕШЕНИЕТО У. БР. 118/2003 ОД 16 ЈУЛИ 2003 
ГОДИНА СО КОЕ НЕ СЕ ПОВЕДЕ ПОСТАПКА 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 1, 
ЧЛЕН 2 И ЧЛЕН 4 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СУДСКИ СОВЕТ (�СЛУЖБЕН ВЕС-
НИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА� БР.  43/2003)  
На седницата одржана на 16 јули 2003 година, по-

стапувајќи по иницијативите за поведување постапка 
за оценување на уставноста на член 1, член 2 и член 4 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
Републичкиот судски совет, поднесени од Републички-
от судски совет и од Вера Терзиева Тројачанец од 
Скопје, Уставниот суд со мнозинство гласови донесе 
решение со кое не се поведува постапка за оценување 
на уставноста на оспорените одредби. 
Донесеното решение не го одразува мојот став и мо-

ето мислење, бидејќи спротивно на одлученото, сметам 
дека имаше основ да се поведе постапка за оценување на 
уставноста на оспорените одредби од Законот, и дека 
беа исполнети сите претпоставки за донесување на пои-
наква одлука. Гласав против решението на Судот за не-
поведување на постапка за оценување на уставноста на 
оспорените одредби од следните причини: 
Неспорен е фактот дека Уставниот амандман XIV 

со денот на неговото прогласување влезе во сила и со 
тоа ја утврди обврската при изборот на Републичкиот 
судски совет, тројца од членовите да се избираат со 
мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при 
што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број 
пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мно-
зинство во Република Македонија. Исто така, неспорно 
е дека овој амандман е само надополнување на ставот 2 
на членот 104 од Уставот. 
Уставниот амандман XIV е во функција на надо-

полнување на веќе важечки член од Уставот и со него 
не се внесува друга промена освен промена во начинот 

на избор на тројца од седумте членови на Републички-
от судски совет. Тогаш, неспорно се наметнува праша-
њето зошто прашања кои воопшто не се покренати со 
овој амандман, а се од статусна природа за уставно 
утврден орган, се решаваат со Закон, односно се поста-
вува прашањето дали со закон може да се менува 
уставна одредба која јасно го утврдува не само начинот 
на избор туку и мандатот на членовите на Советот. 
На мислење сум дека член 2 и член 4 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за Републички-
от судски совет, се спротивни на Уставот на Република 
Македонија, бидејќи се спротивни на принципот на 
правната сигурност и на владеењето на правото како 
темелни вредности на уставниот поредок. Со наведени-
те два члена Законот се издига над Уставот и законска-
та норма наметнува решенија кои се предмет на устав-
на материја. 
Во член 104 од Уставот утврдено е дека Републич-

киот судски совет го сочинуваат седум членови кои ги 
избира Собранието. Со Уставниот амандман XIV овој 
дел од истиот член се надополнува со одредба во која 
се појаснува дека тројца од членовите се избираат со 
мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при 
што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број 
пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мно-
зинство во Република Македонија. 
Во ставот три на истиот член утврдено е дека чле-

новите на Советот се избираат од редот на истакнатите 
правници за време од шест години, со право на уште 
еден избор. 
Со член 2 од Законот за изменување и дополнување 

на Законот за Републичкиот судски совет во Законот за 
Републичкиот судски совет во членот 9 се додава нов 
став 3, според кој, членот на Советот се разрешува ако 
ги исполнува условите за старосна пензија. 
Оваа одредба не е во согласност со членот 104 став 

3 на Уставот, бидејќи единствен уставно утврден услов 
за избор на членови на Републичкиот судски совет е 
тие да бидат истакнати правници и при тоа Уставот 
овој услов не го поврзува со одредена возраст или ис-
полнување или неисполнување на условите за старосна 
пензија. Оттука, за мене е неспорен фактот дека усло-
вите и времетраењето на мандатот на членовите на Со-
ветот се утврдени со Уставот и тие не може да бидат 
менувани со закон. Пропишувајќи со закон дека испол-
нувањето на условите за старосна пензија претставува 
законски основ за разрешување на член на Советот, со 
членот 2 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за Републичкиот судски совет, се наметнува 
нов услов за избор на член на Советот - определена 
старост или работен стаж на истакнатиот правник кој 
би бил предложен за член на Советот. 
Во членот 9 став 1 и 2 од Законот за Републичкиот 

судски совет, и досега е предвидена оставката како ос-
нов за престанок на мандатот на член на Советот, а ка-
ко основ за разрешување предвидени се случаи ако 
членот на Советот биде осуден за кривично дело на 
безусловна казна затвор од најмалку шест месеци, или 
кога трајно ќе ја загуби способноста да ја врши својата 
функција, што го утврдува Советот врз основа на наод 
и мислење на надлежна здравствена комисија. Овие ос-
нови за престанок, односно за разрешување од манда-
тот не се во спротивност со член 104 од Уставот, од 
причина што за нивното настанување во моментот на 
избор на членовите на Советот не може однапред да се 
знае или да се претпостави нивното настанување, а тие 
пак можат да настанат или да не настанат во текот на 
мандатот на членовите. Освен тоа, токму овие основи 
за престанок, односно за разрешување од функцијата 
член на Советот, се резултат на одредени правни и 
природни околности кои влијаат на капацитетот за вр-
шење на функцијата. Спротивно на овие основи, ста-
росната пензија како можен основ на предлагачот и на 
Собранието кој го врши изборот му е однапред позна-
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та, и од основ за разрешување овој услов се издигнува 
и на услов за избор на член на Советот. Од друга стра-
на, одредената возраст за старосна пензија никако не 
смее и не треба да се смета за околност која влијае на 
капацитетот за вршење на функцијата. 
Онаму каде што старосната пензија е основ за пре-

станување на одредена јавна функција, Уставот тоа го 
утврдува или остава простор тој со закон да се дорегу-
лира. Во случајот на членовите на Републичкиот суд-
ски совет, Уставот утврдил дела тие се избираат со 
мандат од шест години со право на уште еден избор. 
Впрочем, Уставниот суд со Одлука У. бр. 268/1992 го-
дина, објавена во �Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 26/93, го укина делот од член 7 на Зако-
нот за Републичкиот судски совет кој се однесуваше на 
определувањето на структурата на Републичкиот суд-
ски совет со образложение дека Уставот како единс-
твен услов за избор на членови на Републичкиот суд-
ски совет утврдил тие да бидат истакнати правници, 
поради што Судот сметал дека со закон не може да се 
утврдуваат други услови, вклучувајќи ја и професио-
налната припадност, односно функцијата што ја вршат 
или дејноста во која работат. При тоа, неприфатлив е 
ставот дека со старосната доба треба да се врзува пре-
станокот на мандатот во орган за кој Уставот не го 
определил тоа. Неговиот статус произлегува од Уста-
вот и било какви промени од статусна природа на овој 
орган мора да бидат направени со уставни измени, а не 
со закон. Според тоа, наметнувањето на старосната 
пензија како услов за разрешување на член на Советот 
со законска одредба, наспроти уставно утврдениот 
мандат, не може да се сфати поинаку освен како огра-
ничување на уставно утврдениот мандат. Од тие при-
чини, сметам дека член 2 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Републичкиот судски совет 
е спротивен на член 104 од Уставот и длабоко засега во 
правната сигурност како една од темелните вредности 
на уставниот поредок. 
Со член 4 од Законот за измените и дополнувањата 

на Законот за Републичкиот судски совет се утврдува 
дека постапката за избор на новиот состав на сите чле-
нови на Советот, согласно со одредбите на истиот за-
кон ќе отпочне во рок од 15 дена од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. Изборот на членовите на 
Советот, согласно со одредбите на истиот закон, ќе се 
изврши најдоцна во рок од 60 дена од денот на влегу-
вање во сила на законот. Со истиот член се утврдува 
дека со денот на изборот на членовите на Советот, им 
престанува мандатот на членовите на Републичкиот 
судски совет од постојниот состав на Советот. Непри-
фатливо е објаснувањето дека оспорениот член само ја 
утврдува динамиката на постапката за изборот на нови 
членови на Советот, односно на престанокот на манда-
тот на постојниот состав на Советот, а дека обврската 
за избор на нов состав на Републичкиот судски совет 
произлегувала непосредно од Уставниот амандман 
XIV. Ниту со Уставниот амандман, ниту со Уставен за-
кон не е утврдена обврска за промена на постојниот Ре-
публичкиот судски совет и не е утврден временски рок 
во кое треба да биде постапено по него. Со него се 
утврдува само начинот на кој во иднина треба да бидат 
избирани тројца од членовите на Советот, па дури и не 
се утврдува кои од тројцата членови. Според тоа, начи-
нот на избор на тројцата членови на Советот можеше 
да се применува само по истекот на мандатот на членот 
на Советот од постојниот состав. 
Со членот 4 од Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за Републичкиот судски совет, уставно 
утврден мандат се прекинува со Закон, и при тоа оваа 
законска одредба се правда како преодна одредба, како 
операционализација на Уставен амандман. Со оспоре-
ната одредба, спротивно на принципот на правната си-
гурност, со законска одредба се менува комплетниот 
состав на Републичкиот судски совет и се скратува 
мандатот на членовите утврден во член 104 од Уставот. 

Недопуштено е образложението дека со овој член ќе се 
овозможи побрзо спроведување на Уставниот аманд-
ман бидејќи законската одредба не може да ја замени 
одредбата на Уставен закон, односно со законски 
одредби не може да се утврдуваат преодни одредби за 
спроведување на Уставен амандман. Мандатот на чле-
новите на Советот, односно во случајот на оспорените 
одредби, промените во делот на изборот на тројца од 
членовите на Советот се предмет на уставна материја, 
па според тоа, оспорениот член од законот не значи ни-
што друго освен упад во уставно утврден мандат и вос-
поставување на нови статусни решенија во рокови 
утврдени со закон. 
Поведувањето на постапка за оценување на устав-

носта на оспорените одредби од Законот за измени и 
дополнувања на Законот за Републичкиот судски совет 
ќе го зајакнеше почитувањето на принципот на правна-
та сигурност како една од темелните вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија. Ваквиот 
пристап немаше да значи неспроведување на Уставни-
от амандман XIV, туку негова имплементација на на-
чин и постапка кои не би го повредиле Уставот и те-
мелните вредности на уставниот поредок и би ја по-
стигнале својата уставна и реформска цел.   

                                                   Судија 
16 јули 2003 година     на Уставниот суд на Република  
           Скопје                                Македонија, 
                                    Мирјана Лазарова Трајковска, с.р. 

___________ 
1435. 
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на 

Уставниот суд на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 70/92), после мо-
ето гласање против неповедување на постапка за оце-
нување на уставноста, го изнесувам и писмено го 
образложувам своето 

 
ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ 

НА РЕШЕНИЕТО У.БР. 118/2003 ОД 16 ЈУЛИ 2003 
ГОДИНА СО КОЕ НЕ СЕ ПОВЕДУВА ПОСТАП-
КА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ УСТАВНОСТА НА ЧЛЕНО-
ВИТЕ 1, 2 И 4 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СУДСКИ СОВЕТ (�СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА� БР. 43/2003) 

 
Уставниот суд на Република Македонија постапувај-

ќи по иницијативите поднесени од Републичкиот судски 
совет и од Вера Терзиева Тројачанец од Скопје за пове-
дување постапка за оценување уставноста на членовите 
1, 2 и 4 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за Републичкиот судски совет, на седницата одр-
жана на 16 јули 2003 година, со мнозинство гласови до-
несе решение за неповедување постапка за оценување 
уставноста на оспорените одредби од Законот, бидејќи 
оцени дека по сите основи тие одредби се во согласност 
со Уставот. Изразувајќи несогласност со таквото реше-
ние гласав против и го издвојувам своето мислење, спо-
ред кое сметам дека оспорените одредби од Законот не 
се во согласност со Уставот, поради што требаше да се 
поведе постапка за оценување на нивната уставност и 
врз основа на изведување на правно издржливи аргумен-
ти да се донесе правилна одлука. 
Најнапред, сметам дека Судот предметното реше-

ние го донесе без притоа,  да даде аргументиран одго-
вор на повеќе спорни правни прашања наведени во 
иницијативите или што произлегуваа од самата приро-
да на прашањето, како што се: дали е допуштено под 
изговор на операционализација на уставна норма, со 
законска норма, да се промени суштината на самата 
уставна норма; дали е допуштено уставната норма до-
несена по посебна постапка со двотретинско мнозинс-
тво да се трансформира во закон кој може да се донесе 
со една третина од пратениците во Собранието; дали 
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прашањето на траењето на мандатот на членот на Ре-
публичкиот судски совет е уставна или законска мате-
рија; дали тоа прашање е од статусна природа уредено 
со Уставот или е прашање од организациона природа 
што може да се уредува со закон; дали потребата од 
нов начин на избор на дел од членовите на Републич-
киот судски совет утврден со Уставот (без определува-
ње на рок за тоа) налага потреба од престанок на ман-
датот на сите членови на Советот; дали предвремениот 
престанок на мандатот на членовите на Советот поради 
исполнување на услови за пензија, имплицира воведу-
вање на нови услови за избор на членовите на Советот 
и дали таквиот услов е законска или исклучиво  устав-
на материја и конечно, дали е допуштено заради усог-
ласување на законските решенија со Уставот да се ме-
нува самиот Устав и дали може да се донесува закон, 
затоа што не е донесен Уставен закон за спроведување 
на Уставот или затоа што таа уставна материја е испу-
штено да се уреди со Уставниот амандман. 
При мојата определба да гласам против решението за 

неповедување постапка се раководев од општиот прин-
цип дека еден од основните столбови на демократијата 
се уставните ограничувања на власта. Неспорно е дека 
слободата на законодавецот во нормативната сфера мо-
же да се остварува во рамките на уставно утврдените 
принципи. Таа слобода е детерминирана од темелните 
вредности, принципи и основи на Уставот, а во еден дел 
и конкретно ограничена, таму, каде што одделни односи 
директно се уредени со Уставот. Според тоа, со закон 
може се, но не и тоа што директно е уредено со Уставот 
и не надвор од уставно утврдените рамки. 
Според моето мислење, со членот 1 од Законот се 

презема конкретна и директна одредба од Уставот 
(член 104 став 2 од Уставот), која ниту бара, ниту прет-
поставува законска разработка или операционализаци-
ја, а со обидот за нејзино операционализирање (повто-
рување на содржината) се омаловажува уставната нор-
ма која е донесена во посебна постапка. Наводите во 
образложението на предметното решение, дека бил 
преземен и член 7 став 1 во основниот текст на Зако-
нот, но тоа не било оспорено, дека преземањето авто-
матски не значело и кршење на Уставот и дека Уставот 
не содржел изречна забрана тоа да се врши, не се прав-
но издржани аргументи за оценка на уставноста на чле-
нот 1 од Законот, која одредба, во најмала рака е из-
лишна. Во таа смисла и укажувањето дека во практика-
та имало бројни случаи на преземање и буквално пре-
несување на уставни одредби во законите, исто така, 
сметам дека не може да се прифати како исправна ме-
тодолошка постапка во номотехничкиот приод во изра-
ботката на законите, ниту пак, како аргумент за устав-
носта на оваа одредба. 
Понатаму, во оценувањето на уставноста на член 2 

од Законот, според кој членот на Советот се разрешува 
ако ги исполнува условите за старосна  пензија, сметам 
дека требаше да се појде од статусот и положбата на 
Републичкиот судски совет утврден со Уставот. Име-
но, Републичкиот судски совет како една од алките во 
организацијата на државната власт, е со конкретно 
утврден статус, положба и надлежности содржани во 
членовите 104 и 105 од Уставот. Се работи за уставен 
орган востановен со Уставот од 1991 година, а не за ор-
ган кој произлегува од амандманите од 2002 година. 
Значи, произлегува од Уставот, со точно утврден број 
на членови (7), кои ги избира Собранието од редот на 
истакнати правници за време од шест години, со право 
на уште еден избор и со точно утврдени функции, без 
можност тие да се зголемуваат или намалуваат. 
Уставниот закон за спроведување на Уставот го 

определи начинот и времето на конституирање на овој 
орган. Според членовите 15 и 16 од Уставниот закон, 
Републичкиот судски совет е всушност времен ориен-
тир за избор на судиите во судовите, за именување на 
јавните обвинители, како и за избор на судиите на 
Уставниот суд на Република Македонија. 

Според тоа, станува збор за орган кој што директно 
произлегува од Уставот, со точно уставно утврден ман-
дат на неговите членови (а не мандат на Советот како 
институција), така што, со закон не може да се менува, 
скратува или престанува така уставно утврдениот ман-
дат на членот на Советот. Тоа, дотолку повеќе што, ако 
мандатот на членовите е уставна категорија што не е 
спорно, тогаш и престанокот односно скратувањето на 
мандатот е уставна, а не законска категорија. 
Наводите во образложението на решението за непо-

ведување постапка, дека со Уставот не биле предвиде-
ни услови за разрешување на членовите на Советот и 
дека тоа било препуштено да се уредат со закон, дека 
предвидените услови за разрешување на членовите на 
Советот утврдени во основниот текст на Законот (член 
9 став 1 и 2) не биле оспорени, и дека според тоа, нема-
ло пречка со Законот да се предвиди и дополнителен 
услов за разрешување на членот на Советот ако ги ис-
полнува условите за старосна пензија, според моето 
мислење, се неосновани. 
Имено, точно е дека условите за разрешување на 

членот на Советот, како што се оставка, затвор, губење 
на деловната способност, сигурно и настапување на 
смрт, како услови за разрешување адекватни и за дру-
гите уставни органи, не се наведени во Уставот, но 
точно е и тоа дека нив никој не ги оспорува и тие не го 
содржат условот � престанок на мандатот заради ста-
росната граница на носителот на функцијата. Тој услов 
не е содржан за пратениците, членовите на Владата, 
Претседателот на Републиката, судиите на Уставниот 
суд, бидејќи сите тие имаат точно утврден мандат. 
Уставот, старосната граница како услов за престанок 
на мандатот ја утврдил за судиите (член 99 став 3 али-
неја 3 од Уставот) што е сосема логично, бидејќи тие 
се избираат без ограничување на траењето на манда-
тот. Такво законско ограничување е предвидено и за 
јавните обвинители, но и тие се именуваат за време од 
шест години, без уставно ограничување за нивно ната-
мошно именување. Меѓутоа, членот на Советот, не е 
ниту судија, ниту обвинител, бидејќи се други уставните 
и законските основи за нив. Според тоа, врзувањето на 
старосната граница со мандатот, кога тој мандат е јасно 
утврден со Уставот дека трае шест години, со право на 
само уште еден избор, не може да значи друго освен за-
конско ограничување на уставно утврдениот мандат за 
членот на Републичкиот судски совет, што е во директна 
спротивност со одредбите од Уставот. Друго би било 
прашањето, доколку Собранието на Република Македо-
нија има политичка определба, за членови на Советот да 
не избира �луѓе во години�, но тоа право никој не го 
ускратува при изборот тоа и да го врши, а не со закон да 
упаѓа во уставното решение и да го скрати односно 
ограничи мандатот на член на Советот, избран во сог-
ласност со Уставот, од истиот тој орган. 
Оттука, не би можела да се прифати ниту основано-

ста дека остварувањето на старосната пензија како услов 
за престанок на функцијата на членовите на Советот 
пред истекот на мандатот е објективен, природен неди-
скриминаторски правно етаблиран критериум за крајна-
та старосна граница на вршењето на една јавна функци-
ја. Тоа, би можело да се прифати само во случај кога 
Уставот без исклучок би го утврдувал тоа за сите јавни 
функции, а не и во услови кога исклучоците ги утврдува 
во самиот Устав или кога дава овластување тоа да се на-
прави со закон. Во конкретниот случај, Уставот го утвр-
дил мандатот на членот на Републичкиот судски совет, 
не предвидел законска можност тој мандат да се скрату-
ва поради исполнување на услови за старосна пензија, 
поради што сметав дека ќе беше основано доколку 
Уставниот суд го поставеше прашањето за согласноста 
на членот 2 од Законот со член 104 од Уставот. 
Членот 4 од Законот, според моето мислење, всуш-

ност, наложува активности и мерки за персонална смена 
на актуелниот состав на Републичкиот судски совет. 
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Сметам дека не се точни, ниту правно засновани, аргу-
ментите од образложението на Решението за неповеду-
вање постапка, дека овој член не создавал никакви нови 
односи и дека бил само во функција на примена на 
Амандманот ХIV на Уставот и заради тоа не можело да 
се постави прашањето за неговата согласност со Уста-
вот. Напротив, сметам дека овој член непочитувајќи ги 
решенијата во Уставот што се однесуваат на статусот, 
местото и улогата на Републичкиот судски совет, ниту, 
пак, реалните односи во функционирањето на овој уста-
вен орган, упаѓајќи во уставно утврдениот мандат, нало-
жи смена на составот на Советот скратувајќи го манда-
тот на неговите членови, што значи практично воспоста-
вување на нови односи. Понатаму, наложува сето тоа да 
се спроведе во законски утврдени рокови, запоставувај-
ќи го принципот дека за спроведување на Уставот се до-
несува Уставен закон, доколку неговото спроведување 
јасно не произлегува од содржината на самите уставни 
одредби, вклучувајќи ги и одредбите на Уставните 
амандмани. Всушност, оваа одредба ја игра улогата на 
одредба од Уставен закон, неводејќи сметка за каракте-
рот и за различните постапки во донесувањето на овие 
прописи, поради што требаше да се постави прашањето 
за нејзината согласност со одредбите од Уставот. 
Поведувањето на постапка за оценување на устав-

носта на членовите 1, 2 и 4 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Републичкиот судски совет 
и нивното евентуално укинување, по спроведената по-
стапка, што Судот не го прифати, според моето мисле-
ње, ќе значеше прилог кон зајакнување и доследно по-
читување на принципот на уставност и законитост во 
организирањето на државната власт и правната сигур-
ност во конституирањето на органите на државната 
власт, почитување на принципот на владеењето на пра-
вото како една од темелните вредности на уставниот 
поредок на Република Македонија и воопшто, почиту-
вање на Уставот на Република Македонија. 

 
                Судија 

16 јули 2003 година      на Уставниот суд на Република 
            Скопје                                 Македонија, 

                                 д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
____________ 

1436. 
Врз основа на членовите 1, 4 и 12 од Законот за ре-

публичките награди (�Службен весник на СРМ� бр. 
40/87 и 36/89 и �Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 82/99), Одборот за доделување на наградата 
�11 Октомври�, на седницата одржана на 25 септември 
2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА �11 ОКТОМВРИ� 
ЗА 2003 ГОДИНА ЗА ДОЛГОГОДИШНИ ОСОБЕНО 
ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ВО НАУКАТА, ОБРА-
ЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА, УМЕТНОСТА И НО-
ВИНАРСТВОТО ОД ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
I. За долгогодишни особено значајни остварувања 

во областа на науката и образованието, наградата се 
доделува на: 

1. Институтот за македонски јазик �Крсте Мисир-
ков� од Скопје и  

2. Проф. д-р Љупчо Ајдински, дефектолог од Скопје. 
II. За долгогодишни особено значајни остварувања 

во областа на културата и уметноста, наградата се до-
делува на: 

1. Тале Огненовски, виртуоз на кларинет од Скопје и  
2. Зоица Пуровска-Велевска, примабалерина од 

Скопје. 
III. За долгогодишни особено значајни остварувања 

во областа на новинарството, наградата се доделува на: 
1. Борис Поп Ѓорчев, новинар од Скопје. 

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

 
       Бр. 07-4961/1   Претседател на Одборот, 
1 октомври 2003 година    проф.д-р Трајан Гоцевски, с.р. 
             Скопје 
_______________________________________________ 
Oгласен дел 

 
С У Д С К И   О Г Л А С И  

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I � СКОПЈЕ 
Пред овој суд е поднесена тужба од тужителот Му-

хамед Папранику од Скопје, за поништување на овла-
стување, против тужениот Јетон Кољчи од Скопје со 
непозната место на живеење. 
Се повикува тужениот Јетон Кољчи да се јави во 

судот или да постави полномошник кој ќе ги застапува 
неговите интереси во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот. Во спротивно неговите интереси 
ќе ги застапува посебниот старател Стево Меновски, 
адвокат, ул. �Пајко маало� бр. 6, Скопје, се до право-
силно окончување на постапката што се води пред овој 
суд, односно се додека не се јави тужениот или негови-
от полномошник пред судот. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје, ХХ.П. бр. 

2028/00.            (25735) 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка за развод на брак, 

по тужба на тужителот Стојкоски Блаже од Скопје, 
против Стојкоска Валентина, која што се наоѓа во 
странство со непозната адреса. 
Се повикува тужената во рок од 15 дена, по објаву-

вањето на огласот со писмен поднесок или лично, да го 
извести судот за нејзиното место на живеење и адреса. 
Во спротивно, судот ќе и постави привремен застапник 
од редот на адвокатите и тоа адвокатот Весна Делов-
ска, која ќе ги заштитува интересите на тужената до 
правосилното завршување на спорот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII. П. бр. 

307/03.            (25834) 
__________ 

 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води спор 

за развод на брак, по тужба на тужителот Сами Иби-
шовски од с. Батинци, против тужената Ерика Анема-
рие Поцел, сега со непозната адреса на живеење. 
За привремен застапник на тужената е поставен ад-

вокатот Никола Миловановиќ од Скопје, ул. �Питу Гу-
ли� бр. 70. Привремениот застапник ќе ја застапува ту-
жената во оваа постапка и ќе ги штити нејзините инте-
реси, што значи дека во име на тужената ќе ги врши 
правата и должностите се додека тужената или нејзи-
ниот полномошник не се појават пред судот, односно 
додека Центарот за социјални работи не го извести су-
дот дека на тужената и поставил старател. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VII. П. бр. 

2625/03.            (25861) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 
Пред Основниот суд во Битола  се води вонпроце-

сен предмет за докажување на смрт, по предлог на 
предлагачот Малинковска Икга од Битола, ул. �Бого-
милска� бр. 8, застапувана од полномошникот Снежана 
Трајковска од Битола, врз основа на член 79 од Законот 
за вонпроцесна постапка на ден 25.09.2003 година из-
даде оглас. 
Софија Василевска, родена во Книн-Хрватска на 

03.04.1933 година пензионер, со последно место на жи-
веење во Битола, на ул. �Партизанска� бр. 114-4/52, се 
одалечила во непознат правец на 16.04.1998 година, а 
за последните 5 години од нејзиното исчезнување нема 
никакви веси. 



Стр. 20 - Бр. 64 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 6 октомври 2003 
 
Се повикува Софија Василевска и секое лице кое 

нешто знае за животот и движењето на исчезнатото ли-
це, да се јави во основниот суд во Битола, просторија 
бр. 40. 
Доколку во рок од 3 месеци од објавување на огла-

сот во �Службен весник на РМ� не се јави исчезнатото 
лице или лице кое нешто знае за него, судот по спрове-
дената постапка ќе донесе одлука по предлогот за прог-
ласување на исчезнатото лице за умрено. 
Од Основниот суд во  Битола, ВПП.бр. 156/2003.   
                                                                            (25631) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Во парничниот предмет на овој суд П. бр. 1285/02, 

за развод на брак по тужба на тужителот Самил Хоџиќ 
од Градско, против тужената Билјана Марковиќ Хоџиќ 
од Градско, сега со непозната адреса на живеење и пре-
стојување во Германија. Вредност на спорот 60.000,00 
денари. За привремен застапник на тужената се одреду-
ва Душица Трајкова, стручен соработник при овој суд 
согласно со член 78 став 2 точка 4 и 5 од ЗПП. 
Привремениот застапник ги има сите права и долж-

ности на законски застапник по споменатиот предмет 
се додека тужената или нејзин полномошник не се јави 
пред судот, односно додека органот за старателство не 
го извести судот дека поставил старател. 
Од Основниот суд во Велес, П. бр. 1285/02.  (26085)  

___________ 
 
Основниот суд во Велес, во парничниот предмет на 

овој суд П. бр. 363/03, за утврдување на постоење на 
договорен однос по тужба на тужителката Нусрета 
Пљакиќ од с. Црквино, против тужениот Бејта Јаворо-
вац од с. Црквино, сега со непозната адреса на живее-
ње и престојување. Вредност на спорот 40.000,00 дена-
ри. За привремен застапник на тужениот Бејта Јаворо-
вац, e поставeна стручниот соработник во Основниот 
суд во Велес, Валерија Николова, согласно со член 78 
став 2 точка 4 од ЗПП. 
Привремениот застапник ги има сите права и долж-

ности на законски застапник по споменатиот предмет 
се додека тужениот Бејта Јаворовац или негов полно-
мошник не се појави пред судот, односно додека Цен-
тарот за социјална работа не го извести судот дека по-
ставил старател. 
Од Основниот суд во Велес, П. бр. 363/03.    (26087) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар, се води постапка 

за развод на брак по тужба на тужителката Таирка Ај-
дини родена Керкези, од с. Врбјане, Гостиварско, про-
тив тужениот Тефик Ајдини од истото село, сега со не-
позната адреса на живеење. 
Се повикува тужениот  во рок од 30 дена од денот 

на објавувањето на овој оглас да се јави во судот или 
да достави своја адреса. Во спротивно, неговите инте-
реси во постапката ќе ги застапува привремениот за-
стапник адвокатот Агим Мислими од Гостивар. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 287/2003.   
                                                                            (26092)  
 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
 Пред Основниот суд во Кочани е поднесена тужба 

од тужителката Фатиме Џеват Каулиш од Кочани, про-
тив тужениот Волфганг Сигфрид Каулиш од Аугсбург 
- СР Германија, сега со непозната адреса. Вредност на 
спорот 60.000,00 денари. 
Се повикува тужениот Волфганг Сигфрид Каулиш 

од Аугсбург - СР Германија, сега со непозната адреса, да 
се јави во Основниот суд во Кочани или да постави свој 
полномошник кој ќе ги штити неговите  права и интере-
си во рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласот, 
а доколку тоа не го стори ќе му биде поставен привре-
мен застапник Сузана Спасова - соработник во Основни-

от суд во Кочани, дипломиран правник со положен пра-
восуден испит, кој ќе ги штити неговите права и интере-
си до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 616/03. 
                                                                           (26089)  
 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд е поведена парнична постапка за раз-

вод на брак, по тужба на тужителот Јашари Неџади од 
село Белановце, Куманово против тужената Сусанне 
Соболл од Минстер, Германија, со непозната адреса. 
Вредност на спорот 40.000 денари. 
На тужената која е со непозната адреса и се поставу-

ва привремен застапник адвокатот Лидија Велиновска 
од Куманово, која ќе ја застапува тужената во постапка-
та се додека истата не се јави или нејзиниот полномош-
ник пред судот, односно додека Центарот за социјална 
работа не го извести судот дека назначил старател. 
Од Основниот суд во Куманово, VI. П.бр.1896/2003.   
                                                                            (25591) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Пред овој суд во тек е постапка за сопственост на вла-

дение по тужба на тужителот Раде Стефановски од с. На-
колец, против тужените Ристо Филиповски и Миле Фили-
повски, двајцата од с. Наколец, сега со непозната адреса 
во странство. Вредност на спорот 10.000,00 денари. 
Се повикуваат тужените, во рок од 30 дена, сметано 

од денот на објавувањето на огласот, на судот да му 
достават точни адреси или да одредат свој полномош-
ник. Во спротивно, судот по службена должност ќе им 
постави привремен застапник кој ќе ги застапува нив-
ните права и интереси, се до окончување на постапката 
пред овој суд. 
Од Основниот суд во Ресен, П.бр. 67/2003.       (25629) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води постапка за развод на брак,  

по тужба на тужителот Абдулќерим Ибраими од с. Пр-
шовце, против тужената Санија Ибраими род. Рамада-
ни од с. Орашје, Тетово, сега со непозната адреса во 
странство. 
Се повикува тужената, согласно член 41 од ЗС,    во 

рок од 15 дена, по објавувањето на овој оглас да се јави 
пред Основниот суд во тетово во спротивно на имену-
ваната ќе и  биде поставен времен старател кој ќе ја за-
стапува во текот на постапката па се до окончување на 
постапката со сите права и обврски на странката. 
Од Основниот суд во  Тетово, П.бр. 1007/2003.   
                                                                            (25630) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

 
Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа 

управна постапка (�Службен лист на СФРЈ� бр. 47/86), 
применет како републички пропис-согласно член 5 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 52/91) и 
член 702 од Законот за трговски друштва (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 28/96, 7/97, 
21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/00, 50/01 и 6/02,), 
постапувајќи по барањето на oсновачот �IGAN 
TRADING LIMITED� од Лимасол-Кипар, Министерс-
твото за економија донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се запишува во Регистарот на претставништва на 

странски лица во Република Македонија под рег. бр. 1315, 
број на регистарска влошка 3-0239/СР отворање на прет-
ставништвото на странско лице �IGAN TRADING 
LIMITED� од Лимасол, Кипар. 
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Претставништвото на странското лице е: под назив 

IGAN TRADING LIMITED � Претставништво Скопје, 
Р. Македонија, со седиште во Скопје, ул. �Ратко Ми-
тровиќ� бр. 113 а. 
Дејноста на претставништвото е истражување на 

пазарот и деловно-техничка соработка. 
Раководител на претставништвото е: Мирољуб Бран-

ковиќ од Ниш. 
Претставништвото почнува со работа по уписот во 

регистарот на претставништвата на странски лица во Ре-
публика Македонија, кој се води во Министерството за 
економија под рег. бр. 13154 и рег. влошка 3-0239/СР. 
Решението за запишување на претставништвото во 

регистарот да се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

  Министерство за економија
          (25737) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2715/03 од 13.08.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02052251?-3-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за производство, 
трговија и услуги МАГУС ДОО увоз-извоз Скопје, бул. 
�АВНОЈ� бр. 92/1/3, Скопје. 
Основање на друштво со ограничена одговорност. ос-

новачи на друштвото се Зора Ивановска, бул. �Јане Сан-
дански� бр. 86/3-18 од Скопје, и Викторија Ивановска, 
бул. �Јане Сандански� бр. 86/18 од Скопје. Седиштето на 
друштвото е во Скопје на бул. �АВНОЈ� бр. 92/1/3. 
Назив: Друштво за производство, трговија и услуги 

МАГУС ДОО увоз-извоз Скопје. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 15.98/1, 
15.98/2, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.27, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.24, 
63.11, 63.12, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.40, 
74.84, откуп на сточарски и земјоделски производи, су-
рова кожа, зеленчук, овошје, добиток, јагниња, живина, 
свињи, волна, јајца, шумски плодови, лековити билки, 
печурки, полжави, желки, водоземци, трупци, семиња, 
фиданки, цвеќиња, стара хартија, индустриски одпадо-
ци и друго, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување странски фирми и реекспорт, посре-
дување, комисиони работи, консигнациони работи и 
малограничен промет со СР Југославија, НР. Бугарија, 
Албанија и Република Грција. 

 Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и над-

ворешен промет  е Иван Дојчиновски - управител без 
ограничување.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.      

2715/2003.                                                                (22039)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2970/03 од 14.08.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02052506-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на трговското друштво на 

Друштвото за производство, трговија, транспорт, шпе-
диција и услуги ДИ-ВИ ПРОМ увоз-извоз ДООЕЛ с. 
Стојаково, Богданци. 
Основач на друштвото е лицето Каракабаков Драги 

од с. Стојаково - Општина Богданци. 
Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.11, 

52.27, 52.62, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 
52.46, 52.44/2, 52.47, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.26, 52.33, 
52.50, 52.12, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.10, 50.20, 
50.40/2, 50.50, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 51.21, 
51.38, 51.39, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.22, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 
51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.47, 51.70, 51.45, 51.56, 51.57, 
51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 51.51, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 
01.11/4, 01.12/1, 01.30, 01.13/1, 01.12/2, 01.13/3, 01.41/1, 
01.41/2, 01.41/3, 02.01, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 
01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.51, 15.52, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 
19.30, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15 36.63, 22.22, 24.16, 24.17, 
24.65, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 15.81, 15.81/1, 
15.81/2, 28.11, 28.12, 28.40, 28.52, 28.62, 28.72, 28.73, 
28.74, 28.75, 29.13, 29.24, 27.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 55.11, 55.12, 55.22, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.20, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 
72.50, 72.60, 74.82, 74.83, 74.40, 74.84, 70.31, 60.24, 60.21, 
60.22, 60.23, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 
93.02, 93.04, 93.05, 92.33, 92.34, 92.61, 92.72, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи,  посредување и застапу-
вање во прометот со стоки и услуги, работи на лонг си-
стем со странски фирми, малограничен промет со сосед-
ните земји, превоз на стоки во  меѓународниот друмски 
сообраќај,  превоз на патници во  меѓународниот друм-
ски сообраќај, реекспорт, консигнациона продажба.  
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет  е Каракабаков Драги - управител со неограни-
чени овластувања.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.      

2970/2003.                                                                (22040)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2547/03 од 26.06.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02052084?-6-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ТП ДАЦИ-ПРОМ колонијал 
Далибор Бранко Георгиевски, ул. �Кочо Рацин� бр. 3, 
Крива Паланка.  
ТП ДАЦИ-ПРОМ колонијал е основано со пријава 

бр. 1 од 07.06.2003 година. Основач на ТП  ДАЦИ-
ПРОМ  колонијал е Далибор Бранко Георгиевски од 
Крива Паланка, ул. �Кочо Рацин� бр. 3. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26. 
Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-

нец  настапува во свое име и за своја сметка. Во прав-
ниот промет со трети лица за преземените обврски тр-
говецот поединец одговара лично со целиот свој имот. 
Во внатрешниот промет се запишува Далибор Георги-
евски -  управител без ограничување.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.      

2547/2003.                                                                (22041)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3220/03 од 13.08.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02052755?-8-09-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за угостителс-
тво, трговија и услуги ИЛЈАДА И ЕДНА НОЌ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. �Трифун Хаџијанев� бр. 5/1-20. 
Основач е Драги Аврамовски од Тетово, ул. �141� 

бр. 20. 
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Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.23, 51.31, 

51.32, 51.33, 51.34, 52.11, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 80.41, 74.84, 
92.72, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, комисиони работи, туристички услуги во странс-
тво, угостителско и туристички услуги. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

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

то ќе го застапува Драги Аврамовски -  управител со 
неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.      

3220/2003.                                                                (22042)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3255/03 од 15.08.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02052790?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ТД на Друштвото за произ-
водство, маркетинг, издаваштво и печатење увоз-извоз 
ДОТ-НЕТ МЕДИА ДООЕЛ ул. �Партизански одреди� 
бр. 37, локал 14 Скопје. 
Основач е Недановски Веселин од с. Долна Чарлија, 

Битола. 
Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 

01.42, 05.01, 05.02, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/3, 52.45, 01.12, 01.12/2, 01.13, 01.50, 02.01, 02.02, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.38, 15.51, 15.86, 15.94, 15.98, 17.40, 
17.40/1, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.1, 20.10, 
20.10/1, 20.40, 21.11, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 
22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 
22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.63, 30.01, 30.02, 31.62, 32.10, 
32.30, 33.10/1, 34.20, 34.30, 35.41, 35.50, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.50, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.48, 55.11, 55.21/1, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.23, 63.30, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 
71.21, 71.22, 71.23, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 
92.11, 92.12, 92.13, 92.31, 92.32, 92.34, 92.40, 74.84, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, малограничен 
промет, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт 
на стоки и патници и застапување и посредување во про-
метот на стоки и услуги. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.      

3255/2003.                                                                (22043)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3332/03 од 15.08.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02052867?-6-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ТП трговија на мало со ме-
шовита стока ТОНКАС Жана Иво Василевска, Скопје, 
ул. �Мара Междуречка� бр. 16 а. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.47, 52.25, 52.26, 52.27, 

52.33. 
На ТП трговија на мало со мешовита стока ТОН-

КАС, основач е физичко лице  Жана   Василевска од 
Скопје, ул. �Мара Междуречка� бр. 16 а. 

Трговецот-поединец во правниот промет со трети 
лица  истапува во свое име и за своја сметка. Тргове-
цот-поединец во правниот промет за обврските одгова-
ра со целиот свој имот. 
Управител е Жана Василевска со неограничени ов-

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

3332/2003.                                                                (22044)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3233/03 од 06.08.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02052768?-3-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ТД на Друштвото за произ-
водство, трговија, угостителство, транспорт, градеж-
ништво  и услуги ВЛЕРА Н ДОО експорт-импорт ул. 
�М.Ч. Филипоски� бр. 182, Гостивар. 
Седиште: ул. �М.Ч. Филипоски� бр. 182, Гостивар. 
Основачи: Ракипи Минип на ул. �М.Ч. Филипоски� 

бр. 206, Гостивар и Ракипи Насер на ул. �М.Ч. Филипо-
ски� бр. 12, Гостивар. 
Дејности: 01.11/3, 01.23, 01.25, 02.01, 02.02, 15.11, 

15.12, 15.13, 15.33, 15.41, 15.43, 15.51, 15.61, 15.71, 
15.81/1, 15.85, 15.98, 15.62, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 
17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 
17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 25.24, 26.82, 36.12, 36.13, 
36.14, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.17, 51.19, 51.23, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.37, 51.54, 51.57, 51.53, 51.61, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 
52.62, 52.61, 52.63, 52.74, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
74.14, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување  
во прометот со стоки и услуги, изведување на инвести-
циони работи во странство со домашни работници, вр-
шење на стопанска дејност во странство, заклучување 
на договори за вршење на инвестициони работи во 
странство, купување на стоки во странство и нивна 
продажба, меѓународно агенциско работење,  меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, меѓународна шпе-
диција, реекспорт, консигнација. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Ракипи Минип- управител со неограничени овла-

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

3233/2003.                                                                (22045)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3212/03 од 05.08.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02052747?-8-09-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за психолошки  
услуги ПСИХОМОДУС-С ДООЕЛ ул. �14 Декември� 
бр. 9/2-1, Скопје. 
Се врши основање на Друштво за психолошки  ус-

луги ПСИХОМОДУС-С ДООЕЛ. 
Дејности: 52.33, 52.47, 52.63, 55.30, 55.30/2, 72.10, 

72.20, 72.30, 72.40, 74.83, 74.84, 93.04, 93.05, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.70, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, малограничен промет со 
Албанија, Грција, Бугарија и Југославија, соработка и 
застапување на странски правни и физички лица. 
Управител и единствен содружник е Соња Вуковиќ 

од Скопје. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
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рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.      

3212/2003.                                                                (22046)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3147/03 од 15.08.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02052682?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ТД на Друштвото за произ-
водство, трговија, услуги и превоз на стоки и лица во 
друмскиот сообраќај БРАНЕ-ПРЕВОЗ ДООЕЛ увоз-из-
воз, с. Марино, ул. �505� бр. 10, Илинден. 
Форма:  Друштво за производство, трговија, услуги 

и превоз на стоки и лица во друмскиот сообраќај БРА-
НЕ-ПРЕВОЗ ДООЕЛ увоз-извоз. 
Седиште: с. Марино, ул. �505� бр. 10, Илинден. Ос-

новач и управител е Бранко Тодоровски од. с Марино. 
Дејности: 15.31, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 

15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.65, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.71, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.21, 63.30, 63.40, 74.81, 74.82, 74.84, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, меѓународен тра-
нспорт на стоки и патници, шпедиција, реекспорт. 
Друштвото во правниот промет истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-
купниот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.      

3147/2003.                                                                (22047)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2240/03 од 09.07.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02051777?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ТД на Друштвото за произ-
водство, трговија, транспорт, градежништво и услуги  
�ЦИКИ-БЕТОН� Џемал Беџети ДОО увоз-извоз ул. 
�Младен Симоноски� бр. 1, Гостивар. 
Дејности: производство:14.11, 14.21, 20.10/1, 20.30, 

20.51, 26.63, 26.66, 28.12, 36.12, градежништво: 45.11, 
45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.45, трговија: а) трговија на 
големо: 60.30/1, 50.30/3, 50.40/1, 51.11, 51.13, 51.19, 
51.36, 51.37, 51.62, 51.70, б) трговија на мало: 50.20, 
50.30, 52.12, 52.33, 52.43, 52.44/4, 52.62, транспорт: 
60.21, 60.22, 63.12, 63.21, 63.30, услуги: 52.72, 52.74, 
55.30, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

 Во правниот промет со трети лица  во земјата и 
странство друштвото настапува во свое име и за своја 
сметка. За своите обврски  сторени во правниот промет 
со трети лица друштвото одговара  целосно и со сиот 
свој имот. 
Во правниот промет со трети лица во земјата и 

странство друштвото го претставува и застапува упра-
вителот Џемал Беџети од Гостивар. Со одлука од 
15.05.2003 година за управител на друштвото е имену-
ван Џемал Беџети од Гостивар, без ограничување на 
овластувањето и на неодредено време-мандат. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.      

2240/2003.                                                                (22048)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3254/03 од 08.08.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02052789?-8-03-000, го запиша во трговски-

от регистар основањето на трговско друштво на Тргов-
ското друштво за вработување на инвалидни лица, про-
изводство, трговија и услуги ХЕНДИ ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, ул. �516� бр. 10, Скопје. 
Содружник е Цвета Стојковска од Скопје, бул. 

�Партизански одреди� бр. 79/31, Скопје 
Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 

17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 
22.21, 22.22, 24.21, 25.22, 25.23, 25.24, 45.25, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.74, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 
74.40, 74.82, 74.84, 93.02, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, застапување и посредување во областа 
на прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, угостител-
ски и туристички услуги, реекспорт, компензациони ра-
боти, продажба на странска  стока  на консигнација, ма-
лограничен промет со соседните земји Грција, Бугарија, 
Албанија и СР Југославија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото  ќе 

настапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот. Цвета Стојковска - управи-
тел без ограничување.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.      

3254/2003.                                                                (22049)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2820/03 од 04.07.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02052356?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на трговско друштво на Друш-
твото за производство, промет и услуги ЧАУШ КОМ-
ПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз с. Баратлија, Ранковце. 
Фирма:  Друштво за производство, промет и услуги 

ЧАУШ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз. Седиште: с. 
Баратлија, Ранковце. Основач е Душко Ангеловски, с. 
Баратлија, Ранковце. 
Дејности: 01.11, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 

01.41/3, 02.01, 02.02, 05.01, 05.02, 15.31, 15.51, 15.81/1, 
20.10/1, 20.30, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 
28.12, 36.11, 36.13, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.62, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 
74.20/2, 93.02, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, 
Албанија,  Србија и Црна Гора. 
Во правниот промет со трети лица друштвото ќе 

истапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување на друштвото е Ду-

шко Ангеловски - управител со неограничени овласту-
вања и истото ќе го застапува во внатрешниот и надво-
решно трговскиот промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.      

2820/2003.                                                                (22051)     
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3369/03 од 19.08.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02052904?-3-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ТД на Друштвото за произ-
водство и трговија МОТОР КОАЧ ИНДУСТРИЈА СЕ-
ДИСА ДОО Скопје, ул. �Перо Наков� бр. 110. 
Управител е Армуш Невена од Скопје. Содружни-

ци: МОТОР КОАЧ ИНДУСТРИС ГмбХ од Германија и 
Армуш Невена од Скопје.  
Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.51, 

25.11, 25.12, 25.13, 25.24, 28.11, 28.12, 28.61, 28.62, 
28.63, 29.40, 31.10, 31.61, 31.62, 34.10, 34.20, 34.30, 
35.50, 36.11, 36.12, 36.63, 45.11, 45.22, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.39, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.21/1, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.33, 71.34, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.14, 74.20, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, реекспорт. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.      

3369/2003.                                                                (22052)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3296/03 од 18.08.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02052831?-3-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за производство, 
трговија и услуги ДИНО Х ДОО експорт-импорт Тето-
во, ул. �184� бр. 17. 
Основачи: Ајдин Бајрами од Тетово, ул. �184� бр. 

17 и Мефаил Бајрами од с. Порој, Тетово. 
Фирма: Друштво за производство, трговија и услу-

ги ДИНО Х ДОО експорт-импорт. Седиште: Тетово, 
ул. �184� бр. 17. 
Дејности: 15.81, 15.98/2, 17.54, 18.22, 18.24, 19.30, 

20.40, 20.51, 21.21, 21.25, 25.13, 25.22, 25.24, 36.63, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
51.16, 51.17, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 74.82, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени и непрехранбени производи, посреду-
вање, застапување, реекспорт, шпедиција, консигнаци-
ја, комисион, малограничен промет и  меѓународен 
транспорт на стоки и патници. 
Управител на друштвото е Ајдин Бајрами од Тетово. 
Овластувања: друштвото во правниот промет иста-

пува во свое име и за своја сметка. Одговорност: друш-
твото за обврските во правниот промет со трети лица 
преземени во текот на работењето одговара со сите 
свои средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.      

3296/2003.                                                                (22053)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3239/03 од 18.08.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02052774?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за производство, 
трговија, транспорт и градежништво ИНА-КОМПАНИ 
ДООЕЛ експорт-импорт с. Оризаре, Липково. 
Основач е Шабани Исуф со изјава бр. 01-03. 

Дејности: 15.51, 15.81/1, 15.98/1, 15.98/2, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21/1, 
45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 74.20/3, 74.82, 74.83, 74.84, 93.02, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи,  меѓународен транс-
порт и шпедиција на стоки и патници, малограничен 
промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ, реекспорт, 
застапување, посредување. 
Во правниот промет со трети лица ДООЕЛ истапу-

ва во свое име и за своја сметка со неограничени овла-
стувања. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица ДООЕЛ  одговара со сите свои средства со 
кои располага како ДООЕЛ - целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и над-

ворешен промет е Шабани Исуф, управител со неогра-
ничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.      

3239/2003.                                                                (22054)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 406/03 од 12.08.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 1-70218-0-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар основањето на П.З.О. на Приватната здравствена 
организација-ординација по општа стоматологија �Д-Р 
ИВИЦА ЛУКАНОСКИ� Скопје, ул. �Никола Русин-
ски� бр. 36, лок. бр. 8. 
Дејност: 85.13. 
Здравствената организација во правниот промет со 

трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За 
обврските направени во правниот промет со трети лица 
здравствената организација одговара со целиот свој 
имот. 
Лице овластено за застапување е Ивица Луканоски 

- директор  без ограничување.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.      

406/2003.                                                                (22127)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2855/03 од 06.08.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02052391?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за производство, 
трговија и услуги ДАК-СЈ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
ул. �Тодор Чангов� бр. 25/10а. 
Единствен содружник е Славица Јакимовска од 

Скопје. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.31, 15.51, 15.61, 15.81, 

15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.89, 15.91, 15.98, 16.00, 17.40, 
17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.71, 17.72, 
18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 36.12, 37.20, 45.32, 
45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 51.11, 51.16, 51.17, 
51.19, 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
55.11, 55.30, 60.21, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 71.10, 74.12, 
74.13, 74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, застапување на странски лица во областа на проме-
тот, консигнациона продажба, реекспорт, меѓународен 
транспорт и шпедиција. 



6 октомври 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 64 - Стр. 25 
 

 Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и  за сметка на фирмата. Во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со сите свои средс-
тва. Управител на друштвото е Ѓорѓијевска Ангелина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.      

2855/2003.                                                                (22129)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 3345/2003 од 20.08.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052880?-8-03-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ТД на Друштвото за производс-
тво, трговија, транспорт и градежништво УНИВЕРСАЛ-
ЕС ДООЕЛ експорт-импорт - с. Оризаре, Липково. 
Основач: Шабани Менду со изјава бр. 01-03. 
Дејности: 15.51, 15.81/1, 15.98/1, 15.98/2, 18.10, 

18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21/1, 
45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 74.20/3, 74.82, 74.83, 74.84, 93.02. 
Дејности во надворешно трговското работење: над-

ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, меѓуна-
роден транспорт и шпедиција на стоки и патници, ма-
лограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и 
СРЈ, реекспорт, застапување, посредување. 
Во правниот промет со трети лица ДООЕЛ истапу-

ва во свое име и за своја сметка со неограничени овла-
стувања. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица ДООЕЛ одговара со сите свои средства со 
кои располага како ДООЕЛ - целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и над-

ворешен промет е Шабани Менду, управител со нео-
граничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3345/2003.                                                                (22471) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 

3248/2003 од 18.08.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 02052783?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштво за производство, тр-
говија, угостителство и услуги ТРАЛЕКС-2003 ДООЕЛ 
увоз-извоз Тетово, ул. �180� Бл. 70 34-1/3, Тетово. 
Основач: Јованоски Трајан од Тетово. 
Управител: Јованоски Тони, без ограничување. 
Дејности: 20.30, 20.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 

45.42, 50.10, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 5142, 
51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 
60.24, 74.84, 63.40, надворешна трговија со прехранбе-
ни стоки, надворешна трговија со непрехранбени сто-
ки, унапредување на увоз на стоки и услуги, привремен 
увоз-извоз, посредување во надворешно трговскиот 
промет, меѓународен транспорт на стоки, застапување, 
реекспорт, шпедиција, комисион, консигнација. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3248/2003.                                                                (22472) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 3272/2003 од 12.08.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052807?-3-03-000, го запиша во трговскиот 

регистар основањето на ТД на Друштвото за произ-
водство, трговија и градежништво БУЈОТО ИНЖИНЕ-
РИНГ Љупчо и др. ДОО с. Орешани, Зелениково. 
Дејности: 20.30, 20.40, 22.11, 22.12, 22.13, 34.20, 

34.30, 36.11, 36.12, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.41, 45.42, 45.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.62, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
93.05, 65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 70.31, 63.30, 63.40, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, изведување на гра-
дежни и градежно-занаетчиски работи во странство, 
консигнација, реекспорт, шпедиција, комисиона про-
дажба, посредување и застапување во прометот со сто-
ки и услуги, малограничен промет. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските напра-
вени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Содружници: Љупчо Стојковски и Елена Киприја-

новиќ. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет е Панчевска Соња - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3272/2003.                                                                (22473) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 3288/2003 од 18.08.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052823?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар Друштвото за производство, трговија, угости-
телство, транспорт, градежништво и услуги ВАЛОН 
КОМЕРЦ АГ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар, ул. 
�Браќа Блажески� бб. 
Седиште: Гостивар, ул. �Браќа Блажески� бб. 
Основач: Селмани Зулиџе од Гостивар, ул. �Браќа 

Блажески� бб. 
Дејности: 01.11/3, 01.23, 01.25, 02.01, 02.02, 15.11, 

15.12, 15.13, 15.33, 15.41, 15.43, 15.51, 15.61, 15.71, 
15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98, 15.82/1, 17.16, 17.17, 
17.21, 17.22, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 
17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 25.21, 25.24, 26.22, 26.23, 
26.24, 26.25, 26.30, 26.82, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 
45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 
50.50, 51.13, 51.17, 51.19, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.43, 51.44, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.53, 51.61, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.24, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 
52.62, 52.61, 52.63, 52.74, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
74.14, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, изведување на инвестици-
они работи во странство со домашни работници, врше-
ње на стопанска дејност во странство, заклучување на 
договори за вршење на инвестициони работи во 
странство, купување на стоки во странство и нивна 
продажба, меѓународно агенциско работење, меѓунаро-
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ден транспорт на стока и патници, меѓународна шпеди-
ција, реекспорт, консигнација. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Селмани Зулиџе - управител со неограничени овла-

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

3288/2003.                                                                (22474) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 3287/2003 од 13.08.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052822?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТД на Друштвото за произ-
водство, трговија, угостителство, сообраќај, градеж-
ништво и услуги ИНВЕСТ БАУ ДООЕЛ експорт-им-
порт с. Корито, Чегране. 
Седиште: с. Корито, Чегране. 
Основачи: Салаи Гани од с. Корито, Чегране со 

П.И. МКД бр. 1534045 издаден од Амбасада Берлин. 
Дејности: 01.11/3, 01.23, 01.25, 02.01, 02.02, 15.11, 

15.12, 15.13, 15.33, 15.41, 15.43, 15.51, 15.61, 15.71, 
15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98, 15.82/1, 17.16, 17.17, 
17.21, 17.22, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 
17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 25.21, 25.24, 26.22, 26.23, 
26.24, 26.25, 26.30, 26.82, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 
45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 
50.50, 51.13, 51.17, 51.19, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.43, 51.44, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.53, 51.61, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.24, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 
52.62, 52.61, 52.63, 52.74, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
74.14, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, изведување на инвестици-
они работи во странство со домашни работници, врше-
ње на стопанска дејност во странство, заклучување на 
договори за вршење на инвестициони работи во 
странство, купување на стоки во странство и нивна 
продажба, меѓународно агенциско работење, меѓунаро-
ден транспорт на стока и патници, меѓународна шпеди-
ција, реекспорт, консигнација. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Салаи Гани - управител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3287/2003.                                                                (22475) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 

3370/2003 од 19.08.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 02052905?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија, 
транспорт, сообраќај, градежништво и услуги БЕКО САН 
М ДООЕЛ експорт-импорт с. Беловиште, Гостивар. 
Седиште: с. Беловиште, Гостивар. 
Основач: Минизе Фејзи од с. Беловиште, Гостивар. 
Дејности: 01.11/3, 01.23, 01.25, 02.01, 02.02, 15.11, 

15.12, 15.13, 15.33, 15.41, 15.43, 15.51, 15.61, 15.71, 
15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98, 15.82/1, 17.16, 17.17, 17.21, 
17.22, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/1, 
17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 21.23, 25.21, 25.24, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 
26.30, 26.82, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.13, 
51.17, 51.19, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.37, 51.38, 51.39, 

51.43, 51.44, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.53, 51.61, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.72/1, 
52.72/2, 52.62, 52.61, 52.63, 52.74, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 74.14, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, 01.21, 01.22, 
01.22/1, 62.10, 62.20, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, изведување на инвестициони работи во странство 
со домашни работници, вршење на стопанска дејност во 
странство, заклучување на договори за вршење на инве-
стициони работи во странство, купување на стоки во 
странство и нивна продажба, меѓународно агенциско ра-
ботење, меѓународен транспорт на стока и патници, меѓу-
народна шпедиција, реекспорт, консигнација. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Минизе Фејзи - управител со неограничени овла-

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

3370/2003.                                                                (22476) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 3308/2003 од 15.08.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052843?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар Друштвото за превоз, трговија и услуги ДА-
ЛИ МР ДООЕЛ експорт-импорт с. Студеничани, оп-
штина Студеничани. 
Содружник: Мемедали Рустеми од с. Студеничани. 
Фирма: Друштво за превоз, трговија и услуги ДА-

ЛИ МР ДООЕЛ експорт-импорт. 
Седиште: с. Студеничани, општина Студеничани. 
Дејности: 50.10, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 

51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.51, 51.53, 51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84. 
Надворешна трговија: надворешна трговија со пре-

хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, реекспорт, меѓународен превоз на 
стоки и патници, туристички услуги и застапување на 
фирми. 
Управител: Рустеми Мемедали, без ограничување. 
Одговорност: Во правниот промет одговара со сите 

свои средства, а истапува во свое име и сметка. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3308/2003.                                                                (22477) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 2925/2003 од 22.08.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052461?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, 
градежништво, трговија и услуги АМАТИ-КОМЕРЦ 
експорт-импорт ДОО Скопје, ул. �Смилевска� бр. 11. 
Дејности: 02.01, 02.02, 15.61, 15.71, 15.81, 15.81/1, 

15.81/2, 15.89, 22.22, 36.63, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.31, 45.32, 45.33, 4.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/2, 51.13, 51.16, 51.17, 
51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.21, 63.40, 70.31, 71.10, 71.33, 72.20, 
72.60, 74.20, 74.82, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05. 
Дејности од областа на надворешно трговскиот 

промет: надворешна трговија со прехранбени произво-
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ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот со стои и ус-
луги, реекспорт, консигнација, комисиона продажба, 
меѓународен транспорт на стока и патници, шпедитор-
ски услуги (меѓународна шпедиција). 
Во правниот промет друштвото истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со цели-
от свој имот. 
Содружници на друштвото се: Ајрум Амати од 

Скопје, с. Блаце и Фериде Амати од Скопје, с. Блаце. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Фериде Амати од Скопје, с. 
Блаце, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2925/2003.                                                                (22478) 
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ  
Основниот суд во Дебар, со решение Згф. бр. 4/03 од 

29.08.2003 година, во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации, го запиша основањето на здружението 
на граѓани �Фондација на канцерот-Флорина (Руси) 
Марке, со седиште во Дебар, ул. �Б. Единство� бб. 
Целта на основањето на здружението е придонесу-

вање во унапредување на социјално хуманитарна со-
стојба на загрозените граѓани, евидентирање на семејс-
тва на граѓани кои имаат потреба за материјална и дру-
га помош, давање совети и организирање на семинари 
за идентификација на раните симптоми на канцерот, 
доделување разновидна хуманитарна помош на загро-
зени лица и семејства, соработка со други сродни орга-
низации и здруженија во општината и во земјата, како 
и со меѓународни хуманитарни организации и здруже-
нија, унапредување на облиците и процесите на меѓу-
културна, меѓуетничка соработка и интеграција. 
Од Основниот суд во Дебар, Згф. бр. 4/03.    (25632) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II � Скопје, со решение I.Рег. 
Зг. бр. 58/03 од 8.08.2003 година во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша уписот на 
здружението на граѓани под името �Сонце� со седиште 
на ул. �Наум Охридски� бб � Скопје и дејствување на 
подрачјето на Република Македонија. 
Основните цели и задачи на здружението на граѓа-

ни �Сонце� се: остварување пошироки заеднички инте-
реси, а како посебни цели и задачи се презентација, 
афирмација и популаризација на македонската и свет-
ската култура, заштита на природата, остварување на 
правото на работа изразување на стручните потенција-
ли и заштита на правата на жените, децата, самохрани-
те родители, хронично болните лица, хендикепираните 
и други, борба против злото на современието (алкохо-
лизам, наркоманија, семејно насилство и други) како и 
подигање на нивното познавање, користење и употреба 
на компјутерската и другите сродни технологии. 
Со денот на уписот на ова здружение, здружението 

на граѓани �Сонце� од Скопје се стекнува со својство 
на правно лице и отпочнува со работа од денот на одо-
брениот упис на 8.08.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје, I. Рег. Зг.бр. 

58/03.             (25755) 
___________ 

 
Со решение Згф. бр. 33/03 од 25.08.2003 година, во 

регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 33 
за 2003 година, се запишува: Спортско здружение на 
граѓани Фудбалски клуб ШТИП, Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Сутје-

ска� бр. 52 во Штип, а здружението ќе дејствува на те-
риторијата на Општина Штип и територијата на РМ. 

Здружението е основано поради поттикнување и 
унапредување на фудбалскиот спорт меѓу младите и 
останатите од машки и женски, реализирање на утврде-
ната програма за развој и омасовување на фудбалскиот 
спорт на територијата на Општина Штип, организира-
ње и спроведување на системот на натпреварување на 
ниво на клубот и сл. 
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 33/03.   (25837) 

___________ 
 
Со решение Згф. бр. 25/03 од 02.09.2003 година, во 

регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 25 
за 2003 година, се запишува: Фудбалски клуб Сењак 
Дузлак Штип 03 - Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Вита 

Поп Јорданова� бр. 110, во Штип, а здружението ќе 
дејствува на територијата на Општина Штип и терито-
ријата на РМ. 
Здружението е основано поради развој на спортот и 

физичката култура, посебно на фудбалскиот спорт пре-
ку спортски активности на деца, младина, активни 
спортисти и рекреација на граѓани со фудбал, натпре-
варување во организирани фудбалски првенства од 
страна на ФФМ и Општинскиот фудбалски сојуз на 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 25/03.   (25839) 

___________ 
  
Со решение Згф. бр. 24/03 од 10.09.2003 година, во 

регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип, под реден бр. 24 
за 2003 година, се запишува: Измена на статутот на 
здружението на граѓани Пинг-понгарски клуб Брегал-
ница Штип регистрирано со решение Згф. бр. 15/99 од 
14.04.1999 година и тоа во однос на името, така што 
наместо Пинг-понгарски клуб Брегалница-Штип, име-
то ќе биде Пинг-понгарски клуб Југококта-Штип од 
Штип, како и во однос на седиштето, така што наместо 
на ул. �Панче Караѓозов� бб, седиштето ќе биде на ул. 
�Сутјеска� бб. 
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 33/03.   (25840) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II � Скопје со решение II. 
Рег. Зг. бр. 35/03 од 19.06.2003 година, одобрува упис 
во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на  
Здружението на граѓани � Комуникација и Лидерство 
од Скопје, со седиште на бул. �АСНОМ� бр. 54/2-7, 
Скопје. 
Дејноста на здружението на граѓани � Комуникаци-

ја и лидерство од Скопје е: континуирана работа врз 
стручно и едукативно усовршување, организирање клу-
бови за комуникација и лидерство за членови кои сака-
ат да ги подобрат своите вештини во говорењето, слу-
шање, размислување евалуација и да ги развиваат сво-
ите лидерски способности; поврзување со клубот То-
астмастерс Интернационал Калифорнија-УСА, органи-
зирање истражувања во областа на културата на гово-
рот, остварување соработка со акредитирани образовни 
институции и други организации за промовирање на 
своите цели и превод, публикување и ширење на обра-
зовни материјали за гореспоменатите области; органи-
зирање курсеви, работилници и семинари; организира-
ње преведувачка дејност релевантна за преземените 
активности; популаризирање стручни научни и метод-
ско педагошки достигнувања во образованието; пружа-
ње помош на институции и работни луѓе во градење на 
демократијата, лидерството и ефикасна комуникација, 
јакнење и помагање на иницијативите со кои се поддр-
жува развитокот на демократските институции, човеко-
вите права и запознавање со човековите права по пат 
на образование, градење на вештини за разрешување 
на конфликти кај поединци, групи и организации, еду-
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кација во правец на освестување на културните разли-
ки, соработка со научни културни образовни и други 
организации и здруженија од ист и сличен карактер од 
Републиката и од странство. 
Со денот на запишувањето во регистарот, здруже-

нието на граѓани Комуникација и лидерство Скопје, се 
стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје  II � Скопје, II. Рег. Зг. бр. 

35/03.            (25987) 
___________ 

 
Барањето за промена на седиште на подружницата 

на странската организација Фридрих Еберт од Бон � СР 
Германија, се уважува. 
Во иднина седиштето на подружницата на стран-

ската организација Фридрих Еберт, во Република Ма-
кедонија ќе се наоѓа на: ул. �Св. Климент Охридски� 
бр. 21/1, пош. фах 423 � Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје, П.С.О. бр. 

29/03.                          (26124) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1618 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение на граѓани од областа на спортот 
ГЛОБУС СПОРТ, со скратено име ГЛОБУС СПОРТ, 
со седиште во Скопје на ул. �Митрополит Теодосие Го-
логанов� бр. 43/2-9. 
Работата и активностите на здружението на граѓа-

ните ќе се однесуваат на организирање на спортски ма-
нифестации пред се спортски натпревари во фудбал, 
изработка и реализација на проекти, семинари, триби-
ни, предавања, средби со спортски работилници и фуд-
балски натпревари. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 23.09.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје  I � Скопје, З.Г. бр. 

170/03.            (26125) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1615 се запишува здружението на 
граѓани �Српска заедница во Македонија � Свети Са-
ва�, со седиште во Скопје на ул. �Никола Русински� бр. 
31-2/15. 
Работата и активностите на здружението на граѓа-

ните ќе се однесуваат на остварување и заштита на ос-
новните човекови и граѓански права, остварување и ре-
ализација на слободите, правата и рамноправноста на 
граѓаните, заштита на спомениците на културно исто-
риските настани, божји храмови и др. објекти од кул-
турното наследство и обичаи на Србите во Македонија, 
социјална политика, здравство, здравствена и социјал-
на заштита, екологија, хуманитарни, спортски, рекреа-
тивни и туристички активности како и соработка со 
друштва, клубови, пословни луѓе и угледни граѓани. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 22.09.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје  I � Скопје, З.Г. бр. 

156/03.            (26126) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1617 се запишува здружението на 
граѓани Здружение на граѓани за помош при вработу-
вање на хендикепирани лица �ИЗВОР�, со седиште во 
Скопје на ул. �Рајко Жинзифов� бр. 44/1. 
Работата и активностите на здружението на граѓа-

ните ќе се однесуваат на помош при вработување на 
хендикепирани лица во производствените капацитети, 
услужните дејности, нивно обучување за работа со 
компјутери и за изучување на странски јазици. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 22.09.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје  I � Скопје, З.Г. бр. 

178/03.            (26128) 
___________ 

 
Барањето за промена на име, промена на седиште на 

подружницата на странската организација Мисионерски 
Одбор на Јужно Баптистичкото Собрание, од Ричмонд, 
Сојузна држава Вирџинија � САД, се уважува. 
Во иднина седиштето на подружницата на стран-

ската организација Меѓународен Мисионерски Одбор 
на Јужно Баптистичкото Собрание, во Република Ма-
кедонија ќе се наоѓа на ул. �Даме Груев� бр. 7/7/10, п. 
фах 527 - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје, П.С.О. бр. 

23/03.                          (26130) 
___________ 

 
Барањето за промена на име, промена на седиште 

на здружението на граѓани Центар за личен развој, со 
седиште во Скопје, се уважува. 
Во иднина името на здружението на граѓани и седи-

штето ќе гласат: 
Центар за развој на културата и животна средина 

�Скопје�, а седиштето на граѓани ќе се наоѓа на ул. 
�Водњанска� бр. 23. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје, П.З.Г. бр. 

21/03.                          (26133) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1614 се запишува здружението на 
граѓани Здружение на граѓани за хуманитарни актив-
ности �ЕУРО ЕКО� Скопје, со седиште во Скопје на 
ул. �Кочо Рацин� бр. 26/2. 
Работата и активностите на здружението на граѓа-

ните ќе се однесуваат на давање поттик за научна и 
стручна работа во областа на здравството (превентива, 
исхрана, подигнување на старосната граница на граѓа-
ните во РМ, технолошко модернизирање по европски 
стандарди во Р.М., претприемништво и квалитет на 
живот, земјоделство, производство на храна како и со-
работка со др. организации од здравствената дејност. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 22.09.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје  I � Скопје, З.Г. бр. 

173/03.            (26135) 
___________ 

 
Се утврдува престанокот на работа на подружница-

та на странската организација Здружение за помош и 
грижа (ААР) од Јапонија, со седиште во Токио-Јапони-
ја, сметано од 30.09.2003 година и оваа подружница се 
брише од судскиот регистар. 
Од Основниот суд Скопје I  - Скопје, П.бр. 20/03.  
            (26138) 

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

49/2003 од 17.09.2003 година, утврди престанок на по-
стоењето на Здружението на граѓани Интернационален 
младински забавно музички фестивал �МЕЛ ФЕСТ� од 
Прилеп, и изврши бришење на истото од судскиот ре-
гистар на здруженијата на граѓани и фондации. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 49/2003. 
            (26095) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 

10/2003 од 26/09.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша Здружението на 
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граѓани: Стрелачки клуб �Блек Поинт 100�, ул. �Иво 
Лола Рибар� бр. 11, со седиште во Кочани. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Павлов Владо од Кочани, ул. �Иво Лола Рибар� бр. 11, 
претседател на здружението. 
Работата и активностите на здружението се однесу-

ваат на следните цели и задачи: омасовување и развој на 
стрелачкиот клуб, учество и организирање на државни и 
меѓународни натпревари, сервисни услуги на спортски 
организации, церемонијали, билтен и организација и др., 
ќе развива соработка со своите асоцијации, сродни клу-
бови и други спортски организации и асоцијации. 
Здружението на граѓани Стрелачки клуб �Блек По-

инт 100�, ул. �Иво Лола Рибар� бр. 11, стекнува својс-
тво на правно лице на 09.09.2003 година. 
Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 10/2003. 
            (26097) 

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение II. Ст. бр. 496/03  од 10.09.2003 година, е отворе-
на стечајна постапка над  должникот Друштво за инже-
неринг и изградба на индустриски и други градежни об-
јекти ИНДУСТРУЈА ИНВЕСТ Ружа и други ДОО Скоп-
је, со седиште на  ул. �Кеј Димитар Влахов� бр. 33, и жи-
ро сметка број 260-0004146514-28, при АД РАДОБАНК 
Скопје, со регистарска влошка бр. 02029180?-3-09-000, и 
истата не се спроведува, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води овој 

суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (25474) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение II. Ст. бр. 498/03  од 10.09.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над  должникот Друштво за промет, 
транспорт и шпедиција ТРАК-КОМ-МАК Трајан ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, со седиште на  ул. �69� бр. 13, и 
жиро сметка број 300000000325568, при Комерцијална 
банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02023052?-8-
01-000, и истата не се спроведува, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води овој 

суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (25476) 

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

шение I. Ст. бр. 405/02  од 17.09.2003 година, за привре-
мен стечаен управник во поведената претходна постапка 
за утврдување на причините за отворање на стечајна по-
стапка над должникот �СВЕТЛОСТ-ШИВАЛНА�- 
Скопје, со седиште на ул. �Петре Георгиев� бр. 74, со 
жиро сметка 40100-603-15442, кај Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
- Скопје на РМ, се определува Симеон Михајловски од 
Скопје, ул. �Белишка� бр. 18. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до донесу-
вање на одлука за отворање на стечајна постапка и да 
испита дали од имотот на должникот можат да се нами-
рат трошоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите об-

врски и должниковите солидарни содолжници и гаранти 
без одлагање да ги исполнат своите обврски кон долж-
никот. 
Се задолжува должникот �СВЕТЛОСТ-ШИВАЛНА� 

- Скопје, да му се овозможи на привремениот стечаен 
управник да влезе во неговите деловни простории за да 
може да ги спроведе потребните дејствија, како и да му 
допушти увид во трговските книги и неговата деловна 
документација. 

Решението да се објави на огласната табла на судот и 
во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (25543) 

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

шение II. Ст. бр. 592/03  од 24.09.2003 година, е отворе-
на стечајна постапка над  должникот Друштво за произ-
водство, промет и услуги ЕУРО-АЛФА ДООЕЛ Скопје, 
со седиште во ДТЦ Мавровка лок. бр. 19 и жиро сметка 
број 540000000261188, при Тетовска банка АД Тетово, 
со регистарска влошка бр. 02049366?-8-03-000, и истата 
не се спроведува, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (25544) 

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

шение II. Ст. бр. 602/03  од 24.09.2003 година, е отворе-
на стечајна постапка над  должникот Трговското друш-
тво за производство, проектирање и инженеринг КГВ 
Зоран и Димитар увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на  
бул. �Партизански одреди� бр. 97/18, и жиро сметка број 
300000000151647, при Комерцијална банка АД Скопје, 
со регистарска влошка бр. 02006840?-3-03-000, и истата 
не се спроведува, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води овој 

суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (25554) 

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

ние на овој суд I. Ст. бр. 355/03  од 17.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над  должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги АТРАДЕ Влатко и др. ДОО увоз-
извоз - Скопје, со седиште на  ул. �Кочо Рацин� бр. 28/11, и 
жиро сметка број 200-0000300201-34, кај Стопанска банка 
АД- Скопје, со регистарска влошка бр. 020166687?-8-03-000, 
и истата не се спроведува, 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 Скопје I- Скопје.               (25597) 

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

шение II. Ст. бр. 488/03  од 10.09.2003 година, е отворе-
на стечајна постапка над  должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги ГЛОРИСТЕФ Никола ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на  ул. �Бранис-
лав Нушиќ� бр. 12/1-6, и жиро сметка број 40120-601-
463151, при Агенцијата за блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет на Република Македонија, со 
регистарска влошка бр. 02029949?-8-03-000, и истата не 
се спроведува, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води овој 

суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (25600) 

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

шение на овој суд   I. Ст. бр. 367/03  од 17.09.2003 годи-
на, се отвора стечајна постапка над  должникот Друштво 
за услуги, промет и производство Димитриевски Влади-
мир и др. ВЛАМИР ДОО експорт-импорт -  Скопје, со 
седиште на  бул. �Св. Климент Охридски� бр. 54, и жиро 
сметка број 300000000195006, кај Комерцијална банка 
АД - Скопје, со регистарска влошка број 3-02000423-
000-03, и истата не се спроведува, 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 Скопје I- Скопје.               (25613) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 387/03 од 25.09.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник �СКО-
ПАН� - експорт-импорт мешовито претпријатие за трго-
вија, маркетинг, инженеринг, реекспорт и увоз-извоз 
ДОО Скопје, со седиште на ул. �3-та Македонска брига-
да� бб, со жиро-сметка број 40100-601-229747 при Аген-
цијата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет   Скопје, и регистарска влошка бр. 1-
41324-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, и истата не се спроведува, се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (25617) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 

188/2003 од 19.09.2003 година над стечајниот должник 
Претпријатие за сообраќај, услуги и трговија �Јуким� 
експорт-импорт Битола со П.О. со седиште во Битола, 
ул. �Студентска� бр. 25-а, запишан во регистарска вло-
шка бр. 1-11492 на Окружен стопански суд во Битола, со 
дејност со шифра 060502 - превоз на стоки во друмскиот 
сообраќај со жиро сметка бр. 40300-60145270, при Аген-
цијата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет Скопје - ПЕ Битола, отвори стечајна 
постапка, стечајна постапка не спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (25619) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 122/03 од 19.09.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и производство �Вамито� ДООЕЛ увоз-извоз 
с. Добрејци-Струмица, со жиро сметка бр. 210055370-
700194 која се води при Тутунска банка, Трег. бр. 
720/01 и регистарска влошка бр. 03009136?-8-01-000 но   
одлучено е истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                    (25620) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 53/2003 

од 03.07.2003 година, отвори стечајна постапка спрема 
должникот Акционерско друштво за трговија на големо и 
мало �Палкомерц� АД Крушево П.О. со седиште на ул. 
�Градски центар� бр. III/2, запишан во регистарска вло-
шка бр. 1-4949, со решение Срег. бр. 994/92 на Окружен 
стопански суд во Битола, со основна дејност трговија на 
големо со мешовита стока, со жиро сметка бр. 41100-601-
10906 во Агенцијата за работа со блокирани сметки на 
учесниците во платниот промет - Скопје. 
Стечајната постапка спрема должникот не се спро-

ведува но се заклучува поради неликвидност и преза-
долженоста на должникот и непостоење на имот на 
должникот со кој ќе се платат обврските на должникот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                        (25624) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 399/03 од 25.09.2003 година, се 
отвара стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за производство, угостителство, промет и ус-
луги БО-ЈА-МИ ДООЕЛ експорт-импорт, со седиште 
на ул. �Драгиша Мишовиќ� бр. 1/3-6, со жиро сметка 
бр. 200-0000354317-64 при Стопанска банка АД Скопје 
и регистарска влошка бр. 0203564?-8-09-000 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (25749) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 402/03 од 25.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ЈАН 
КОСТА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. �Хо Ши 
Мин� бр. 287, со жиро сметка бр. 210-0571157601-67 
при Тутунска банка АД Скопје и регистарска влошка 
бр. 02049111?-8-01-000 при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (25750) 

__________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под Ст. бр. 76/03 од 01.09.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТУ Дезен 
Каменчева Загорка и др. јтд увоз-извоз Струмица, со 
жиро сметка бр. 200000012155838 што се води при 
Стопанска банка АД Скопје, запишано при Основниот 
суд во Штип, под Трег. бр. 1319/99 од 27.04.2000 годи-
на, со број на регистарска влошка 03005220?-1-01-000. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.        (25763) 

__________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 125/03 од 01.09.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПУТ Шо-
ле увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 
200000011883850 што се води при Стопанска банка АД 
Скопје, запишано при Основниот суд во Штип, под 
Трег бр. 1868/99 од 27.12.1999 година со број на реги-
старска влошка 03005769?-8-09-000. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.        (25764) 

__________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица, под Ст. бр. 127/03 од 01.09.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДПТУ на големо и 
мало увоз-извоз Агромакедонија Борис Цунев и др. јтд 
Струмица, со жиро сметка бр. 200000004124820 што се во-
ди при Стопанска банка АД Скопје, запишано при Основ-
ниот суд во Штип, под трег. бр. 2297/98 од 16.02.1998 годи-
на со број на регистарска влошка 03003005?-1-01-000. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.        (25765) 
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Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 119/03 од 09.09.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ТДТ Просе-
ник ДООЕЛ увоз-извоз с. Просениково, Струмица, со 
жиро сметка бр. 280-02-00000304-26 што се води при 
Алфа банка АД Скопје, запишано при Основниот суд 
во Штип под Трег. бр. 663/2001 од 24.08.2001 година и 
со број на регистарска влошка 03009097?-8-01-000. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.        (25766) 

__________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 126/03 од 01.09.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПГУТУТ 
експорт-импорт Барок ДОО Радовиш, со жиро сметка 
бр. 220421100256703 што се води при Македонска бан-
ка АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип, 
под Трег. бр. 175/02 од 15.03.2002 година со регистар-
ска влошка 03009743?-3-09-000. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.        (25767) 

__________ 
 

Се запира стечајната постапка над стечајниот долж-
ник Друштво за производство, промет, градежништво 
и услуги КАТ-ТРЕКС ДООЕЛ експорт-импорт од Ра-
довиш, со седиште на ул. �Маршал Тито� бр. 170, со 
жиро сметка бр. 220671100366037 што се води во Ма-
кедонска банка АД Скопје, регистрирано под Трег. бр. 
443/02 во Основниот суд во Штип на 10.05.2002 годи-
на, со регистарска влошка бр. 030010009?-8-12-000. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат погоре 

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

брише од судскиот регистар. 
Од Основниот суд во Струмица.        (25768) 

__________ 
 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 18/03 од 10.09.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник Друштво за 
производство, трговија и услуги Коинг ЈТД �Горан Ко-
ловски� и др. Берово, со седиште на ул. �Партизанска� 
бр. 15, со жиро сметка бр. 200000028459792 при Сто-
панска банка АД Скопје, филијала Кочани, заведено во 
регистарот на Основниот суд во Штип, во регистарска 
влошка Трег. бр. 1710 од 15.12.1998 година и истата не 
се спроведува поради немање на имот на должникот 
што би влегол во стечајната маса. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Кочани.         (25770) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст. бр. 54/03 од 29.09.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Јавно трговско друштво за 
производство, градежништво, транспорт, услуги и тр-
говија Рајчани Апостолов Љубе и др. јтд увоз-извоз 
Пробиштип, ул. �Јордан Стојанов� бб, со жиро сметка 
бр. 200-0000277867-09 кај Стопанска банка АД Скопје, 
Филијала Пробиштип. 
Отворената стечајна постапка над должникот се 

заклучува затоа што друштвото не располага со имот 
доволен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот да се 

брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (25771) 

__________ 
 

Основниот суд во Охрид, преку стечајниот совет со 
решение Ст. бр. 44/03 од 23.09.2003 година, одлучи да се 
отвори стечајна постапка над должникот Трговец поеди-
нец за трговија на мало Грозданов Климент Танас �Мега 
Маркет�-Охрид ТП, со седиште во Охрид, ул. �Бекир 
Алириза� бр. 24, со број на регистарска влошка 
01009269?-8-01-000, што се води при Основниот суд во 
Битола, со жиро сметка бр. 41000-601-75179 што се води 
во Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје-ПЕ 
Охрид, со основна дејност трговија на мало во продавни-
ци, претежно со храна, пијалоци и тутун, и истата не се 
спроведува и се заклучува поради тоа што имотот што би 
влегол во стечајната маса на должникот не е доволен ниту 
за намирување на трошоците во таа постапка. 
Од Основниот суд во Охрид.         (25773) 

__________ 
 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 22/2003 од 02.07.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник ТП �Мана-
сиев с. Малин�, нас Оризари, Кочани, со жиро сметка 
бр. 40400-601-300-0037417 при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
Скопје и регистарска влошка Трег. бр. 511/97 при реги-
старот на Основниот суд во Штип, и истата не се спро-
ведува и се заклучува поради немање на имот на долж-
никот што би влегол во стечајната маса. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Кочани.         (25724) 

__________ 
 

Основниот суд во Кичево, со решение бр. Ст. 60/03 
од 03.06.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Трговско друштво за производство, услуги и 
трговија на големо и мало увоз-извоз �ЈАСНА-Е� Мисај-
леска Крста ДООЕЛ Кичево, со седиште на ул. �Мара 
Угринова Гина� бр. 24/18, Кичево, и истата не се спрове-
дува поради немање на 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.         (25775) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево, со решение бр. Ст. 43/03 

од 03.06.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должникот ДПТУ �КАМ ПРОМ� увоз-извоз ДООЕЛ 
Кичево, ул. �Мара Угринова Гина� бр. 24/17, Кичево и 
истата не се спроведува поради немање на средства за 
стечајна маса и се заклучува стечајната постапка над 
наведениот должник согласно член 64 став 1 од Зако-
нот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.         (25776) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола, објавува дека со решение 

Ст. бр. 121/99 од 25.09.2003 година, го свикува Собра-
нието на доверителите на стечајниот должник АД 
�Стококомерц� од Битола во стечај. 



Стр. 32 - Бр. 64 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 6 октомври 2003 
 
На Собранието доверителите на стечајниот долж-

ник ќе се изјаснат по завршниот извештај на должни-
кот од 01.09.2003 година.  
Доверителите можат да гласаат и по писмен пат до 

одржувањето на Собранието на доверителите, а кое мо-
жат да го достават дирекно до стечајниот управник или 
до судот. 
Доверителите на стечајниот должник можат да ги 

разгледаат списите од предметот секој работен ден во 
работно време во архивата на Основниот суд во Битола. 
Собранието ќе се одржи на 23.10.2003 година во 13,00 

часот, судница бр. 31 при Основниот суд во Битола. 
Од Основниот суд во Битола.                          (25769) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 424/03 од 30.06.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Производно, ус-
лужно и трговско претпријатие на големо и мало 
ЗМАЈ-КОМЕРЦ Ц.О. увоз-извоз Скопје, со седиште на 
ул. �Мариовска� бр. 15 и жиро сметка бр. 40100-601-
277150 при Агенцијата за блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет на Република Македонија, со 
регистарска влошка бр. 1-49664-0-0-0, 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.              (25654) 

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

шение II. Ст. бр. 404/03 од 25.09.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за 
производство, трговија и услуги СМАЈЛИ Виолета ДОО-
ЕЛ увоз-извоз, со седиште на ул. �Јане Сандански� А2, 
локал 12, со жиро сметка бр. 260-0005315026-72 при Ра-
добанк АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02016887?-8-
03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, и истата не се спроведува и се заклучува.  
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.            (25659) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 436/03 од 24.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги ВИНИКОМ ИНТЕР-
НАЦИОНАЛ Зоран и др. ДОО експорт-импорт Скопје, 
со седиште на бул. �АВНОЈ� бр. 68, со жиро сметка 
300000000176964 и регистарска влошка 02020416?-3-
03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основен суд Скопје II - Скопје.                 (25660) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 457/03 од 29.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги МАК-СТЕПС експорт-
импорт Скопје, со седиште на ТЦ �Васил Главинов� 
лок. 21 и регистарска влошка 02039672?-3-01-000 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и иста-
та не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основен суд Скопје II - Скопје.                 (25670) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 466/03 од 29.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги НЕШО КОМЕРЦ ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Душан Та-
сковиќ� бр. 13, со жиро сметка 210-0564238801-19 и 
регистарска влошка 02045841?-8-03-000 при региста-
рот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се 
спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основен суд Скопје II - Скопје.                 (25686) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 581/03 од 24.09.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за соо-
браќај и услуги ЏЕРС Ридван ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, со седиште во с. Горно Нерези, со жиро сметка 
40120-601-461323 при Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки на учесниците во платниот промет - Скоп-
је и регистарска влошка 02029965?-8-01-000, и истата 
не се спроведува и 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 Република Македонија�. 
Од Основен суд Скопје I - Скопје.                  (25734) 

___________  
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 390/03 од 25.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги ЕЛИТА Сали пром 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Бо-
ро Менков� бр. 3/1-4, со жиро сметка 300000000913582 
и регистарска влошка 02041451?-8-03-000 при региста-
рот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се 
спроведува и се заклучува. 
Од Основен суд Скопје II - Скопје.                 (25751) 

___________  
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 413/03 од 30.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за трговија и транспорт ЕМ-ЕЛ П.О. експорт-импорт 
Скопје, со седиште на ул. �Мариовска� бр. 3/15, со жи-
ро сметка 40100-601-139468 при Агенцијата за работа 
со блокиран сметки на учесниците во платниот промет 
Скопје и регистарска влошка 1-21764-0-0-0 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не 
се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основен суд Скопје II - Скопје.                 (25744) 

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

шение II. Ст. бр. 446/03 од 30.09.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговец поединец за 
превоз на стоки и лица во друмскиот сообраќај ТП ЗО-
РАН Бранко Стајковиќ БОКИ, со седиште во с. Побожје, 
Чучер Сандево, со жиро сметка 300000000217898 при Ко-
мерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка 1-
69322-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основен суд Скопје II - Скопје.                 (25745) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 401/03 од 25.09.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за градеж-
ништво, трговија и услуги НЕБОДЕР Стојан ДООЕЛ 
увоз-извоз с. Стајковци, со седиште во с. Стајковци, со 
жиро сметка 300000001259969 при Комерцијална банка 
АД Скопје и регистарска влошка 02024870?-8-09-000 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и 
истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основен суд Скопје II - Скопје.                 (25746) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 410/03 од 25.09.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги К.С.З - КОМЕРЦ ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. �Јани Лукровски� бр. 5, влез 3, 
локал 5 и жиро сметка 300000001406245 при Комерци-
јална банка АД Скопје и регистарска влошка 02044921?-
8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основен суд Скопје II - Скопје.                 (25747) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 448/03 од 29.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги ВЕМИ ИНЖЕНЕ-
РИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 
�Видое Смилевски Бато� бр. К-3/27, со жиро сметка 
300000001634098 и регистарска влошка 02049948?-8-
03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основен суд Скопје II - Скопје.                 (25748) 

___________ 
 
Основниот суд во Велес, со решение Ст. бр. 19/2003 

од 26.09.2003 година, отвори стечајна постапка над 
�Порцеланка� АД за производство на порцелан и кера-
мички плочки Велес, ул. �Индустриска� бб, Велес, жиро 
сметка број 200000008276808 во Стопанска банка АД 
Скопје, жиро-сметка број 280040000009764 во АЛФА 
банка Скопје и жиро-сметка број 300270000017725 во 
Комерцијална банка АД Скопје. 
За стечаен управник на стечајниот должник се име-

нува Радосав Кипровски, бул. �АСНОМ� бр. 8-3/36, 
Скопје, телефонски бр. 435-021. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања кај стечајниот управник во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ�. 
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, и на недвижностите на должникот кои се 
запишани во земјишните книги, ако тие разлачни права 
не се запишани во тие книги, да ги пријават своите по-
барувања кај стечајниот управник во рок од 15 дена од 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�. 
Во пријавата мора да се означат предметите на кои по-

стои разлачно право, начинот и основот на засновање 
на тоа право како и обезбеденото побарување. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнат кај стечајниот управник. 
Се закажува рочиште (испитно рочиште) на собир на 

доверители за испитување и утврдување на пријавените 
побарувања на доверителите на ден 03.11.2003 година во 
10 часот во судница бр. 3 во Основниот суд во Велес. 
Се закажува рочиште на Собрание на доверители на 

кое врз основа на извештајот на стечајниот управник 
доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на 
постапката на ден 03.11.2003 година во 12,00 часот во 
судница бр. 3 во Основниот суд во Велес. 
Примерокот од решението да се достави до Одде-

лот за регистрација при Основниот суд Скопје I- Скоп-
је и решението да се објави на огласната табла на овој 
суд и во �Службен весник на Република Македонија� и 
примерок се доставува до државниот завод за геодет-
ски работи - Одделение - Велес, до носителите на плат-
ниот промет кај кои должникот ги држи сметките и до 
Основното Јавно обвинителство Велес. 
За стечаен судија се определува Андреева Надица, 

судија во Основниот суд во Велес. 
Ова решение е објавено на огласната табла на Ос-

новниот суд во Велес на 30.09.2003 година во 13 часот. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд во Велес.                            (25826) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение IV. Ст. бр. 442/03 од 29.09.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за превоз и тр-
говија БЕСА ТРАНС Садула ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
со седиште на ул. �Иван Козаров� бр. 48, со жиро-сметка 
260-0005214823 и регистарска влошка 02002478?-8-01-
000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и 
истата не се спроведува, се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (25777) 

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

шение II. Ст. бр. 434/03 од 30.09.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над  должникот ДАЛ ФУФО-ЧЕШМА ТП 
Николова Ангеле Роза Пицерија,  со седиште на ул. �Иван 
Козаров� бр. 29-а, со жиро-сметка   40100-601-421128 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците 
во платниот промет   Скопје, и регистарска влошка 
02004078?-6-01-000, при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (25778) 

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

шение на овој суд II. Ст. бр. 296/2002  од 10.07.2002 го-
дина,  отворена е  стечајна постапка над  должникот 
друштво за трговија на големо и мало �ТОДОР  БОЈА-
ЏИЕВ ТЕОДЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со се-
диште на  ул. �Елисие Поповски Марко� бр. 4/1/1 лок. 
бр. 6, и жиро-сметка 260-0005142091-24, при АД РАДО-
БАНК Скопје, истата не се спроведува и се заклучува 
отворената стечајна постапка. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот на претпријатија при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (25781) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 17/2001, на предлог на Одборот на довери-
тели на стечајниот должник АД �Атом-Мик� Кочани, 
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стечајниот судија во стечајната постапка над должни-
кот АД �Атом-Мик� Кочани, свикува Собрание на до-
верители на стечајниот должник кое ќе се одржи на 
13.10.2003 година во Основниот суд во Кочани, во суд-
ница бр. 2, со почеток во 10 часот. 
Со следниот дневен ред: 
Информација од стечајниот управник за текот на 

стечајната постапка и донесување на одлука за поната-
мошниот тек на постапката и за начинот на впаричува-
ње на имотот на должникот. 
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.                         (25848) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 561/03 од 22.09.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско друштво 
за промет и услуги МИБА ЗЛАТНА ВИЛУШКА Оли-
вера ДООЕЛ - Скопје, со седиште на ул. �Скупи-6� бр. 
7 со жиро сметка бр. 300000000437021 при Комерци-
јална банка АД - Скопје и регистарска влошка бр. 
02032494?8-01-000, и истата не се спроведува и се зак-
лучува. 
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 Република Македонија�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (25816) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 460/03 од 29.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
претпријатие ГУЦА КОМЕРЦ-95 ДОО увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. �Брсјачка Буна� бр. 126, со 
жиро сметка 40100-601-355234 и регистарска влошка 
1-63784-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје 
I - Скопје, и истата не се спроведува и 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.             (25784) 

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

шение IV. Ст. бр. 451/03 од 29.09.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво за про-
изводство, услуги и промет на големо и мало АКАДЕМ-
СКИ ПЕЧАТ Гојчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште 
на ул. �Партенија Зографски� бр. 77-а, со жиро сметка 200-
0000312469-90 и регистарска влошка 02021240?-8-03-000 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и иста-
та не се спроведува и 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.             (25785) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 469/03 од 29.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги УНИКОМ Драган ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Петко Јан-
чевски� бр. 16-а, со жиро сметка 240-0100000216-11 и 
регистарска влошка 020010684?-8-01-000 при региста-
рот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се 
спроведува и 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.             (25818) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 492/03 од 29.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговец пое-
динец за фризерски третмани БРИНЕТА ТП Стафовска 
Ило Нада Скопје, со седиште на ул. �Анкарска� бр. 29, 
лок. 25, со жиро сметка 300000001574152 при Комер-
цијална банка АД Скопје и регистарска влошка 
02048632?-6-09-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклу-
чува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (25821) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Ст. бр. 13/01 

од 18.03.2002 година отвори стечајна постапка над 
должникот ДПТУ �Лозарство� ДОО с. Таринци-Кар-
бинци, на седницата одржана на Собранието на дове-
рители на 07.07.2003 година, донесе решение: 
Се констатира дека програмата за финансиска и 

сопственичка трансформација поднесена од Управниот 
одбор на ДПТУ �Лозарство� ДОО с. Таринци-Карбин-
ци е прифатена. 
Се дава согласност на програмата и на начинот на 

сопственичката трансформација на стечајниот должник 
ДПТУ �Лозарство� ДОО с. Таринци-Карбинци со тоа 
што побарувањата на доверителите се претвораат во 
траен влог. 
Мерките во програмата за финансиска и сопстве-

ничка трансформација имаат правно дејство спрема си-
те доверители. 
Од Основниот суд во Штип.                            (25850) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 72/03 од 30.09.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Јавно трговско друштво за 
производство, трговија и услуги ВФ - Инвест ЈТД увоз-
извоз Штип, ул. �Вита Поп Јорданова� бр. 120, со жиро 
сметка бр. 510-0000300342-19 при Комерцијално Инве-
стициона Банка АД - Куманово. 
Отворената стечајна постапка се заклучува затоа 

што друштвото не располага со имот доволен да ги по-
крие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот да се 

брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (25852) 

___________ 
 
Основниот суд во Охрид, преку стечајниот совет со 

решение Ст. бр. 33/02 од 05.09.2003 година, одлучи 
отворената стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за производство, трговија, превоз и услуги 
Крстевска Драгана �Микс� - Охрид - ДООЕЛ, со седи-
ште во Охрид, на ул. �Ристо Чадо бр. 20, со број на ре-
гистарска влошка 01010420?-8-06-000, што се води при 
Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 41000-
601-14606 што се води при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки - Скопје - ПЕ - Охрид, со основна 
дејност такси превоз, се затвора. 
Од Основниот суд во Охрид.                           (25851) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение 

Ст. бр. 3/2002, на предлог на Одборот на доверители на 
стечајниот должник АД �Шампињони� Кочани, стечај-
ниот судија во стечајната постапка над должникот АД 
�Шампињони� Кочани, свикува собрание на доверители 
на стечајниот должник кое ќе се одржи на 13.10.2003 го-
дина во Основниот суд во Кочани, во судница бр. 2, со 
почеток во 12 часот, со следниот дневен ред: 
Информација од стечајниот управник за текот на 

стечајната постапка и донесување на одлука за поната-
мошниот тек на постапката и за начинот на впаричува-
ње на имотот на должникот. 



6 октомври 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 64 - Стр. 35 
 
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.                         (26105) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 100/03 од 26.09.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над должникот СИЛТИН Општествено 
претпријатие за оспособување и вработување на инва-
лидни лица П.О. Кратово, ул. �Гоце Делчев� бр. 70, со 
жиро сметка бр. 40901-603-1380 при  Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки на РМ, Скопје  и број на рег. 
влошка 1-2390-0-0-0 и Срег. бр. 95/98 од 28.01.1998 го-
дина на Основниот суд Скопје I- Скопје. 
За стечаен судија се именува Невена Стојановиќ, 

судија на овој суд и член на стечаен совет. 
 За стечаен управник се именува Николовски Михај-

ло, ул. �Тоде Думба� бр. 37, Куманово, моб. 070 509 577. 
 Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на ог-
ласот за отворање на стечајна постапка во �Службен 
весник на РМ� и на огласната табла во судот да ги при-
јават своите побарувања кај стечајниот управник  во 
согласност со одредбите на Законот на стечај (�Служ-
бен весника на РМ� бр. 55/97 ЗС-став 3 на член 61 од 
ЗС), а за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС). 

 Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од  
денот на објавувањето на огласот за отворање на сте-
чајната постапка во �Службен весник на  РМ�, да ги 
пријават  своите разлачни права: 
а) на подвижни предмети и права на должникот; 
б)  на недвижностите на должникот кои не се запи-

шани во јавните книги; 
в) на недвижностите на должникот кои се запишани 

во јавните книги, ако тие разлачни права не се запиша-
ни во тие книги. 
Во пријавата мора да се означат предметите на кои 

постои разлачно право, начинот и основот на заснова-
њето на тоа право, како и обезбеденото побарување. 
Отворањето на стечајната постапка да се запише во 

трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I- Скоп-
је, како и во јавните книги. 
Стечајната постапка отворена на ден 26.09.2003 го-

дина на денот во кој ова решение и огласот за отвора-
ње на стечајната постапка е ставен на огласна табла на 
овој суд. 
      Испитното рочиште на собирот на доверителите на 
кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарува-
ња на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на ден 
12.11.2003 година во 12,00 часот во соба бр. 73/2  на 
Основниот суд во Куманово. 
Испитното рочиште од став 8 на ова решение на со-

брание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое врз 
основа на извештај на стечајниот управник ќе се одлучува 
за понатамошниот тек на стечајната постапка се закажува 
за истиот ден и на истото место каде што е закажано испит-
ното рочиште на собирот на доверителите во 12,00 часот. 
Се повикуваат должниковите должници своите обвр-

ски да ги исполнат на стечајниот управник за стечајниот 
должник без одлагање. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (25990) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 414/03  од 29.09.2003 година, се  
отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друш-
тво за производство, трговија и услуги К и Л ДОО увоз-
извоз Скопје, со седиште на  бул. �АВНОЈ� бр. 58/25, и 
жиро-сметка бр. 200-0000347828-34, при Стопанска бан-
ка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02034342?-3-01-
000 при регистраторот на  Основниот суд Скопје  I- 
Скопје,  истата не се спроведува, и се заклучува. 

 Од Основниот суд Скопје II- Скопје.             (25891) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 202/03  од 08.05.2003 година, се  
отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друш-
тво за трговија и услуги МУЗИК ЦЕНТАР Јовица ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на  бул. �АСНОМ� бр. 
4/1-17, Скопје, жиро-сметка бр. 300000000441968 и ре-
гистарска влошка бр. 02028092?-8-01-000 при регистра-
торот на  Основниот суд Скопје  I- Скопје,  истата не се 
спроведува, и се заклучува. 

 Од Основниот суд Скопје II- Скопје.             (25895) 
___________ 

 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 195/03 од 22.09.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Друштвото за производство, промет 
и  услуги ВИЦКО КУМ КОМПАНИ Горан ДООЕЛ из-
воз-увоз Куманово, ул. �Трета МУБ� бр. 67/03, со жиро 
сметка 40900-601-34179 при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на РМ  и број на регистарска влошка 
02019464?-8-03-000 и Трег. бр. 5821/99 од 05.10.1999 
година на Основен суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-

чена стечајната постапка. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Извод од решението да се објави во �Службен вес-

ник на РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово                      (25962) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 324/03  од 16.06.2003 година, се  
отвора стечајна постапка над стечајниот должник Тргов-
ско друштво за производство, промет и услуги РИНОЛИ 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на  бул. �Кузман 
Јосифовски Питу� бр. 19, локал 52, Скопје, жиро-сметка 
бр. 210-0550595001-38 при Тутунска банка АД Скопје и 
регистарска влошка бр. 02040160?-8-03-000 при реги-
страторот на  Основниот суд Скопје  I- Скопје,  истата 
не се спроведува, и се заклучува. 

 Од Основниот суд Скопје II- Скопје.             (25965) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 337/03 од 22.09.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над  должникот Трговско друштво 
за производство, промет и услуги УНИВЕРЗАЛ ТРЕЈД-
МГ Соња и др. ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на 
ул. �Банско� бр. 16, со жиро-сметка 300000001229123 и 
регистарска влошка 02024577?-3-03-000, при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спро-
ведува, и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (25983) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 208/03 од 30.09.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ДЕМС Стојадин ДООЕЛ извоз-увоз Ку-
маново, ул. �Тонко Димков� бр. 11, со жиро сметка 
510-0000001467-73 при КИБ БАНКА АД Куманово и 
жиро-сметка бр. 300090000007549 при КОМЕРЦИЈАЛ-
НА БАНКА АД Скопје и број на регистарска влошка 
02009276?-3-03-000 и Трег. бр. 596/99 од 16.11.1999 го-
дина на Основен суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-

чена стечајната постапка. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
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Извод од решението да се објави во �Службен вес-

ник на РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово                      (25989) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 326/03  од 25.09.2003 година, се  
отвора стечајна постапка над стечајниот должник Авто 
превозник ПЕТАР-ПРЕВОЗ Сашо Петар Марковски ТП 
Скопје, со седиште на   ул. �Призренска� бр. 22/32,  со 
жиро-сметка бр. 40100-684-4195 при Агенцијата за рабо-
та со блокирани сметки на учениците во платниот про-
мет Скопје и регистарска влошка бр. 02015804?-6-06-000 
при регистраторот на  Основниот суд Скопје  I- Скопје,  
истата не се спроведува,  исе заклучува. 

 Од Основниот суд Скопје II- Скопје.             (26058) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 423/03  од 29.09.2003 година, се  
отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друш-
тво за производство, промет и услуги СТИЛ КОМПАНИ 
Виолета ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на   
ул. �Киро Димушков� бр. 3-б, и со жиро-сметка бр. 
220401100016608 при Македонска банка АД Скопје и 
регистарска влошка бр. 02017935?-8-03-000 при реги-
страторот на  Основниот суд Скопје  I- Скопје,  истата 
не се спроведува и се заклучува. 

 Од Основниот суд Скопје II- Скопје.             (26061) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 445/03 од 29.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над  должникот ШЕНКА ЦО 
експорт-импорт производно и трговско претпријатие 
Скопје со седиште на ул. �Втора македонска бригада� 
бр. 18/3, комплекс Треска со жиро-сметка 40100-601-
354835 и регистарска влошка 1-63826-0-0-0, при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не 
се спроведува, и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26157) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 223/03 

од 25.09.2003 година над Друштвото за производство, 
трговија, угостителство �ТИН� увоз-извоз Мери Иванов-
ска ДООЕЛ Ресен, со седиште на ул. �Димитар Божи-
новски� бр. 61, со број на рег. влошка 01005300?-8-03-
000 во Основниот суд во Битола и жиро сметка  бр. 200-
0000296420-28 во Стопанска банка АД Скопје, ф. Ресен, 
со дејност шифра 17.40/1 - производство на готови тек-
стилни производи за домаќинство, се отвора стечајна по-
стапка но истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                          (26099) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. 

бр. 55/03 од 01.10.2003 година, е отворена стечајна по-
стапка над должникот Трговец поединец Михаил Стојмир 
Голомеов ТП - Штип, ул. �Солидарност� бр. 11/2, Штип 
со жиро-сметка бр. 41400-601-38248 кај Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки - Одделение во Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот Трго-

вец поединец Михаил Стојмир Голомеов ТП - Штип се 
заклучува затоа што друштвото не располага со имот 
доволен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот  да се 

брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (26101) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 153/03 

од 24.09.2003 година над Друштвото со ограничена одго-
ворност за производство, трговија на големо и мало и ус-

луги, увоз-извоз БИТЕКСИМО Битола ДОО ПО, со седи-
ште на ул. �Кичевска� бр. 23 во Битола, со број на рег. 
влошка 1-18237 во поранешниот Окружен стопански суд 
во Битола и жиро сметка  бр. 200-0000239353-24, од Сто-
панска банка АД Скопје Е. Битола, со дејност шифра 
28.75 - производство на други фабрикувани метални про-
изводи неспомнати на друго место, се отвора стечајна по-
стапка но истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                          (26103) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. 

бр. 110/03 од 19.09.2003 година, е отворена стечајна постап-
ка над должникот Т.П. АТЕТЕ Колонијал Душко Воислав 
Стојановски ул. �Д.Г. Кара� бр. 23/8, Тетово, со жиро-сме-
тка бр. 540000000054190, што се води при Тетовска банка 
АД Тетово - Тетово, запишан при  Основен суд Скопје I- 
Скопје, под Трег. бр. 1628/98 од 22.06.1998 година и со ре-
гистарска влошка бр. 02002853-6-000. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од трговскиот регистар што се води при  Основ-
ниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (26107) 

___________ 
 

Во огласот бр. 24619 за отворање на стечајна пос-
тапка, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 61/03, на 
стр. 378-379, во третиот ред наместо зборовите: "АД 
Еуротекс" треба да стојат зборовите: "АД ЕУРОТЕК".   
_______________________________________________ 

 
Л И К В И Д А Ц И И 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2610/2003 од 17.09.2003 година, во регис-
тарска влошка бр. 02008738?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на Друштвото за трговија на голе-
мо и мало, извоз-увоз ПОВАРДАРИЕ ПРОМ ДОО 
Скопје, Трговски центар, нас. Лисиче локал 31-1. 
Запишување на ликвидатор и  престанок со работа 

на: Друштво за трговија на големо и мало, извоз-увоз 
ПОВАРДАРИЕ ПРОМ ДОО Скопје, Трговски центар, 
нас. Лисиче локал 31-1. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (25555)     

___________ 
 
Ликвидаторот Спиро Џамбазов од Скопје, со стан 

на ул. �АСНОМ� бр. 60/1-4, Скопје, објавува дека 
Друштвото за трговија на големо и мало, посредување, 
производство и услуги РИС-ЏАМБО Спиро и други 
ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �АСНОМ� бр. 60/1-4, 
Скопје, со жиро сметка бр. 300000000491826 е во ли-
квидација со решение П.Трег. бр. 3028/03. 
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 три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (25556)     

___________ 
 
Ликвидатор Бранка Анакиева од Кочани, ул. �Киро 

Кикенски� бр. 13, запишана во трговскиот регистар 
при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 
1030/02 од 25.11.2002 година, објавува дека Друштвото 
за производство, трговија и услуги Сталмак ДООЕЛ 
Кочани, ул. �210� бр. 29, е во ликвидација. 
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 
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ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.                      

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања по објавувањето на огла-

сот во �Службен весник на Република Македонија�, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна од последната објава. Од ликвидаторот.          (25854) 

___________ 
 
Ликвидаторот Штерјова Димка од Скопје, запишан 

во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П.трег. бр. 2610/2003 објавува дека 
Друштвото �ПОВАРДАРИЕ ПРОМ� ДОО Скопје и со 
број на жиро-сметка 300000000086075 отворена при 
Комерцијална банка е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од последната објава.  
Од ликвидаторот.          (25827) 

___________ 
 
Ликвидаторот Илија Ристески од Скопје, ул. �Вол-

гоградска� бр. 4-3/4 запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. 
бр. 2891/2003 објавува дека Друштвото за производс-
тво, промет и услуги МИСАЛ 2000 Милан ДООЕЛ-
Скопје, со жиро-сметка број 3600160100103 84 во По-
штенска банка АД-Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Сл. весник на РМ�, до ликви-
даторот со пријава во два примероци со докази, а нај-
доцна во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (25843) 

___________ 
 
Ликвидаторот Игор Качкиноски од Прилеп, запи-

шан во судскиот регистар при Основниот суд во Бито-
ла, со решение П.Трег. 629/03, објавува дека Друштво-
то за производство, промет и услуги увоз-извоз �Ма-
грос-Анте и др.� ДОО-Прилеп, со седиште на ул. 
�Трајко Николоски� бб во Прилеп, со број на жиро-
сметка 210 0546835301 75, отворена при �Тутунска 
банка� филијала Прилеп, 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 примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (25855) 

___________ 
 
Ликвидаторот Бранко Милосавлевски од Тетово, ад-

вокат, ул. �ЈНА� бр. 14, тел. 044/331-611, запишан во тр-
говскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, 
со решение П.Трег. бр. 1329/03 и влошка 02013152?-8-
03-000, објавува дека Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ГРАФИКА Владимир ДООЕЛ увоз-извоз  
Тетово, ул. �ЈНА� бр. 1/51 е во ликвидација. 
Се повикуваат сите доверители на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена од обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во 2 примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (25859) 

___________ 
 
Ликвидаторот Африм Исмаили од Скопје, ул. �Ан-

тон Попов� бр. 114, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. 
бр. 1145/2003 година, објавува дека Друштвото за про-
изводство, промет и услуги АДИС-97 Африм ДООЕЛ 
Скопје, ул. �Антон Попов� бр. 114, со бр. на жиро сме-
тка 300000000468449, отворена при Комерцијална бан-
ка АД Скопје, е во ликвидација. 

Од ликвидаторот.                                              (25995) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 

574/03 од 12.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 
03001293?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на престанок на ЈТД на Јавното трговско друш-
тво за трговија и услуги АД Либитум Винка Анѓелко-
виќ и др. јтд ул. �Јордан Стојанов� бр. 17, Пробиштип. 
Се врши упис на престанок-ликвидација на Јавното 

трговско друштво за трговија и услуги АД Либитум 
Винка Анѓелковиќ и др. јтд Пробиштип, ул. �Јордан 
Стојанов� бр. 17. 
За ликвидатор на друштвото се именува Винка Ан-

ѓелковиќ од Пробиштип, застапник без ограничување. 
Од Основниот суд во Штип.                            (26044) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 

593/03 од 17.07.2003 година, во регистарска влошка бр. 
03007410?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство, промет и транспорт Љуп-
чо-Транс ДООЕЛ Кочани, ул. �Македонска� бр. 6. 
Друштвото за производство, промет и транспорт 

Љупчо-Транс ДООЕЛ Кочани, ул. �Македонска� бр. 6, 
престанува со работа сметано од 01.07.2003 година со 
Одлука на единствениот содружник бр. 01-01 од 
30.06.2003 година. 
Со престанокот на друштвото ќе се спроведе по-

стапка ликвидација на друштвото. 
За ликвидатор на друштвото се именува Бранка 

Анакиева од Кочани, ул. �Киро Кикенски� бр. 13, дип-
ломиран економист. 
Од Основниот суд во Штип.                            (26054) 

___________ 
 
Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екон. од Те-

тово, ул. �Благоја Тоска� бр. 222, телефон 044/332-025, 
запишан во трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2193/03 и ре-
гистарска влошка бр. 02036126?-8-09-000 од 27.08.2003 
година, објавува дека Градежното трговско и услужно 
друштво ДРИТА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. 
�Ј. Сандански� бр. 8, 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 Република 
Македонија�, до ликвидаторот со пријава во два при-
мероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од пос-
ледниот оглас од објавата. 
Од ликвидаторот.                                              (26080) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И  
Се продаваат 2/3 идеален дел од недвижен имот - 

помошни простории - подрум во Скопје на ул. �Дебар-
ца� бр. 42, кој лежи на КП 9832, зграда 4, влез 1 намена 
на зградата 00511 со површина од 46 м2, КО Центар 1 и 
на помошни згради на ул. �Дебарца� бр. 42, кои лежат 
на КП 9832, зграда 4, влез 1 кат-приземје, намена на 
зградата 00691, со површина од 47 м2, во вкупна повр-
шина од 93 м2, КО Центар 1 евидентирани во Имотен 
лист бр. 40614, сопственост на продавачите Симонов-
ска Пенка од Скопје, ул. �Дебарца� бр. 42 и Поповски 
Трајан од Скопје, ул. �Дебарца� бр. 42 за вкупна купо-
продажна цена од 560.000,00 денари. 
Се повикуваат лицата кои имаат право на првенс-

твено купување на посочениот недвижен имот во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, писме-
но да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до адвокатот Ефимија Дуковска од Скопје, ул. �Мо-
сковска� бр. 9.                                                         (25565) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, сопственост на 

Крстевски Стојанче, заведен во Поседовен лист бр. 
155, за КО Ракотинци и тоа: КП 1982/2, пл. 6, в.м. �Са-
ра Ливада�, нива, кл. 4, површина 310 м2, КП 1982/2, 
пл. 6, в.м. �Сара Ливада�, нива, кл. 3, површина 320 м2, 
КП 1982/3, пл. 6, в.м. �Сара Ливада�, ливада, кл. 3, по-
вршина 200 м2, КП 1982/2, пл. 6, в.м. �Сара Ливада�, 
неплодно, површина 150 м2. Вкупно 980 м2. Предмет-
ната недвижност се продава за вкупна купопродажна 
цена од 100 денари по метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници, соседите и други лица што имаат првенствено 
право на купување, и лица чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на Ре-
публика Македонија�, писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудата. Во спротивно го губат правото на 
првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат 

до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. �Ниџе Планина� бр. 16, 
Скопје.                                                                      (25601) 

___________ 
 
Се продава шума на КП 1766 во м.в. �Чаковец�, 

класа 5 со површина од 488 м2, нива на КП 1767 во м.в. 
�Чаковец�, класа 5 во површина од 3.720 м2, нива на 
КП 1767 во м.в. �Чаковец�, класа 6 во површина од 
5.363 м2 заведени во Имотен лист бр. 34 за КО Ресава 
издаден од ДЗГР - Одделение за премер и катастар Ка-
вадарци, сопственост на продавачот Шиков Игор Гли-
гор од с. Ресава за вкупна купопродажна цена од 
40.000,00 денари по идеален дел. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на Република Македонија�, писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 
Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојано-

ска, ул. �ЈНА� бр. 45, Кавадарци.                         (25606) 
___________ 

 
Се продава 13/416 и 18/416 идеален дел од КП 551 

во м.в. �Рамниште� интензивно лозје, класа 4 со повр-
шина од 7.196 м2, од нива на КП 5521 во м.в. �Рамни-
ште�, класа 5 во површина од 3.224 м2, од земјиште 
под зграда 1 на КП 551 во м.в. �Рамниште� со површи-
на од 68 м2, од земјиште под зграда 2 на КП 551 во м.в. 
�Рамниште� со површина од 56 м2 и од земјиште под 
зграда 3 на КП 551 во м.в. �Рамниште� со површина од 
26 м2 или вкупна површина од 10.569 м2 заведен во 
Имотен лист бр. 229 за КО Брушани издаден од ДЗГР - 
Одделение за премер и катастар Кавадарци, сосопстве-
ност на продавачот Ифтимов Стојан Диме од Кавадар-
ци, ул. �Шакалица� бр. 28, за купопродажна цена од 
10.000,00 денари по идеален дел. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на Република Македонија�, писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 
Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојано-

ска, ул. �ЈНА� бр. 45, Кавадарци.                          (25608) 

Се продава 2/150 идеален дел од КП 552 во м.в. 
�Рамниште� нива, класа 5 со површина од 5.426 м2, 
земјиште под зграда 1 на КП 552 во м.в. �Рамниште� со 
површина од 50 м2 и земјиште под зграда 2 на КП 552 
во м.в. �Рамниште� со површина од 39 м2 или вкупно 
5.515 м2 заведен во Имотен лист бр. 211 за КО Бруша-
ни издаден од ДЗГР - Одделение за премер и катастар 
Кавадарци, сосопственост на продавачот Атанасов 
Стојан Слободан од Кавадарци, ул. �Блажо Алексов� 
бр. 28, за купопродажна цена од 10.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на Република Македонија�, писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 
Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојано-

ска, ул. �ЈНА� бр. 45, Кавадарци.                          (25609) 
___________ 

 
Над недвижниот имот сопственост на ДПТ ИНТЕР 

ЕКСПОРТ ДОО Струмица, кој се состои од: Индустри-
ска хала со настрешница и тоа: згради во останато сто-
панство, К.П. бр. 2109/3, зграда 1, кат-приземје, м.в. 
�Климент Охридски� собност 003, материјал на градба 
893, со корисна површина од 451 м2, згради во остана-
то стопанство, К.П. бр. 2109/5, зграда 1, кат-приземје, 
м.в. �Климент Охридски� собност 001, материјал на 
градба 893, со корисна површина од 947 м2, означено 
во лист В со право на сопственост на земјиште под 
зграда, К.П. бр. 2109/3, зграда 1, план 012, скица 091, 
м.в. �Ѓорѓи Трајков� катастарска култура 50000, во по-
вршина од 496 м2, земјиште под зграда, К.П. бр. 2109/5, 
зграда 1, план 012, скица 091, м.в. �Ѓ.Трајков�, ката-
старска култура 50000, со површина од 1025 м2, земји-
ште под зграда, К.П. бр. 2109/13, зграда 1, план 012, 
скица 091, м.в. �Ѓ.Трајков� катастарска култура 50000, 
со површина 320 м2 означено во лист Б, сето во К.О. 
Струмица, е заснован залог со Договор за засновање на 
договорен залог (со својство на извршна исправа) од 
нотарот Соња Божинкочева од Струмица под ОДУ бр. 
186/03 од 26.09.2003 година, за обезбедување на парич-
но побарување во износ од 46.000 евра.       (25607) 

___________ 
 
Над подвижните ствари: 1.600.000 литри наливно бе-

ло вино � Смедеревка со минимум 11% алкохол, испар-
лива киселина 0,5 мг/л, сулфур диоксид максимум 120 
мг/л и сулфур диоксид слободен 20 мг/л � вредност 
7.000.000,00 денари, од кои 500.000 литри сместено во 
Инокс цистерна број 32 и 100.000 литри сместени во 
Инокс цистерна број 20, 2.180.000 литри наливно црно 
вино � Вранец со минимум 11% алкохол, вкупна кисе-
лост 5,6 гр/л, испарлива киселина 0.50 мг/л, вкупен сул-
фур диоксид максимум 80 мг/л и слободен сулфур дио-
ксид минимум 20 мг/л од кои 100.000 литри сместени во 
Инокс цистерна број 11, 60.000 литри сместени во ВГ 
цистерна број 14, 20.000 литри во СВ цистерна број 20 
од реколтата 2003 година, сопственост на Винарска виз-
ба ПОВАРДАРИЕ Неготино е заснован залог со нотар-
ски акт � Договор за залог на подвижни ствари на нота-
рот Бинов Гело од Неготино под ОДУ. бр. 256/03 од 
25.09.2003 година во корист на заложниот доверител 
Фонд за земјоделие Скопје, за обезбедување на парично 
побарување во износ од 10.000.000,00 денари.      (25612) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог на недвижен имот 

со својство на извршна исправа, потврден под ОДУ бр. 
240/03 и Договор за регистриран залог врз подвижни 
предмети, потврден под ОДУ бр. 241/03 и двата од 
25.09.2003 година, и двата потврдени од нотарот Ѓорги 
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Николов од Гевгелија, склучен помеѓу заложниот дове-
рител Комерцијална банка АД Скопје, БДС 4065573 и 
заложниот должник ДПТ РИГО ИМПЕКС Ѓорѓи и Ри-
сто Маркудови ДОО Скопје, со БДС 4210719, заснова-
но е заложно право над целокупниот недвижен имот 
внесен во Имотен лист број 904 за Ко Мрзенци и цело-
купната опрема-подвижни предмети сопственост на 
РИГО ИМПЕКС ДОО Скопје.                               (25614) 

___________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на конфекцијата 

�ДЕКОН� АД Гостивар кој се наоѓа во КО-Здуње, по-
строен на К.П. бр. 620-3-3-5 на м.в. �Падишта�, Мага-
цин за суровини и материјали со површина од 375 м2 и 
Магацин за готови производи со површина од 375 м2 
во склоп на фабриката заведен во Пл. бр. 888 за КО-
Здуње е заснован залог со Договор за залог на недви-
жен имот заверен кај нотарот Филип Трифуновски од 
Гостивар под ОДУ. бр. 133/03 од 24.09.2003 година во 
корист на заложниот доверител Република Македонија, 
Министерство за финансии � Компензационен фонд од 
странска помош � Јапонија, за обезбедување на парич-
но побарување во износ од 18.300.000,00 ЈПУ (јапон-
ски јени) во денарска противвредност според средниот 
курс на јенот во јануари 2001 година (100 јени=55,4550 
денари).            (25615) 

___________ 
 
Над недвижниот имот � сопственост на заложниот 

должник Блажеска Мирјана од Охрид кој се состои од 
угостителски објект сместен на К.П. бр. 4339/2 на м.в. 
�Чекоштина�, под објект со површина од 461 м2 и двор-
но место со површина од 427 м2, сопственост по основ 
на Одобрение за градба Уп. бр. 19-1928/97 од 05.11.1997 
година и поседовен лист бр. 7735 КО Охрид е заснован 
залог врз недвижен имот � хипотека врз основа на дого-
вор за хипотека во својство на извршна исправа заверен 
кај нотарот Станка Горичан од Охрид под ОДУ бр. 
148/03 од 15.09.2003 година, каде како должник се јаву-
ва Трговското друштво за угостителство, туризам и тр-
говија � Блажески Љупчо � Охридија ДОО Охрид , за 
која хипотека е донесено и Решение на Основниот суд 
во Охрид, Р. бр. 938/03 Ин. бр. 3, стр. 31, дел. бр. 183, 
стр. 15, во корист на заложниот доверител Стопанска 
банка АД Скопје филијала Охрид за обезбедување на па-
ричното побарување од 130.000 евра.                     (25618) 

___________ 
 
Се продава 23/150 идеален дел од недвижен имот-

нива која е со вкупна површина од 4563м2, класа 6, кој 
имот лежи на К.П. бр. 308/2, КО Бардовци, м.в. �Нива�, 
сопственост на Младенова Љуба од с. Булачани, Скоп-
је, евидентиран во Поседовен лист бр. 396, издаден од 
Државниот завод за геодетски работи-Сектор за премер 
и катастар-Скопје, за вкупна купопродажна цена од 
7.000 ЕУР во денарска противвредност. 
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 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 

нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. �Пролет� бр. 1/3-18.
            (25610) 

__________ 
 

Се продава земјиште-лозје, со површина од 2054м2, 
кое се наоѓа на К.П. бр. 439, план 3, скица 5, на м.в. 
�Нерешко Долче�, култура лозје, класа 2, заведенo во 
ПЛ бр. 20, за КО Д. Водно, на име Трпчевски Љупчо, 
за цена од 29,00 денари за метар квадратен. 
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 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Олга Димовска на ул. �Железничка� бр. 37-а, 
Скопје.                                        (25621) 

__________ 
 

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште, 
сопственост на Беќироски Садула од Кичево, ул. 
�Охридска� бр. 24, заведено по Поседовен лист бр. 905, 
за КО Дебреште, парцела бр. 732, м.в. �Кај Бадеми�, 
нива класа 7, со површина од 250м2, парцела бр. 833, 
м.в. �Село�, нива класа 7, со површина од 1677м2. Ку-
попродажната цена изнесува 60.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците, сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифов-
ски� бр. 8, Прилеп.                        (25625) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: овоштар-
ник на К.П. бр. 249/1, м.в. �Локвите�, класа 1, со повр-
шина од 2041м2 и лозје на К.П. бр. 249/1, м.в. �Локви-
те�, класа 1, од 1765м2, по Имотен лист бр. 643, КО 
Марена, за цена од 100.000,00 денари, сосопственост 
на Ѓиро Наумчев и Ристо Наумчев од Кавадарци. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште, право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава. Се повикуваат исти-
те доколку се заинтересирани да достават писмени по-
нуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. 
�7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета де-
ка не се заинтересирани за купување.        (25626) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: К.П. бр. 

1047/2, м.в. �Грамаѓе�, класа 4, со површина од 1221м2 
и нива на К.П. бр. 1048/2, м.в. �Грамаѓе�, класа 4 од 
4803м2, по Имотен лист бр. 214, КО Камендол, за цена 
од 70.000,00 денари, сопственост на Слободан Богев од 
Кавадарци. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште, право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава. Се повикуваат исти-
те доколку се заинтересирани да достават писмени по-
нуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. 
�7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета де-
ка не се заинтересирани за купување.        (25627) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште: КО �Сирково�, 
К.П. бр. 325, план 55, скица 478, м.в. �Крушев. Река�, 
култура нива, класа 3, со вкупна површина од 4210м2, 
сопственост на Димитрија Ангелов од с. Сирково, Кава-
дарци, видено од Поседовен лист бр. 98, издаден од Др-
жавниот завод за геодетски работи, Одделение за пре-
мер и катастар-Кавадарци, за цена од 40.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето во �Службен весник на РМ�, писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.           (25628) 

__________ 
 
Се продава земјиште построено на КП. бр. 348/1 

план 3, скица 6 на место викано "Јурија" култура нива 
4-та класа, со вкупна површина од 3456 м2 заведено во 
ПЛ бр. 91 за КО Бардовци на име Бошковски Богољуб 
за цена од 290,00 денари за метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-

веници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", писме-
но да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во  спро-
тивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават  

до нотарот Олга Димовска на ул. "Железничка" бр. 37-
а, Скопје.                                                                  (25622) 

____________ 
 

Над недвижен имот деловен простор доградба - ме-
занин од 100 м2 што се наоѓа во склоп на станбено дело-
вен објект на ул. �М. Тито� бб, во Тетово, како и дело-
вен простор од 333,54 м2 - приземје кој се наоѓа на ул. 
�Б. Кидрич� бб, во Тетово, на КП бр. 3792/9, заведен по 
Пл. бр. 5491 за КО Тетово сопственост на ГП Бетон А.Д. 
- Тетово е заснован залог од шестти ред со Договор за 
залог-хипотека со својство на извршна исправа заверен 
кај нотарот Иво Серафимоски од Тетово, под ОДУ бр. 
419/03 од 26.09.2003 година во корист на заложниот до-
верител Поштенска банка АД Скопје, заради обезбеду-
вање на негово парично побарување во износ од 
39.470.132,00 денари, истиот запишан во интабулацио-
ните книги при Основниот суд во Тетово.             (25760) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за засновање на регистриран 

залог врз подвижни предмети со својство на извршна 
исправа потврден од нотарот Зулфиќар Сејфулаи под 
ОДУ бр. 324/03 од 01.09.2003 година, склучен помеѓу 
ПРО БИЗНИС БАНКА АД Скопје, како заложен дове-
рител и Неим Салмани од с. Дебреше, со адреса во с. 
Дебреше во Гостивар, управител на ДТУСУ ЧУКА-
КОМЕРЦ Неим ДООЕЛ увоз-извоз од с. Дебреше со 
седиште во с. Дебреше во Гостивар, како заложен 
должник заснован е регистриран залог врз следните 
подвижни предмети: товарно моторно возило, вид вле-
кач, марка Raba, тип S 22188 6х2; полуприколка марка 
Gorica, тип PH 260-01/AL, заведени под деловоднички 
број на Заложен регистар при Централен регистар на 
РМ: 11120030000033 од 02.09.2003 година.         (25761) 

___________ 
 
Над подвижните ствари сопственост на Друштвото 

за трговија и услуги БЕСТ АГЕНТ Љупчо ДООЕЛ 
Скопје, пастеризатор со лента со вредност од 50.500 
ЕУР; трговска стока по спецификација со вредност од 
10.290.990,00 денари, заснован е залог со нотарски акт 
Договор за регистриран залог на подвижни предмети за-
верен кај нотарот Бинов Гело од Неготино, под ОДУ бр. 
260/03 од 29.09.2003 година во корист на заложниот до-
верител ТУТУНСКА БАНКА АД Скопје, за обезбедува-
ње на парично побарување во износ од 7.000.000,00 де-
нари.                                                                         (25762) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште во 

Скопје, построено на КО Арачиново, на КП 900, на м.в. 
�Шамак� ливада 3 класа во површина од 1150 м2 и на 
КП 901, на м.в. �Горни Шамак� ливада 3 класа во повр-
шина од 1140 м2 на која е сопственик Коцевска Цена, 
за цена од 135.000,00 евра во денарска противвредност 
на денот на исплатата. 

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 Дојчинова Снежана, Скопје, ул. 
�Палмиро Тољати� бр. 173.                                   (25753) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште-нива во Скопје, 
на КО Арачиново, построена на КП број 850/4, план 5, 
скица 10, место викано �Црвеница� класа 5 (петта) во 
вкупна површина од 307 м2, сопственост на Коцевски 
Борис, од Скопје, ул. �3� бр. 3, с. Арачиново, евиденти-
рана во Поседовен лист број 401, за вкупна купопро-
дажна цена од 12.000 евра во денарска противвредност 
од 739.200,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава,  во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Весна Стојчева, ул. �Иван Козаров� бр. 14, 
Општина Кисела Вода, Скопје.                             (25642) 

___________ 
 
Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во 

Општина Чаир, ги известува сосопствениците и сопс-
твениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 
202/2, нива четврта класа во место викано �Горно По-
ле� со површина од вкупно 14176 м2 КО Г. Соње дека 
сопственикот на 54/59 идеален дел од наведената пар-
цела Рајчиќ Драги со живеалиште во с. Кучевише, ул. 
�Призренска� бр. 2/51, Скопје, ја продава наведената 
парцела по цена од 150,00 денари по 1м2. 
Доколку наведените лица сакаат да го користат пре-

димственото право за купување предвидено во Законот 
за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купо-
продажната цена во нотарски депозит. Во спротивно 
продавачот ќе ја продаде на друг купувач.          (25724) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт ОДУ бр. 292/2003 од 

26.09.2003 година на нотарот Стојмир Николов од Ви-
ница, склучен помеѓу Штедилница �Можности� ДОО 
Скопје, како заложен доверител и ДОО �Хипокс� 
пром-с. Градец, Виница како залогодавач, засновано е 
заложно право - регистриран залог од прв ред врз под-
вижни предмети наведени во договорот за регистриран 
залог, сопственост на залогодавачот, кое заложно пра-
во е регистрирано во Централниот регистар на 
29.09.2003 година под единствен деловоден идентифи-
кационен број-10920030000051.                            (25844) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за одобрување на рамковен 

револвинг кредит - лимит врз основа на заложно право 
врз подвижни предмети и права, потврден од нотарот 
Ѓорѓи Николов од Гевгелија, под ОДУ број 244/03 од 
30.09.2003 година со својство на извршна исправа, 
склучен помеѓу заложниот доверител Извозна и кре-
дитна банка АД Скопје, БДС 4627148,  и заложниот  
должник ДПУТ ЧИЛИБИЈА 97 Васил експорт-импорт 
Миравци, Гевгелија, со БДС 5379563, засновано е за-
ложно право над влекач, со рег. таблици VE-223-VB и 
полуприколка со рег. таблици VE-879-VA, сопственост 
на заложниот должник врз основа на сообраќајни доз-
воли издадени од СВР Гевгелија.                          (25845) 
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Над подвижниот предмет сопственост на Друштво-

то за производство, градежништво, трговија и услуги 
ВИКТОРИЈА ДООЕЛ експорт-импорт с. Порој, Тето-
во, кој претставува: специјално товарно возило, марка 
�Mercedes� со број на шасија WDB67521415900974, со 
рег. бр. ТЕ-105-СВ; полуприколка, марка �Krone� со 
број на шасија WKESDP27000T72226, со рег. бр. ТЕ-
112-BP,  и влекач, марка �Mercedes Benz� со број на 
шасија WDB6555911K181110, со рег. бр. ТЕ-580-BN, 
заснован е залог со Договор за засновање на регистри-
ран невладетелски залог врз подвижни предмети со 
својство на извршна исправа, заверен кај нотарот То-
дор Бошковски од Тетово, под ОДУ бр. 332/03 на ден 
26.09.2003 година, во корист на заложниот доверител 
ПРОКРЕДИТ БАНКА АД Скопје, за обезбедување на 
парично побарување во износ од 35.000,00 ЕУР, кој за-
лог е регистриран во Централниот регистар на РМ, 
Скопје Регионална регистрациона канцеларија во Тето-
во, на ден 26.09.2003 година.         (25846) 

___________ 
 
Над недвижен имот сопственост на �ТЕТЕКС� АД Те-

тово, кој недвижен имот претставува градежен објект - 
погон за преработка на секундарни сировини и финлиза-
ција во конфекциски производи, со површина во основа 
од 2.864,85 м2, односно вкупна површина од 3.550  м2 со 
право на користење на земјиште под објект и право на ко-
ристење на дворно место во соодност со припадната повр-
шина на овој објект лоциран во кругот на �ТЕТЕКС� АД 
Тетово, изграден на КП број 6618 на место викано �Кљу-
ково�, по Поседовен лист број 3962 за КО Тетово, засно-
ван е залог со нотарски акт - Договор за залог (хипотека) 
со својство на извршна исправа сочинет од страна на но-
тарот Тодор Бошковски од Тетово, под ОДУ бр. 336/03 од 
30.09.2003 година, во корист на заложниот доверител 
Стопанска банка АД Скопје, за обезбедување на парично 
побарување во износ од 270.000,00 УСД.                  (25847) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот за КО Барешани, ПЛ бр. 

74, К.П. бр 764 на м.в. �Азмак�, нива, класа 3, со повр-
шина од 4300м2 и К.П. бр. 1075 на м.в. �Крушичко�, 
нива, класа 2, со површина од 16080м2, сопственост на 
Пецовски Никола од с. Барешани, а сега во Мелбурн, 
Австралија за вкупна купопродажна цена од 18.000 
АУС долари или во денарска противвредност износ од 
648.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ� 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенствено купување.  
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. 
�Мечкин Камен� бр. 20, Битола.                           (25856) 

__________ 
 

Врз основа на Анекс договор број 2, кон Договорот 
за хипотека од прв и втор ред од нотарот Љубица Мо-
ловска, под ОДУ бр. 320/02 од 13.11.2002 година, изго-
твен од нотарот Матилда Бабиќ под ОДУ бр. 190/03 од 
01.10.2003 година, е востановено заложно право-хипоте-
ка од втор ред во корист на хипотекарниот доверител 
Тутунска банка АД Скопје, над недвижност-магацинско 
дистрибутивен центар на ул. �Босна и Херцеговина� бб, 
построено на К.П. бр. 11896/19, план 71, м.в. �Чаирско 
Поле�, под објект 1117м2 и култура неплодно, со повр-
шина од 5266м2 или се вкупно со површина од 6383м2, 
во КО Скопје, над кое е сопственик и траен корисник 
Друштвото за игри на среќа и трговија ПРОМЕТ-ТУ-
ТУН АД Скопје-хипотекарен должник, а врз основа на 
Одобрение за градење издадено од Министерството за 
урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија-за оп-

штина Чаир, под бр. 12-986 од 12.05.1993 година, Реше-
ние за локација бр. 12-944 издадено од истиот орган од 
05.05.1993 година, Решение за урбанистичка согласност 
издадено од Министерството за урбанизам, градежниш-
тво, сообраќај и екологија за општина Чаир, под бр. 12-
1299 од 12.05.1993, заверен проект, Решение за доделу-
вање на градежно неизградено земјиште бр. 12-112/92 од 
03.06.1992 година и Поседовен лист бр. 17428 издаден 
од ДЗГР-Сектор за премер и катастар.        (25966) 

__________ 
 

Над подвижниот имот возило, сопственост на Тр-
говското друштво ПРОМАКС Петар Марковски ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �Партизански одреди� 
бр. 27/А 15: вид - товарно, марка FORD TRANSIT, тип- 
CONNECT 7220 1.8 TDI, со број на шасија 
WFOUXXTTPU3Y18691, број на мотор: 3Y18691, го-
дина на производство 2003, со регистарска ознака SK-
749-NC, со проценета вредност 1.006.942,00 денари, 
заснован е залог со Договор за невладетелски залог од 
прв ред врз подвижен предмет со својство на извршна 
исправа ОДУ бр. 490/2003 од 29.09.2003 година, соста-
вен од нотарот Нушка Стoјаноска од Кавадарци, како 
средство за обезбедување на побарувањето во износ од 
500.000,00 денари кое произлегува од Договор за купо-
продажба бр. 07-697 од 19.09.2003 година, склучен по-
меѓу АД за производство и промет на вино ВИНАР-
СКА ВИЗБА експорт-импорт АД Кавадарци и тргов-
ското друштво ПРОМАКС Петар Марковски ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, во корист на заложниот дове-
рител АД за производство и промет на вино ВИНАР-
СКА ВИЗБА експорт-импорт АД Кавадарци и кој залог 
е заведен во Централниот регистар-Заложен регистар 
под идентификационен број 11420030000412.    (25993) 

__________ 
 

Над подвижниот имот, сопственост на друштвото за 
трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДООЕЛ 
Скопје, со бдс. 5120276 и на Друштвото за производство 
на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и ус-
луги Д-Р Пановски Златко ДООЕЛ Скопје со бдс. 
4901983 и тоа: обични акции 9294 со номинална вред-
ност од 5.000,00 МКД, издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје, ИСИН 4065573ОБД01 и број на сметка 
1000187180, сопственост на Друштвото Д-Р Пановски 
Златко ДООЕЛ Скопје и обични акции 5774, со номи-
нална вредност од 5.000,00  МКД, издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје, ИСИН 4065573ОБД01 и број на 
сметка 1000909919, сопственост на друштвото Промеди-
ка Ристо Скопје, поблиску опишан во Записникот за по-
пис и опис на подвижни предмети УЗП 7299/03 од 
01.10.2003 година, прилог на нотарскиот акт-Договор за 
залог ОДУ бр. 310/03 од 01.10.2003 година, составен од 
нотарот Поповски Слободан од Скопје, заснован е залог 
ОДУ бр. 310/03 од 01.10.2003 година, составен од нота-
рот Поповски Слободан од Скопје, како средство за 
обезбедување на договор од 19.09.2003 година, помеѓу 
ЛХБ БАНКА АД Франкфурт на Мајна и Друштво З&З 
Медика Франкфурт на Мајна за износ од 850.000 евра, 
во корист на заложниот доверител ЛХБ Меѓународна 
Трговска банка АД Франкфурт.                   (26094) 

__________ 
 

Над подвижниот имот: аудио појачало, марка EI 
NIS, тип NP-21, со јачина од 400kw, проектор со поја-
чало (комплет), марка EI NIS, тип VP-1, сопственост на 
Домот на култура �Ацо Ѓорчев� Неготино, е заснован 
залог со Солемнизација на Договор за обезбедување на 
побарување со регистриран залог, врз подвижни пред-
мети, заверен кај нотарот Бинов Гело од Неготино, под 
ОДУ бр. 262/03 од 30.09.2003 година, во корист на за-
ложниот доверител Лотарија на Македонија АД Скоп-
је, за обезбедување на парично побарување во износ од 
800.000,00 денари.                        (26109) 
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Врз основа на Договор за регистриран невладетелски 

залог врз подвижни предмети (со својство на извршна ис-
права) составен во форма на нотарски акт од нотарот Тана 
Топалоска од Охрид, под ОДУ бр. 363/03 од 30.09.2003 
година, склучен помеѓу Тутунска банка АД Скопје, како 
заложен доверител и Трговското друштво за производс-
тво, трговија и услуги АСМ ДОО Охрид, со седиште во 
Охрид, ул. �Македонски Просветители� бр. 8, како зало-
жен должник, засновано е заложно право од прв ред врз 
идни подвижни предмети, сопственост на заложниот 
должник и тоа: преса ком. 1-машина, машина RAPID ком. 
1, машина RIMOLDI ком. 1,  машина DIRKOP ком. 1, 
дупчалка DRIKER ком. 1, шило ком. 1; оталица ком. 1, 
машина НЕХИ обична ком 21, машина ФАФ ком 4, ма-
шина ЕГЛЕРИЦА ком 4, машина ПЕТЛИЧАРКА ком 2, 
машина ДВОИГЛОВКА ком. 1, машина РИНГЛИЧАРКА 
ком. 2, стол меѓуфазен ком. 1, зав. ПИКОЛ ком. 1; Brother 
BM 755 MKIII-3A ком. 10,  Brother BMN31-65-5c ком.2, 
Brother BMN21-22-5c ком 1, BM 800E-2-3p ком. 1, Brother 
BM 845-3, 3/16 ком. 1, Brother BM 933 ком. 1, Brother BM 
272-011-8 ком. 1, Model STV376 ком. 1, Brother BM 777-
3A 1/4 ком. 1.           (26113) 

__________ 
 

Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за 
транспорт, трговија и услуги ВАЛ-ТОМ ДОО Велес и 
тоа: товарно возило, марка Сканија, тип RH 4x2, со 
број на шасија ХLERH4X2Z04242193, со број на мото-
рот 4049108, со регистарска ознака VE-975-BL и прик-
лучно возило, марка KAESSBOHRER, тип D17V, со 
броја на шасија WKK41900001011209, со регистарска 
ознака VE-244-BK, заснован е залог со нотарскиот акт 
ОДУ бр. 257/03, изготвен од нотарот Славјанка 
Андреева, запишан во Централниот регистар на РМ, 
регистрациона канцеларија број 6 во Велес, под единс-
твен деловоден идентификационен број 1062003000104 
во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД 
Скопје, за обезбедување на паричното побарување во 
износ од 300.000,00 денари.        (26119) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште, К.П. 

бр. 323, план 5, скица 7, м.в. �Кумова рупа�, култура 
нива, класа 6, површина 3390м2, во КО Патишка река, 
сопственост на Абдиовски Шазифар Јусуф од Скопје, 
с. Студеничани, по цена од 5 евра од м2, во денарска 
противвредност. 
Се повикуваат заедничките сосопственици, 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 прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Матилда Бабиќ, ул. �Јани Лукровски� бр. 3, 
Пензионерски дом Автокоманда, општина Гази Баба, 
Скопје.            (25885) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште, сопственост на 
Трајчевски Славко, заведено во Поседовен лист бр. 
1829, за КО Драчево и тоа: К.П. бр. 2383, план 5, м.в. 
�Јурија�, нива, класа 5, површина 362м2. 
Предметната недвижност се продава за вкупна ку-

попродажна цена од 100,00 денари за м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите и други лица што имаат првенс-
твено право на купување, и лица чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат 

до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. �Ниџе Планина� бр. 16, 
Скопје.            (25968) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Пепели-
ште, парцела бр. 1443, во м.в. �Мира�, нива со површи-
на од 9923м2, во КО Петелиште, сопственост на Стоја-
нов Миле од с. Пепелиште, Неготино. Цена на продаж-
ба 80.000,00 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 РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Ти-
то� бр. 138.           (26120) 

__________ 
      
Над недвижен имот сопственост на должникот-

заложниот должник Акционерско друштво печатница 
"Киро Д Дандаро"-заштитно друштво Битола од Бито-
ла: -производни објекти кои се наоѓаат во Битола 
означени како: 
КП бр. 17578/1 згр. 2, влез 1, кат ПР, со површина 

од 54 м2, КП бр. 17578/1 згр. 3, влез 1, кат ПР, со 
површина од 41м2, КП бр. 17578/1 згр. 5, влез 1, кат 
ПР, со површина од 1075 м2, КП бр. 17578/1 згр. 7, влез 
1, кат МА, со површина од 86 м2, КП бр. 17578/1 згр. 7 
влез 1, кат ПР, со површина од 256 м2, КП бр. 17578/2 
згр. 2, влез 1, кат ПР, со површина од 74 м2, КП бр. 
17578/2 згр. 8, влез 1, кат ПР, со површина од 579 м2, 
КП бр. 17578/2 згр. 9, влез 1, кат ПР, со површина од 
369 м2, КП бр. 17578/2 згр. 11, влез 1, кат ПР, со 
површина од 60 м2, КП бр. 17578/2 згр. 12, влез 1, кат 
ПР, со површина од 410 м2,сите со намена згради во 
индустрија и рударство на м.в. "ГРАДСКИ СТАДИ-
ОН" во вкупна површина од 3004 м2, право на недвиж-
ност-право на сопственост во Лист В од ИЛ бр. 8809; 
како и право на користење на изграденото градежно 
земјиште врз кое постои зграда и тоа на: КП бр. 
17578/1 згр. 2, 3, 5, 7 и КП бр. 17578/2 згр. 2, 8, 9, 11, 12 
во Лист Б од ИЛ бр. 8809 и ИЛ бр. 22411 од 17.09.2003 
година на ДЗГР на РМ-Оделение за премер и катастар 
Битола, е заснован залог-хипотека од втор ред, како и 
залог од прв ред врз подвижените предмети: 

1. Печатарска машина за гравура, модел Ротоспид 
3001 звезда /820 и 

2. Хајделберг Спидмастер двобојна Офсет машина, 
модел СМ СЕ 74-2Х., наведени од Записникот за попис на 
недвижни предмети УЗП бр.4350/03 од 22.09.2003 година 
и едиствен деловоден идентификационен број 10420030-
000153 заведен во Централниот регистар на РМ-РРК 
Битола, со Договор за залог со својство на извршна 
исправа од нотар Вера Караманди од Битола, под ОДУ бр. 
238/03 од 22.09.2003 година, во корист на заложниот 
доверител ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ, а заради 
обезбедување на парично побарување во износ од денар-
ска противвредност на 600.000, 00 ЕУР (шестотини 
илјади евра) по Договор за одобрување на рамковен 
револвинг кредит-лимит врз основа на Договорен залог 
над недвижност бр. 09-1856 од 01.09.2003 година.  (25857)    
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните 
документи: 

Пасош бр. 924474/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Шабановски Шефкет, ул. "Божин Николов" бр. 4, 
Скопје.                                                      (25545) 
Пасош бр. 1585200 издаден од СВР-Скопје на име 
Дејан Думиќ, ул. "АВНОЈ" бр. 24/1-17,Скопје.     25546 
Пасош бр. 1538751 издаден од СВР-Скопје на име 
Хамза Назли, ул. "Метохиска" бр. 64,Скопје.        25567 
Пасош бр.093312 издаден од СВР-Гостивар на име 
Бајрами Мињир, с.Форино, Гостивар.       (25583) 
Пасош бр.459986 на име Перса Дукоска, Гостивар.     
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Пасош бр. 1831388 издаден од СВР-Скопје на име 
Исмаили Расим, ул. "Чегевара" бр. 3, Скопје.        25598 
Пасош бр. 1351636 издаден од СВР-Тетово на име 
Деари Назиф, с. Челопек, Тетово.              (25623) 
Пасош бр. 1191019/99 издаден од СВР-Гостивар на 
име Џеврије Муслиу, с. Чегране, Гостивар.         (25641) 
Пасош бр. 1316841 издаден од СВР-Битола на име 
Махмуди Ердоган, ул. "Т. Даскалот" бр. 30/2, Битола. 
Пасош бр. 1203243 издаден од СВР-Гостивар на име 
Далипи Шуваип, ул. "Питарница 3" бб, Гостивар. 
Пасош бр. 1732402 издаден од СВР-Тетово на име 
Нухии Џелал, с. Ново Село бр. 2, Тетово.            (25716) 
Пасош бр. 1259801 на име Атанасов Божидар, ул. "Г. 
Принципова" бр. 19, Битола.                      (25729) 
Пасош бр. 1554280 на име Атанасов Александар, ул. 

"Г. Принципова" бр. 19, Битола.           (25730) 
Пасош бр.1208269 на име Максудов Октај, ул. "Кру-
шевска Република" бр. 179, Струмица.          (25733) 
Пасош бр. 1471280 издаден од СВР-Кавадарци на 
име Бакева Снежана, ул. "29-ти Ноември" бр. 24/2-4, 
Кавадарци.                                                    (25756) 
Пасош бр. 1781043 издаден од СВР-Скопје на име 
Стојан Сандра, бул. "1-ви Мај" бр. 2/5,Битола.      25758 
Пасош бр. 1781266 издаден од СВР-Скопје на име 
Митре Стојан, бул. "1-ви Мај" бр. 2/5,Битола.       25759 
Пасош бр. 1357657 на име Тасев Влатко, ул. "Про-
летерска" бр. 41, Штип.                                (12470) 
Пасош бр. 438705 на име Ефтимов Ванчо, ул. 

"Ленинова" бр. 28, Штип.                                      (20188) 
Пасош бр.1787375 на име Јанев Сашко, ул. "Алек-
сандар Македонски" бр. 22-I/9, Радовиш.            (25596) 
Пасош бр. 1362158 на име Исмаиловски Беким, с. 
Лопате, Куманово.                                       (5974) 
Пасош бр. 266831/94 издаден од СВР-Куманово на 
име Зекировски Јашар, ул. "Т. Мендол" бр. 77, Кума-
ново.                                                                   (25780) 
Пасош бр.1446266 издаден од СВР-Скопје. на име 
Серафимова Жаклина, бул. "Св. Климент Охридски" 
бр.24-2/10, Скопје.                                      (25786) 
Пасош бр. 1537447/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Љума Басри, ул. "Македонско косовска бригада"бр. . 
3/79, Скопје.                                     (25809) 
Пасош бр. 321120 издаден од СВР-Скопје на име 
Петровска Ирина, ул. "Рилски конгрес" бр. 61, Скопје. 
Пасош бр. 1490879 на име Мухарем Бајрам, ул. 

"Туристичка" бр. 72, Охрид.                      (25814) 
Пасош бр. 1220631 на име Демир Кадри Исмаил, 
Охрид.                                                                    (25815) 
Пасош бр. 690216/95 на име Зоран Наунов, с. Г. Под-
лог, Кочани.                                     (25817) 
Пасош бр. 1828950 на име Илиев Томе, с. Старо 
Коњарево бр. 48, Струмица.                      (25823) 
Пасош бр. 1699366 на име Кренер Муча, Дебар. 
Пасош бр.1852967 издаден од СВР-Скопје на име 
Малиќи Иусуф, ул. "Панче Неделковски" бр. 5, Скопје. 
Пасош бр.1090996 издаден од СВР-Гостивар на име 
Алији Алихајдар, с. Врапчиште, Гостивар. 
Пасош бр. 1438980/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Димитриев Коле, ул. "Л. Геров" бр. 47-а, Скопје.                                                                    

Чекови од тековна сметка бр. 02397822 со бр. 001-
0005748952, 0010005748953, 0010005748956, 00100-
05820544, 0010005820551, 0010005889563 и од бр. 001-
0005784002 до бр. 0010005784008  издадени од Комер-
цијална банка на име Тасевски Раде, Скопје. Пасош бр. 1565923 издаден ОВР-Крива Паланка на 

име Ивановски Дејвид, ул. "Моша Пијаде" бр.10, 
Дебељача,                                                      (25878) 
Пасош бр. 1580662 на име Китанов Зоран, ул. "Г. 
Упчев" бб, Струмица.                                              (25/22) 
Пасош бр. 169865/93 издаден од СВР-Куманово на 
име Фејми Фетаи, с. Отља, Куманово.       (25880) 
Пасош бр. 1858766/03 издаден од СВР-Скопје на име 
Мусли Абдулаи, ул. "Виргино" бр. 87, Скопје. 
Пасош бр. 800183  на име Аџер Алиу, с. Ваксинце, 
Куманово.                                                    (25959) 
Пасош бр. 1595770 на име Алка Дитурије, ул. "ЈНА" 
бр. 57, Струга.                                                     (25960) 
Пасош бр.  Д - 0002613 издаден од Министерство за 
надворешни работи-Скопје на име Абдулади Вејсели, 
Скопје.                                                       (25981) 

Пасош бр. 19228915/03 издаден од СВР-Скопје на 
име Елгизел Гоља, ул. "Гвадалахара" бр. 34, Скопје.   
Пасош бр. 1597474/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Гола Хасан, ул. "Гвадалахара" бр. 34, Скопје. 
Пасош бр. 1352853/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Азировиќ Мифтар, ул. "Герника" бр. 25 н. "Драчево", 
Скопје.                                                    (26123) 
Пасош бр. 1642256/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Хаџиска-Данилова Елена, ул."Народен фронт" бр. 17/6-
24, Скопје.                                       (26152) 
Пасош бр. 309094/94 издаден од СВР-Гостивар на 
име Кагури Сафет, ул. "С. Симоноски" бр. 47, Гости-
вар.                                                                     (26187) 
Пасош бр. 1605558/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Поп-Русевски Виктор, ул. "И. Аговски" бр. 10,  Скопје. 
Пасош бр. 1172430 издаден од СВР-Скопје на име 
Алими Сулејман, с. Арачиново, Скопје.       (26193) 
Пасош бр. 0568037/95 издаден од СВР-Неготино на 
име Асков Амет, с. Криволак, Неготино.        (26195) 
Пасош бр. 1541779/01 издаден од СВР-Неготино на 
име Шемоски Амет, ул. "Х. Ботев" бр. 42, Неготино. 
Пасош бр. 625590 издаден од СВР-Тетово на име 
Мемеди Хафизе, с. Глоѓи, Тетово.            (26207) 
Пасош бр. 1327532 издаден од СВР-Скопје на име 
Јанузи Есмехан, с. Визбегово, ул. ".3" бр.15, Скопје. 
Пасош бр. 0234172 на име Тони Димески, ул. "П. 
Здравкоски" бр. 28, Прилеп.                      (26223) 
Пасош бр. 1798838 на име Благица Симиќ, с. Ориза-
ри, Кочани.                                                     (26224) 
Пасош бр. 1517819 на име Цветановска Билјана, ул. 

"Енгелсова" бр. 35, Кочани.                      (26225) 
Пасош бр. 767105 на име Солија Балази, Кичево. 
Пасош бр. 1236350 на име Адеми Фитим, с. Колиба-
ри, Кичево.                                                    (26227) 
Пасош бр. 0348851 на име Јованов Благој, ул. "Ристо 
Бојмалиев" бб, Гевгелија.           (26228) 
Пасош бр. 1262996 на име Кемал Нурески, с.  Лиси-
чани, Кичево.                                                     (26232) 
Пасош бр. 1680748/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Нуредин Алмадет, ул."Виничка" бр.65, Скопје. 
Пасош бр. 734341/95 издаден од СВР-Тетово на име 
Абди Нуји, ул. "Љуботенска" бр. 45, Тетово. 
Пасош бр. 1574861/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Пупкова Милка, ул. "С. Ковачевиќ" бр. 15/54, Скопје. 
Пасош бр. 0835833 издаден од СВР-Скопје на име 
Тахир Ахмет, ул. "Благоја Паровиќ" бр. 66/2-2, Скопје. 
Пасош бр. 1863390/03 издаден од СВР-Тетово на име 
Акики Ферик, с. Челопек, Тетово.         (26280)  
Пасош бр. 049996 на име Томче Петрушев, ул. 

�Маршал Тито� бр. 177, Богданци.        (25256) 
Чек од тековна сметка бр. 4979195 со бр. 00010063-

77033 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Тодорова Драгица, Скопје.         (25552) 

Чекови од тековна сметка бр. 7378532 со бр. 5890222, 
5890223 и бр. 5890224 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Костадиновски Митко, Скопје. 
Чек од тековна сметка бр. 840-12905/25 со бр. 9900-

219660 издаден од Македонска банка на име Лилјана 
Хаџи Пецова, Скопје.                                     (25643) 
Чек од тековна сметка бр. 410159 со бр. 003006825-

476 издаден од Комерцијална банка на име Хари 
Симеонов, Скопје.                                     (25738) 
Чек од тековна сметка бр. 06809281 со бр. 0030067-

68617 издаден од Комерцијална банка на име Марга-
рита Симеонова, Скопје.                        (25739) 
Чекови од тековна сметка бр. 8311354 од бр. 6837723 
до бр. 6837728 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Мангароски Кире, Скопје.            (25853) 
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Чекови од тековна сметка бр. 12407025 од бр.  595-

4601 до бр. 5954606 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Јошевска Бети, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр. 12791-57 од бр. 266218 
до бр. 266224 и бр. 61790, 80730, 245325, 245329, 
245330, 245331 издадени од Македонска банка АД 
Скопје на име Емилија Антова, Скопје.       (25871) 
Чекови од тековна сметка бр. 9725842 од бр. 656789 
до бр. 656795 и бр. 656787, 789222, 789223 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Антова 
Емилија, Скопје.                                      (25872) 
Чек од тековна сметка бр. 13201752 со бр. 0015000-

472198 издаден од Комерцијална банка на име Билјана 
Петрушевска, Скопје.                        (25941) 
Чекови од тековна сметка бр. 16378743 од бр. 0005-

006550335 до бр. 0005006550341 издадени од Комер-
цијална банка на име Сарафиловски Спасе, Скопје.    
Чек од тековна сметка бр. 147420-11 со бр. 0001006-

321483 издаден од Комерцијална банка на име Зоја 
Каранфиловска, Скопје.                      (26217) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Пројче-
ски Димче, Скопје.                                     (25547) 
Работна книшка на име Алиов Назим, Радовиш. 
Работна книшка на име Даути Шефик, с. Опае, 
Куманово.                                                    (25569) 
Работна книшка на име Адеми Ирфан, с. Никуштак, 
Куманово.                                                    (25571) 
Работна книшка на име Виданка Љушева, ул. "Дој-
ранска" бр. 42, Богданци.                        (25572) 
Работна книшка на име Плушкоска Спаса, с. Вев-
чани, Стрруга.                                                    (25573) 
Работна книшка на име Милошовски Александар, 
Кичево.                                                     (25574) 
Работна книшка на име Милаим Салиу, с. Добри Дол, 
Гостивар.                                                     (25575) 
Работна книшка на име Трајче Николовски, ул. "11-
ти Ноември" бр. 266, Куманово.        (25577) 
Работна книшка на име Горанчо Златанов, Кочани.     
Работна книшка на име Ѓоргиев Ристо, Радовиш. 
Работна книшка на име Коцева Лилјана, ул. "К. 
Крстев" бр. 103, Неготино.                      (25582) 
Работна книшка на име Китаноски Златко, с. Обр-
шани, Прилеп.                                                   (25586) 
Работна книшка на име Ложанкоска Виолета, ул. "7-
ми Ноември" бр. 55, Охрид.                      (25587) 
Работна книшка на име Васко Костески, Охрид. 
Работна книшка на име Лукаров Влатко, Радовиш. 
Работна книшка на име Јованов Јефрем, с. Калуѓе-
рица, Радовиш.                                         (25594) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Гаши 
Мјелма, Скопје.                                                    (25602) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Атана-
сова Блага, Скопје.                                      (25604) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Јанкова 
Олга, Скопје.                                                     (25605) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Петре 
Милошевски, Скопје.                                     (25644) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Тодевски 
Стојан, Скопје.                                       (25658) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Викто-
рија Попова, Скопје.                                     (25673) 
Работна книшка на име Розита Кашовска, с. Буково, 
Битола.                                                      (25679) 
Работна книшка на име Петровска Снежана, ул. "Д. 
Груев" бр. 137/А, Битола.                        (25681) 
Работна книшка на име Биркановиќ Зоран, с. Гер-
мијан, Битола.                                       (25683) 
Работна книшка на име Ѓуркиноски Атанас, с. Тумче-
виште, Гостивар.                                       (25693) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Костов 
Звонко, Скопје.                                       (25694) 
Работна книшка на име Ивица Баневски, Куманово. 
Работна книшка на име Ристовски Блаже, Кратово.    

Работна книшка на име Јакимовски Бранко, Крива 
Паланка.                                                     (25700) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Билан 
Зулфи, Скопје.                                                     (25706) 
Работна книшка на име Ризоска Елица, нас. "Точила 

2" бр. Е2 5/19, Прилеп.                         (25710) 
Работна книшка на име Новка Корсановска, Ресен.    
Работна книшка на име Мајстороска Соња, с. Требе-
ниште, Охрид.                                      (25714) 
Работна книшка на име Јованоски Петар, Охрид. 
Работна книшка издадена од Скопје на име Петров-
ски Горан, Скопје.                                     (25718) 
Работна книшка на име Трпески Ристо, ул. "М. Тито" 
бр. 31, Св. Николе.                        (25725) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Ванѓел 
Малинковски, Скопје.                         (25736) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Марјан 
Клобучински, Скопје.                       (25740) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Лилјана 
Ковачева, Скопје.                                     (25772) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Димовски 
Горанчо, Скопје.                                      (25779) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Алек-
совски Трајан, Скопје.                                     (25783) 
Работна книшка на име Ѓорѓиеска Маја, ул. "П. 
Попоски" бр. 5, Гостивар.                        (25787) 
Работна книшка на име Зиаедин Беќири, ул. "18-ти 
Ноември" бр. 162, Гостивар.                      (25788) 
Работна книшка на име Ацкоска Митра, ул. "Страшо 
Пинџур" бр. 8А, Прилеп.             (25792) 
Работна книшка на име Фодуљаноска Елеонора, ул. 

"Егејска" бр. 75-а, Прилеп.                      (25793) 
Работна книшка на име Самарџиоски Тони, с. Кадино 
Село, Прилеп.                                        (25794) 
Работна книшка на име Деаноска Велика, Тетово. 
Работна книшка издадена од Скопје на име Горан 
Трајановски, Скопје.                                     (25805) 
Работна книшка на име Наунов Санде, ул. "Г. 
Пулевски" бр. 31, Кочани.                         (25806) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Јасминка 
Јаковчевска, Скопје.                          (25820) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Поповска 
Татјана, с. Бањани, Скопје.                      (25849) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Мануела 
Перолиќ, Скопје.                                      (25862) 
Работна книшка на име Алија Сафет, ул. "Цар 
Самоил" бр. 143, Битола.                         (25925) 
Работна книшка на име Костадинова Македонка, с. 
Град, Делчево.                                       (25933) 
Работна книшка на име Аризанов Кирил, ул. "С. 
Михајлов" бр. 4/26, Гевгелија.                      (25934) 
Работна книшка на име Ристески Јован, с. Граиште, 
Демир Хисар.                                        (25935) 
Работна книшка на име Гузимтар Татеши, Струга.   
Работна книшка на име Шаипи Шкедим, с. Франгово, 
Струга.                                                      (25937) 
Работна книшка на име Петкоска Виолета, Кичево.     
Работна книшка на име Димитрија Анастасоски, ул. 

"Кукушка" бр. 1, Прилеп.                        (25944) 
Работна книшка на име Селија Јашароска, ул. "К. 
Волнарски" бр. 65, Прилеп.                      (25947) 
Работна книшка на име Спирова Катерина, ул. "Ш. 
Планина" бр. Б/2, Охрид.                        (25952) 
Работна книшка на име Нејази Лума, Тетово. 
Работна книшка на име Дашмир Весели, с. Палчиш-
те, Тетово.                                                    (25956) 
Работна книшка на име Киклевска Весна, Охрид. 
Работна книшка на име Димзовска Ленка, Охрид. 
Работна книшка издадена од Скопје на име Елена 
Филипоска, Скопје.                                     (25971) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Вален-
тина Канзуревска - Ристовска, Скопје.            (25974) 
Работна книшка на име Богески Виктор, Прилеп. 
Работна книшка издадена од Скопје на име Трајков-
ска Владанка, Скопје.                        (26022) 
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Работна книшка издадена од Скопје на име Биљана 
Саздановска, Скопје.                                     (26098) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Пецов 
Панде, Скопје.                                                    (26186) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Идриз 
Љика, Скопје.                                                     (26188) 
Работна книшка на име Алили Мустафа, с. Пада-
лиште, Гостивар.                                        (26201) 
Работна книшка на име Спасев Ванчо, Пехчево. 
Работна книшка на име Серафимовски Гоце, Виница. 
Работна книшка издадена од Скопје на име Рамадан 
Худавер, Скопје.                                       (26212) 
Работна книшка на име Мирчевска Евица, с. Извор, 
Велес.                                                      (26214) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Бекир 
Умер, Скопје.                                                    (26229) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Иван 
Манчев, Скопје.                                                    (26254) 
Работна книшка на име Сефери Елвер, Кичево. 
Воена книшка издадена од Скопје на име Стево Се-
рафимов, Скопје.                                      (25566) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Станковски 
Бобан, Скопје.                                        (25585) 
Воена книшка на име Трајан Илиевски, ул. "Цветан 
Димов" бр. 29, Битола.                       (25713) 
Воена книшка на име Ибиши Сали, с. Лојане, 
Куманово.                                                     (25789) 
Воена книшка на име Ајети Решат, ул. "11-ти 
Ноември" бр. 84, Куманово.                      (25927) 
Чековна картичка бр. 00263199 на име Николовски 
Климент, Охрид.                                      (25939) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ  "Фаик 
Коница" на име Даути Шефик, с. Опае, Куманово.  
Свидетелство од 8 одделение на име Бурим Реџепи, 
Тетово.                                                     (25576) 
Свидетелство на име Анакиев Горанчо, Кочани. 
Свидетелство од 1 година на име Сашко Давитков, 
ул. "В. Влаховиќ" бр. 25, Кавадарци.       (25581) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ликоска Бети, с. 
Воѓани, Прилеп.                                         (25584) 
Свидетелство дупликат на име Емин Џафери, с. Ла-
кавица, Гостивар.                                       (25688) 
Свидетелство од 8 одделение на име Садат Зумбери, 
с. Опае, Куманово.                                     (25695) 
Свидетелства од 1, 2 и 3 година на име Јовановиќ 
Дејан, с. Црнилиште, Св. Николе.           (25697) 
Свидетелство од 8 одделение на име Митровска Бла-
гојка, с. Милутинце, Крива Паланка.       (25698) 
Свидетелство на име Мемедов Сервет, Велес. 
Свидетелство на име Идризова Лутвије, Велес. 
Свидетелство од 8 одделение на име Јусуф Калоши, 
Тетово.                                                       (25717) 
Свидетелство на име Ѓоргиева Билјана, Радовиш. 
Свидетелство на име Чиндаровски Адем, Берово. 
Свидетелство од 8 одделение на име Софрониев 
Љупчо, Кочани.                                                     (25722) 
Свидетелство на име Анаќиев Горанчо, Кочани. 
Свидетелство од 8 одделение на име Трајчева Данче, 
с. Карабинци, Штип.                        (25726) 
Свидетелство од 1 година издадено од ГУЦ "Здравко 
Цветкоцвски"-Скопје на име Тотиќ Сенад, Скопје.  
Свидетелство од 8 одделение на име Харије Латифи, 
с. Опае, Куманово.                                      (25790) 
Свидетелство од 8 одделение на име Мустафа 
Фејзули, с. Раковец, Тетово.                      (25795) 
Свидетелство од 8 одделение на име Рушити Селим, 
с. Пирок, Тетово.                                       (25796) 
Свидетелство на име Милошева Јованка, Велес. 
Свидетелство на име Лазеска Розета, Кочани. 
Свидетелства за 1 и 2 година издадени од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Садикоска  Амиде, с. 
Црнилиште, Прилеп.                        (25825) 
Свидетелство за 4 одделение издадено од ОУ "Те-
феус"- Скопје на име Џемиле Незири,Скопје.     (25879) 

Свидетелство од 8 одделение на име Котевски Горан, 
Пехчево.                                                      (25929) 
Свидетелство од 8 одделение на име Шамкаров 
Агим, с. Црник, Пехчево.                                       (25931) 
Свидетелства од 1, 2 и 3 година на име Петров Ан-
тонио, Св. Николе.                                     (25940) 
Свидетелства од 1 и 2 година на име Трајкова Милка, 
Радовиш.                                        (25942) 
Свидетелство на име Зекиров Реџеп, Велес.      25943 
Свидетелства од 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 одделение издаде-
ни од ОУ Рашче на име Ковачи Хиријете, с. Рашче, 
Скопје.                                                      (25945) 
Свидетелство на име Бети Пусоска Стојчевска, При-
леп.                                                       (25946) 
Свидетелство на име Јонческа Мери, Прилеп. 
Свидетелство на име Љуљет Бануши, Струга. 
Свидетелство на име Рухије Селими, Тетово. 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Гезим 
Адеми, с. Отља, Куманово.                      (25963) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јашари Рафиз, с. 
Опае, Куманово.                           (26202) 
Свидетелство од 8 одделение на име Сулимановски 
Ибраим, с. Лопате, Куманово.         (26203) 
Свидетелство од 8 одделение на име Андонова Да-
линка, Радовиш.                                       (26206) 
Свидетелство од 1 година на име Ѓорѓиевска 
Валентина, ул. "Биљинска" бр. 31, Крива Паланка. 
Свидетелство од 8 одделение на име Џерим Џаиљи, с. 
Отља, Куманово.                                          (26211) 
Свидетелство за 4 година издадено од ЦОКОБ- 
Скопје на име Каба Баки, Скопје.            (26221) 
Дозвола бр. 012 за работа издадена од Сектор за ци-
вилна воздушна пловидба-Скопје на име Димовски 
Звонко, Скопје.                                        (25860) 
Дипломатска лична карта бр.2457/2001 издадена од 
Министерство за надворешни работи на име Алваро 
Балестерос, Скопје.                          (25590) 
Ученичка книшка издадена од ДСУ "Орце Николов" 
на име Маткалиевска Ема, Скопје.            (25639) 
Ученичка книшка издадена од ДСУ "Димитар Вла-
хов" на име Јовановски Далибор, Скопје.               25741 
Ученичка книшка издадена од економското учи-
лиште "Васил Антевски Дрен"-Скопје на име Дејан 
Котевски, Скопје.                                     (25757) 
Индекс бр. 1915 издаден од факултетот за Музичка 
уметност на име Стојчевски Кирил, ул. "Херцеговина" 
бр. 18, Битола.                                        (25685) 
Индекс бр. 9503 на име Браноска Мицко Елена, 
Струга.                                                                    (25950) 
Индекс бр. 45229 издаден од Економски факултет на 
име Кочев Димитар, Скопје.                      (26276) 
Диплома на име Салиу Фери, с. Чегране, Гостивар.    
Диплома на име Чоеска Даниела, ул. "Н. Тесла" бр. 

4/11, Прилеп.                                        (25709) 
Диплома на име Блажевска Ивана, ул. "И. Трчковиќ" 
бр. 23, Куманово.                                        (25727) 
Диплома издадена од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-
Скопје на име Фатмир Ибраим, Скопје. 
Диплома издадена од УСО "Јовче Тесличков" на име 
Пановски Зоран, ул. "Б. Кошулчеви" бр. 12, Велес.   
Диплома на име Николов Сашо, Штип.       (25810) 
Диплома за завршено средно образование на име То-
ни Атанасов, ул. "Пиринска" бр. 33, Штип.            25811 
Диплома на име Нејази Лума, Тетово.       (25954) 
Диплома издадена од ДСТУ "Наце Буѓони" на име 
Елеонора Зуцкерстатер, Куманово.           (25985) 
Диплома издадена од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-
Скопје на име Фатмир Ковачи, Скопје. 
Здравствена легитимација на име Димовска Василка, 
Велес.                                                       (25703) 
Здравствена легитимација на име Атанасова Соња, 
Велес.                                                       (25707) 
Здравствена легитимација на име Кузмановски Ни-
кола, Велес.                                                    (25708) 
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Здравствена легитимација на име Рамадани Газмеда, 
с. Коњаре, Куманово.                        (25791) 
Здравствена легитимација на име Гојков Васе, 
Струмица.                                                     (25812) 
Здравствена легитимација на име Бекташева Илинка, 
ул. "Б. Јосманов" бр. 7, Велес.        (26213) 
Здравствена легитимација на име Петров Васко, ул. 

"Б. Минкови" бр. 47, Струмица.        (26216) 
Уверение за италјански јазик на име Михаиловска 
Даринка, ул. "В. Влаховиќ" бр. 3,Делчево.  
Службена легитимација рег.бр. ТЕ II-2509 и сериски 
бр. 008-800/ТЕII-2509 издадена од Министерство за 
правда на име Тофиловски Љубомир-надзорник во 
службата за обезбедување во КПУ - Затвор Тетово, 
Тетово.                                                       (25719) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни 
приходи на име ЕЛЕГАНС, Охрид.                      (25589) 
Даночна картичка бр. 4030990269689 издадена од 
Управа за јавни приходи на име ОСКАР ИМПЕКС 
ДООЕЛ, Скопје.                                         (25599) 
Даночна картичка бр. 4030998354685 издадена од 
Управа за јавни приходи на име ТРЕФ ДОО, Скопје.   
Даночна картичка бр. 4030992231093 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Јосинг  Јосиф и 
Звонко ДОО, Скопје.                        (25661) 
Даночна картичка бр. 4030900300663 издадена од 
Управа за јавни приходи на име Винце комерц, Скопје. 
Даночна картичка бр. 4030992255960 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Аузонија, 
Скопје.                                                                    (25754) 
Даночна картичка бр. 5030994137560 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Авто такси -
Ташко Јосифов, Скопје.                        (25819) 
Даночна картичка бр. 4030001431154 издадена од 
Управа за јавни приходи на име ЕКО ПРОЕКТ 
ИНЖИНЕРИНГ, Скопје.                        (25951) 
Даночна картичка бр. 4030992199432 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име "Сан- Комерц", 
Скопје.                                         (26190) 
Престанува со вршење самостојна занаетчитска 
дејност фризерскиот салон МАДОНА, Скопје.   
Престанува со вршење самостојна занаетчитска деј-
ност Рашити Мухарем, с. Љуботен, Скопје.        (26279) 
_______________________________________________ 
 

J A В Н И    П О В И Ц И 
 

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 1 и членовите 
од 15 до 32 од Законот за јавни набавки ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 26/98, 50/01, 2/02 и 
24/03), Комисијата за јавни набавки на Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА УСЛУГИ ВО ОБ-
ЛАСТА НА КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА ЗА 
ПРОЦЕСОТ НА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Служба за општи и заеднички рабо-

ти на Владата на Република Македонија, ул. "Желез-
ничка" б.б. - Скопје. 

1.2. Предмет на набавка: Обезбедување на услуги 
во областа на комуникацијата со јавноста за процесот 
на европска интеграција во Република Македонија. 
Услугите се состојат во следните пакети: 
Пакет бр. 1: Генерално осмислување и водење на 

кампањата; 
Пакет бр. 2: Продукција на текстови, дизајн, печа-

тење и планирање на медиумското покривање и  
Пакет бр. 3: Односи со јавноста. 
1.3. Понудувачите може да конкурираат за еден, 

два или сите три пакети. Ако понудувачот конкурира 

за повеќе пакети, должен е во понудата да назначи це-
ни поодделно за секој од пакетите, а набавувачот го за-
држува правото да одбере само некој од понудените. 

1.4. Предметот на набавката е подетално елабори-
ран во спецификацијата. 
Спецификацијата понудувачите можат да ја подиг-

нат во Службата за општи и заеднички работи на Влада-
та на Република Македонија, ул. "Железничка" б.б. - 
Скопје, секој работен ден од 08,00 до 15,00 часот, без на-
доместок, или на e-mail mimoza.antonovska@sei.gov.mk, 
и jordan.girov@sei.gov.mk. 

1.5. Набавката е делива. 
Со најповолниот понудувач, односно понудувачи, 

ќе се склучи договор. 
1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на правни и физички лица регистрирани на по-
драчјето на Република Македонија за вршење на дејноста.  

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Податоци за понудувачот, согласно со специ-

фикацијата. 
2.2. Цена на понудата, (со сите давачки, согласно со 

член 57 од Законот за јавни набавки), изразена во МКД. 
2.3. Начин и услови за плаќање. 
2.4. Рок за извршување на услугите. 
 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Документ за бонитет од Централниот регистар 

за економската и финансиската способност на понуду-
вачот. 

3.2. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други давачки. 

3.3. Извод од регистрација на дејноста. 
3.4. Потврда од надлежен суд дека не е отворена 

постапка за стечај или ликвидација. 
3.5. Потврда од надлежен суд дека нема правосилна 

пресуда со која е изречена мерка забрана за вршење на 
дејност. 
Сите документи треба да се во оригинал или копии 

заверени кај нотар. 
 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
4.1. Квалитет    60 поени, 
4.2. Цена    30 поени, 
4
 

.3. Рок за извршување на услугата 10 поени. 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. Документацијата се до-
ставува во затворен коверт на кој задолжително стои 
ознаката "не отворај" и бројот на овој повик. 

5.2. Рокот за доставување на понудите е заклучно 
со 28.10.2003 година. 

5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
вуваат на следната адреса: Служба за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија, ул. "Же-
лезничка" б.б. - Скопје. 

5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши во при-
суство на понудувачите на ден 30.10.2003 година, со 
почеток во 10,30 часот, во просториите на Службата за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, барака бр. 4, сала за состаноци. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
6.2. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та од овој повик и согласно Законот за јавни набавки, 
како и оние кои немаат целокупна документација која 
се бара во овој повик нема да се разгледуваат. 

 
    Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на членовите  33, 33-а и 34 од Законот за 

јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98, 
50/2001, 2/2002 и 24/2003), Комисијата за јавни наба-
вки на Јавното претпријатие Службен весник на Репуб-
лика Македонија, ц.о. - Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК  БР. 6/2003 

I ФАЗА (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.  Набавувач: Јавно претпријатие Службен весник 

на Република Македонија, ц.о. � Скопје, бул. �Парти-
зански одреди� бр.29, Скопје.  

2. Предмет на набавката е прибирање на документа-
ција за претходно утврдување на подобност на понуду-
вачите, како можни носители на набавка на услуга - пе-
чатење и дистрибуција на службеното гласило �Служ-
бен весник на Република Македонија� до крајните ко-
рисници преку ЈП Македонски пошти, за потребите на 
набавувачот за 2004 година. 

3. Вид и количина:  
а) Печатење на службеното гласило �Службен вес-

ник на Република Македонија� на графички формат: 
21х29,7 см (А-4 формат). 
б) Службеното гласило �Службен весник на Репуб-

лика Македонија� комплетно се припрема на паус од 
страна на набавувачот, со исклучок на одредени мате-
ријали кои би се печателе со директна монтажа. 
б)  Техника на печат: Рото офсет. (1+1). 
в)  Хартија: Средно фина 45 гр., 84 с.м.  
г)   Подврска: 
- со 2 кламера; 
- брош подврска � корица кунстдрук. 
д) Количина: на годишно ниво се печатат околу 100 

до 110 броја со тираж 5000-6000 примероци по еден 
број, или во просек за еден број потребни се околу 
16500 табака хартија. 

4. Право на учество на јавниот повик имаат сите за-
интересирани правни и физички лица кои се регистри-
рани за вршење на ваков вид на дејност. 

5. Отворањето на документацијата во претквалифи-
кацијата се врши без присуство на понудувачите (сог-
ласно член 35 став 1 од Законот за јавни набавки, однос-
но член 38 став 1 од Пречистениот текст на Законот).  

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Јавното претпријатие Службен весник на Републи-

ка Македонија, ц.о. � Скопје има потреба од претходно 
утврдување подобност на понудувачи � претквалифика-
ција, преку прибирање на техничка документација врз 
основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите 
за извршување на предметната јавна набавка. 

2. Од квалификуваните понудувачи дополнително 
ќе се побара доставување на понуди за извршување на 
предметната набавка, согласно членот 39 од Законот за 
јавни набавки, односно членот 42 од Пречистениот 
текст на Законот.  

 
III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите во претквалификацијата, должни 

се да достават  документација согласно член 35 од За-
конот за јавни набавки, односно член 38 од Пречисте-
ниот текст на Законот и тоа : 
а) Претставување на понудувачот: име (назив), 

адреса (седиште), овластено лице, телефон и факс; 
б) Документ за регистрација  за вршење на соодвет-

на дејност, со обележување на потребната шифра на 
дејност; 
в) Документ за економско-финансиски бонитет из-

даден од Централниот регистар, не постар од шест ме-
сеци (во оригинал или фотокопија заверена од нотар); 
г) Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара 
од шест месеци (во оригинал или фотокопија заверена 
од нотар); 

д) Потврда од надлежен суд дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација, не постара од шест 
месеци (во оригинал или фотокопија заверена од но-
тар); 
ѓ) Уверение од надлежен суд дека со правосилна 

пресуда не е изречена мерка на безбедност � забрана за 
вршење на дејност, не постаро од шест месеци (во ори-
гинал или фотокопија заверена од нотар). 
е)  Документ за техничко-технолошки бонитет:  
1) расположива опрема (доказ за техничка опреме-

ност) со следните минимум карактеристики: 
-   Рото-машина со брзина од 15000 копии на час, со 

можност за печатење 2 и повеќе табака од 16 страници 
А-4 формат; 

- Комбинирана книговезачка машина за уфрлање на 
табак, шиење и тристрано режење со минимум 6000 та-
кта на час со можност за шиење жица со ушка; 

- Комбинирана книговезачка машина за брош под-
врска  (рото биндер) со или  без станици за уфрлање на 
табак, со брзина на уфрлање со минимум 1000 такта на 
час;  

- Доказ дека располагаат со товарно моторно вози-
ло за дистрибуција на службеното гласило �Службен 
весник на Република Македонија� до ЈП Македонски 
пошти, како и за неговата вкупна носивост (во тони), 
тип на возилото и година на производство. 

2) други физички капацитети (магацински простор 
и др.) потребни за реализација на набавката; 

3) досегашно искуство (референтна листа) и 
4) стручен кадар за извршување на набавката (ква-

лификација и број). 
2. Заради проверка на веродостојноста на техничка-

та документација, односно техничката опременост на 
понудувачот, врз основа на која ќе се цени способноста 
на понудувачите за извршување на предметната јавна 
набавка, Комисијата за јавни набавки на набавувачот 
може да врши увид на лице место во просториите на 
понудувачот. 

 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
1. Документацијата се доставува до набавувачот 

преку пошта, или со предавање во  архивата на набаву-
вачот секој работен ден за времетраењето на овој  огра-
ничен повик од 10 до 14 часот. 

2. Документацијата се доставува на следната адреса 
� седиште на набавувачот ЈП Службен весник на Ре-
публика Македонија, ц.о. � Скопје,  бул. �Партизански 
одреди� бр.29, Скопје.  

3. Документација се доставува во затворен коверт, 
на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката �не 
отворај� и бројот на ограничениот јавен повик. Во сре-
дината на ковертот треба да биде назначена точната 
адреса на набавувачот. Ковертот не смее да содржи ни-
каква ознака со која би можел да се идентификува ис-
праќачот-понудувачот. 

4. Документацијата се доставува во еден оригина-
лен примерок, заверен и потпишан од страна на одго-
ворното лице на понудувачот  и треба да ги содржи си-
те податоци � докази, односно документи назначени во 
овој ограничен повик. 

5. Рокот за доставување на документацијата изнесу-
ва 21 ден од денот на последната објава на Ограниче-
ниот јавен повик бр. 6/2003. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и што не е изработена според одредби-
те на овој ограничен повик, нема да се разгледува. 

2. За дополнителни информации, понудувачите мо-
жат да контактираат со Комисијата за јавни набавки на 
Јавното претпријатие Службен весник на Република 
Македонија, на тел.: 3298-860 и 3298-769 локал 113. 

 
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни наба-

вки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-414/3 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Предмет на набавка: Компјутерска опрема (brand 

name), по технички карактеристики и количина наведе-
на во Прилог бр. 1 на овој повик. 

2. Прилогот бр. 1 може да се подигне во простории-
те на Министерството за одбрана - Сектор за логисти-
ка, бул. �Јане Сандански� бр. 12, Скопје, ламела 3, во 
време од 14,00 до 16,00 часот во работен ден, во време-
траење на јавниот повик. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни правни и физички лица, се 
спроведува по постапка согласно со одредбите од Зако-
нот за јавни набавки. 

4. Набавката на средствата од Прилог бр. 1 е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цени, поединечни и вкупно за наведените средс-

тва, франко купувач без пресметана царина, со посебно 
искажан ДДВ, 

- начин и услови на плаќање, 
- квалитет на средствата според техничките кара-

ктеристики на производителот, а согласно соодветни 
стандарди - прописи за квалитет за овој вид на средс-
тва и бараните карактеристики од Прилог бр. 1 на овој 
повик (каталог и проспект), 

- рок на испорака, 
- гарантен рок, 
- сервисирање и одржување и 
- рок на важноста на понудата. 
 
III. СО ПОНУДАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТА-

ВИ ДОКУМЕНТАЦИЈА согласно Законот за јавни на-
бавки во оригинален примерок или заверена копија од 
нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција од дејности, 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

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

- доказ - извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација, 

- доказ - извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана на вршење на дејност, 

- доказ за техничка способност на понудувачот сог-
ласно член 25, став 1, алинеја 1, 3 и 6 од Законот за јав-
ни набавки. 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 месеци, освен изводот од регистрација на дејноста. 
 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена ..........................................................50 бодови, 
- квалитет ..................................................40 бодови, 
- рок на испорака ......................................10 бодови. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален 
примерок, потпишана и оверена од страна на одговор-
ното лице на понудувачот, да се достави на адреса: 
Министерство за одбрана на Република Македонија, 
бул. �Јане Сандански� бр. 12, Скопје, преку пошта, со 

предавање во архивата во Секторот за логистика или со 
предавање на Комисијата за јавни набавки, на денот на 
јавното отворање на понудите. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

24.10.2003 година, со почеток во 12,00 часот, во про-
сториите на Министерството за одбрана на Република 
Македонија - Сектор за логистика, бул. �Јане Сандан-
ски� бр. 12, ламела 1, Скопје. 
Претставниците на понудувачот се должни на Ко-

мисијата за јавни набавки да и предадат писмено овла-
стување за учество на јавното отворање. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 

кои не ги содржат бараните податоци и документација 
од овој повик, согласно со одредбите од Законот за јав-
ни набавки нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 02/2469-008. 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
  
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни наба-

вки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-510/3 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Предмет на набавка: Интендантски средства (потко-

шула летна, ремен за панталони, колан со прекурамки, 
вреќа транспортна, ранец борбен, крило шаторско, чорапи 
војнички В/С, чорапи војнички П/С, поткошула зимска, 
ракавици војнички), по технички карактеристики, количи-
на, место на испорака наведени во Список бр. 1. 

2. Списокот бр. 1 може да се подигне во простории-
те на Министерството за одбрана - Сектор за логисти-
ка, бул. �Јане Сандански� бр. 12, Скопје, ламела 3, во 
време од 14,00 - 15,00 часот во работен ден, во време-
траење на јавниот повик. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни правни и физички лица, се 
спроведува по постапка согласно со одредбите од Зако-
нот за јавни набавки. 

4. Набавката е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цени во денари, франко краен корисник на купува-

чот, без пресметан ДДВ, 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет на понудените средства согласно барани-

те технички карактеристики во Список бр. 1 (произво-
дител, потекло), 

- рок на испорака и 
- рок на важноста на понудата. 
Во прилог на понудата задолжително да се достави 

банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вред-
ност на понудените средства, со сите јавни давачки. 
Понудувачот е должен да достави мостри за пону-

дените средства, со означен број на артикал и сертифи-
кат за квалитет од овластена институција до Мини-
стерството за одбрана - Сектор за логистика, бул. �Јане 
Сандански� бр. 12, ламела 1. 

 
III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА да се достави 

согласно член 24, 25 и 26 од Законот за јавни набавки 
во оригинални примероци или заверени копии од нотар 
и тоа: 

1. Документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар. 
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2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3. Извод од регистрација на дејноста, усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствената класифи-
кација на дејности. 

4. Доказ-извод од судска евиденција дека не е отворе-
на постапка за стечај или не е во процес на ликвидација. 

5. Доказ-извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана на вршење на дејност и  

6. Техничката документација не смее да биде поста-
ра од 6 месеци, освен наведениот документ под точка 3. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена ..........................................................50 бодови, 
- квалитет ..................................................40 бодови, 
- рок на испорака ......................................10 бодови. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален 
примерок, потпишана и оверена од страна на одговор-
ното лице на понудувачот, да се достави на адреса: 
Министерство за одбрана на Република Македонија, 
бул. �Јане Сандански� бр. 12, Скопје, преку пошта, со 
предавање во деловодството на Секторот за логистика 
или со предавање на Комисијата за јавни набавки, на 
денот на јавното отворање на понудите. 

 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

24.10.2003 година, со почеток во 9,00 часот, во просто-
риите на Министерството за одбрана на Република Ма-
кедонија - Сектор за логистика, бул. �Јане Сандански� 
бр. 12, ламела 1, Скопје. 
Претставникот на понудувачот е должен на Коми-

сијата за јавни набавки да и предадат писмено овласту-
вање за учество на јавното отворање. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
Понудите кои не се доставени во определениот рок, 

понудите кои не се изработени според основите во овој 
повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја 
немаат целокупната техничка документација која се ба-
ра и нема да достават мостра, нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 02/2469-008, локал 126 и 107. 
                                           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. 66/2003 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000, Скопје. 
2. Предмет на набавката  
Конфекционирање на зимски кошули за припадни-

ци на Полицијата 16.000 пара, согласно Уредбата за 
униформата и ознаките на униформата на Полицијата. 

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 пред добивање, а истиот да достави 
банкарска гаранција од првокласна банка во прилог во 
висината на бараниот износ. 

4. Рок на испорака. 
5
 

. Рок на важноста на понудата. 
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 издаден од Централниот ре-

гистар согласно со Правилникот за содржина на доку-
ментот за бонитет (�Сл весник на РМ� бр. 32/98 и 
55/98). 

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. 

6. Доставената документација не се враќа. 
 
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- цена                            45 бода; 
- квалитет                     40 бода: 
- рок на испорака        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 јавни информирање и во 
�Службен весник на РМ�. 

- Рок 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 и 57 од Законот за јавни наба-
вки, преку писарницата на Министерството за внатреш-
ни работи или лично до Комисијата  на 15.10.2003 годи-
на 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. 

- Задолжително доставување на мостра. 
- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 

на телефон 3112-141. 
- МВР го задржува правото за поделба на набавката. 
 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(пречистен текст �Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки при 
Министерството за образование и наука-ПЕ-Струмица, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПРЕВОЗ НА 
УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2003/2004 ГОДИНА  

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на Јавниот повик бр. 1 е Министерс-

твото за образование и наука ПЕ - Струмица, со седи-
ште на ул. �Сандо Масев� бр. 1, Струмица, по претход-
но склучен групен договор со oсновните училишта. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
превоз на ученици за учебната 2003/2004 година на ре-
лации предвидени во тендерската документација. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица, регистрирани за таков вид дејност. 

4. Постапката за повикот се спроведува со отворен 
повик согласно член 17, 34, 55, 56 и 57 од Законот за 
јавни набавки (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 21/02). 

 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
Тендерската документација со која располага наба-

вувачот се однесува за превоз на ученици и може да се 
подигне секој ден од 8:00 до 10:00 часот во простории-
те на ПЕ на Министерството за образование и наука - 
Струмица, со уплата на 2.000,00 денари. 

 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да го содржи: 
1. Името, адресата и седиштето на понудувачот. 
2. Квалитет и стандарди на изведување. 
3. Технички спецификации. 
4. Цена за секоја позиција од набавката и вкупна 

цена на набавката изразена во денари со сите јавни да-
вачки. 

5. Начин на плаќање. 
6. Набавката е делива. 
Рок на важност и прием на понудата е 15 дена од 

денот на објавувањето во последното гласило. 
 
IV. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- Доказ за финансиската способност (бонитет) од 

Централниот регистар. 
- Извод од судска евиденција дека не е под стечај 

или во процес на ликвидација и дека нема изречено 
мерка на безбедност - забрана за вршење дејност. 

- Документ од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци и придонеси. 

- Решение за регистрација на дејноста. 
- Доказ за техничка способност. 
 
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- Квалитет за изведување на работите  40 бода, 
- Цена     50 бода, 
- Начин и услови на плаќање   10 бода. 
 
VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
- Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок заверен и потпишан од одговорното лице, согласно 
член 56 од Законот за јавни набавки. 

- Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен коверт. 

- Секој понудувач учествува само со една понуда. 
 
VII. РОКОВИ 
- Отворениот повик трае до 26.10.2003 година. 

- Отворањето на понудите ќе се врши на 27.10.2003 
година во 10 часот во просториите на Министерството 
за образование и наука ПЕ - Струмица, во присуство на 
овластени претставници на понудувачите. 

- Сите понуди кои нема да се достават до утврдениот 
рок, непотполните и оние кои не се изработени според 
тендерската документација нема да се разгледуваат. 

                                           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 проекти во из-
брани општини. 

 
СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди 

од страна на квалификувани понудувачи за изведување 
на проектот: 
Општина Врапчиште/Канализација за фекални води, 

крак од Врапчиште за село Зубовце (Vr-WW-N et) 
 
1. ИНВЕСТИТОР:  
Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Еди-

ница за раководење со проекти, Скопје, Македонија. 
 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Изградба на фекална канализација во должина од 

700 м, со 22 ревизиони, односно каскадно-ревизиони 
шахти. 

 
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 
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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 по објавата на поканата 
во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, 
кој износ е неповратен. 

 
5. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. 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. 

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на по-
нудите е: 22/септември/2003 година, до 14:00 часот. 

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: Канцела-
рија на СИП/ЕРП, бул. �Кочо Рацин� бр. 13 (4ти спрат во 
зградата на Црвен крст), 1000 Скопје. 

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта 
или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши 

од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 
22/септември/2003 година, со почеток во 14:00 часот. 
На отворањето на понудите може да присуствуваат 
еден или двајца овластени претставници на понудува-
чите. 

6.2. 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 про-
екти во избрани општини. 

 
СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди 

од страна на квалификувани понудувачи за изведување 
на проектот: 
Општина Кочани/Кејско уредување на Кочанска Река 

(Ko-RR-Cen) 
 
1. ИНВЕСТИТОР:  
Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Еди-

ница за раководење со проекти, Скопје, Македонија. 
 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Уредување на речното корито од железничкиот 

мост до градскиот базен со вкупна должина од околу 
830 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 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). 

 
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 по објавата на поканата 
во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, 
кој износ е неповратен. 

 
5. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. 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. 

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на по-
нудите е: 23/октомври/2003 година, до 14:00 часот. 

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: Канцела-
рија на СИП/ЕРП, бул. �Кочо Рацин� бр. 13 (4ти спрат во 
зградата на Црвен крст), 1000 Скопје. 

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта 
или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши 

од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 
23/октомври/2003 година, со почеток во 14:00 часот. На 
отворањето на понудите може да присуствуваат еден 
или двајца овластени претставници на понудувачите. 

6.2. 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 про-
екти во избрани општини. 
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СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди 

од страна на квалификувани понудувачи за изведување 
на проектот: 
Општина Облешево/Изградба на канализационен 

колектор во Облешево (Ob-WW-Cen) 
 
1. ИНВЕСТИТОР:  
Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Единица 

за раководење со проекти, Скопје, Македонија. 
 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Изградба на канализациона мрежа во должина од 

околу 2.100 м, со 61 каскадно-ревизиона шахта. 
 
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). 

 
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 по објавата на поканата 
во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, 
кој износ е неповратен. 

 
5. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. 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. 

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на по-
нудите е: 23/октомври/2003 година, до 11:00 часот. 

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: Канцела-
рија на СИП/ЕРП, бул. �Кочо Рацин� бр. 13 (4ти спрат во 
зградата на Црвен крст), 1000 Скопје. 

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта 
или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши 

од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 
23/октомври/2003 година, со почеток во 11:00 часот. На 
отворањето на понудите може да присуствуваат еден 
или двајца овластени претставници на понудувачите. 

6.2. 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 про-
екти во избрани општини. 

 
СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди 

од страна на квалификувани понудувачи за изведување 
на проектот: 
Општина Градско/Партерно уредување на центарот на 

Градско (Gr-Pa-Ce) 
 
1. ИНВЕСТИТОР:  
Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Единица 

за раководење со проекти, Скопје, Македонија. 
 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Уредување на просторот меѓу автопатот и желез-

ничката станица со обработка на 5.600 м2 површина од 
кои околу 2.000 м2 тротоари од бехатон, кошаркарско 
игралиште, детски реквизити и хотрикултурно уреду-
вање на останатиот дел. 

 
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). 

 
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ 
4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наве-

дени во тендерската документација за овој проект. 
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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 по објавата на поканата 
во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, 
кој износ е неповратен. 

 
5. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. 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. 

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на по-
нудите е: 24/октомври/2003 година, до 11:00 часот. 

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: Канцела-
рија на СИП/ЕРП, бул. �Кочо Рацин� бр. 13 (4ти спрат во 
зградата на Црвен крст), 1000 Скопје. 

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта 
или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши 

од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 
24/октомври/2003 година, со почеток во 11:00 часот. На 
отворањето на понудите може да присуствуваат еден 
или двајца овластени претставници на понудувачите. 

6.2. 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 45 став 1 од Законот за јавни на-
бавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки на Државната пописна комисија на Ре-
публика Македонија, објавува 

 
Б А Р А Њ Е  БР. 1/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на барањето за прибирање на понуди 

е Државната пописна комисија на Република Македо-
нија, со седиште во Скопје, ул. �Даме Груев� бр. 4. 

1.2. Предмет на барањето е доставување на понуди 
за набавка на канцелариски материјал и компјутерски 
репроматеријал. 
Видот и количината што се предмет на набавките на-

ведени во точка 1.2. е утврден во посебен прилог (тен-
дерска документација) и истиот заинтересираните можат 
да го подигнат од денот на објавување на огласот. 
Тендерската документација бесплатно може да се 

подигне во Државниот завод за статистика, соба бр. 84 
во периодот од 12.00 до 14.00 часот. 
За сите информации можете да се обратите на теле-

фон 3295 784. 
1.3. Јавната набавка се спроведува со прибирање на 

понуди, без јавно отворање, согласно член 45 став 1 од За-
конот за јавни набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002). 

1.4. Рокот за поднесување на понудите изнесува 10 
дена, сметано од наредниот ден од денот на објавува-
њето во последното јавно гласило. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:  
- Име, адреса и седиште на понудувачот; 
- Крајна поединечна цена со вклучен ДДВ; 
- Начин и услови на плаќање; 
- Рок за доставување на предметот на набавката; 
- Рок на важност на понудата. 
 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок кој треба да биде потпишан од страна на ов-
ластено лице на понудувачот. 

3.2. Понудите да се достават по пошта или со непо-
средно предавање во архивата на Државниот завод за 
статистика. 

3.3. Понудите се доставуваат во запечатен коверт кој 
содржи два запечатени коверта. На предната страна од 
надворешниот коверт во горниот лев агол треба да биде 
назначено �не отворај� и бројот на барањето, а во среди-
ната на ковертот треба да биде назначена адресата на 
Државната пописна комисија (ул. �Даме Груев� бр. 4). 

3.4. Првиот внатрешен коверт треба да ја содржи при-
дружната документација и носи ознака �документација� и 
во него треба да се содржани следните документи:  

- Извод од регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет од Централниот регистар; 
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност забрана на вршење на 
дејност; 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите наведени во точка 3.4. (освен изводот од 

регистрација на дејноста) не смеат да бидат постари од 
шест месеци, а истите документи треба да бидат доставе-
ни во оригинал или во заверена фотокопија од нотар. 

3.5. Вториот внатрешен коверт да ја содржи пону-
дата и да носи ознака �понуда�. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
4.1. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- Цена - 500 бода; 
- Квалитет - 400 бода; 
- Начин и услови на плаќање - 50 бода; 
- Рок за доставување на предметот на набавката - 50 

бод . а
 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои нема да бидат доставени во на-

редниот рок, како и понудите кои не се изработени 
според наводите на ова барање и Законот за јавни наба-
вки, како и оние понуди кои ја немаат целокупната до-
кументација која се бара, нема да се разгледуваат. 

5.2. Секој понудувач може да достави само една по-
нуда. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и член 18 од Законот за јавни 

набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002 година), Ко-
мисијата за јавни набавки на Царинската управа на Ре-
публика Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 10/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач е Царинската управа на Република 

Македонија со седиште во Скопје, ул. �Лазар Личено-
ски� бр. 13. 

1.2. Предмет на набавката:  
- службена зимска облека за мажи и жени и тоа: 

зимска јакна, панталони (2 пара), капа, блуза - џемпер, 
елек и ветровка - 800 комплети;  
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- службена летна облека за мажи и жени и тоа: лет-
на јакна, панталони (2 пара) и капа - 800 комплети; 

- бојата на службената облека, составот на ткаени-
ната како и кројот треба да бидат во согласност со Пра-
вилникот за службена облека, ознаки на чиновите и на-
чинот на нејзино доделување и користење на царин-
ските службеници (�Сл. весник на РМ� бр. 60/2003); 

- ткаенината за производство на службената облека 
потребно е да биде од сопствено производство на пону-
дувачот. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите правни и физички лица регистрира-
ни за дејноста во согласност со набавката. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки (�Сл. вес-
ник на РМ� бр. 21/2002).  

 
2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име, адреса и седиште на понудувачот; 
- поединечни цени со сите даноци и давачки; 
- начин на плаќање; 
- рок на испорака; 
- понудата треба да има рок на важност; 
-
 
 референтна листа за досегашната работа. 

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (во соглас-
ност со член 46 од Законот за јавни набавки): 

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

ликвидација; 
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите од точките 2, 3, 4 и 5 не смеат да би-

дат постари од 6 (шест) месеци. Придружната докумен-
тација треба да се достави во оригинален примерок или 
во заверена копија од нотар. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- цена    40 бода; 
- квалитет    40 бода; 
- рок на испорака   10 бода; 
-
 
 начин на плаќање   10 бода. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата со назнака за отворен повик бр. 

10/2003 во еден оригинален примерок, потпишана од од-
говорното лице на понудувачот и придружната докумен-
тација треба да бидат уредно доставени согласно член 
55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки (�Сл. весник на 
РМ� бр 21/2002) по пошта или во архива на адреса: Ца-
ринска управа на РМ ул. �Лазар Личеноски� бр. 13 
Скопје, или со предавање на Комисијата на самото јавно 
отворање. Со понудата понудувачите задолжително да 
достават и банкарска гаранција во износ од 10% од вред-
носта на понудата согласно член 58 од Законот за јавни 
набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002). 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

5.3. Претставниците на понудувачите на денот на 
јавното отворање на понудите потребно е на Комисија-
та да и предадат писмено овластување од понудувачот 
за нивно учество на јавното отворање. 

 
6. РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
6.1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на об-

јавувањето во дневниот печат и �Службен весник на 
РМ� , а јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се одржи на ден 7.11.2003 година во 
12 часот во просториите на Царинската управа на РМ, 
ул. �Лазар Личеноски� бр. 13, Скопје. 

6.2. Понудите кои не се доставени во утврдениот 
рок и кои не ги содржат бараните податоци и докумен-
тација од овој повик, согласно со одредбите од Законот 
за јавни набавки нема да се разгледуваат. 

6.3. Дополнителни појаснувања можете да добиете 
на т лефон 3 116-188. е 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Државниот 
завод за геодетски работи, објавува 

 
Б А Р А Њ Е 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 13/2003 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач е Државниот завод за геодетски ра-

боти, ул. �Трифун Хаџи Јанев� бр. 4, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: 
1.2.1. Персонални компјутери; 
1.2.2. Notebook (лап-топ); 
2.2.3. Мрежни свичови. 
Барањето е јавно, а набавката ќе се спроведе со 

прибирање на понуди согласно Законот за јавни наба-
вки. 
Набавката ќе се изврши сукцесивно до крајот на 

2003 година според потребите. 
Отворањето ќе се изврши без присуство на понуду-

вачите. 
Спецификацијата за видот и количините може да се 

подигне во приемното одделение во Државниот завод 
за геодетски работи од 9,00 до 14,00 часот. 

 Набавката ќе се изврши од повеќе понудувачи.  
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
2.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот; 
2.2. Цени на услугата со вкалкулиран ДДВ, услови 

за плаќање, рок на испорака; 
2.3. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики, квалитетот и стандардот на предметот 
на набавката, при што тие треба да се во согласност со 
стандардите на Република Македонија и со меѓународ-
ните стандарди кои се прифатени во Република Маке-
донија; 

2.4. Понудата треба да има рок на важност; и 
2.5. Гаранција за квалитетот на набавката. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Како придружна документација која понудувачот 

во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки 
задолжително треба да приложи:  

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинал или копие заверено кај нотар; 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од 
шест месеци. 

- доказ од судската евиденција дека со пресуда не 
му е изречена мерка на безбедност, забрана за вршење 
на дејност не постар од шест месеци во оригинал или 
копие заверено кај нотар; и 

- доказ од судска евиденција дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација - не постар од 6 месе-
ци во оригинал или копие заверено кај нотар. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- квалитет                          40 бодови, 
- цена                                 30 бодови, 
- начин на плаќање          20 бодови, 
- рок на испорака             10 бодови. 
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5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

- рок на доставување на понудата е 10 дена сметано 
од денот на објавувањето на барањето; 

- понудата да се достави согласно член 52, 53 и 
член 54 од Законот за јавни набавки и да се наведе бро-
јот на барањето - бр. 13/2003; 

- секој набавувач може да учествува само со една 
понуда; 

- понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
или кон кои не е приложена бараната придружна доку-
ментација и навреме доставената понуда, ќе се сметаат 
за нецелосни и нема да се разгледуваат; 

- понудите може да се достават преку пошта на 
адреса, ул.�Трифун Хаџи Јанев� бр. 4, Скопје, со назна-
ка за Комисија за јавни набавки; 

- понудите ќе бидат разгледани од страна на Коми-
сијата за јавни набавки на Државниот завод за геодет-
ски работи, и за извршениот избор ќе бидат писмено 
известени. Контакт телефон 3170-116 и 3170-109. 

Комисија за јавни набавки 
__________ 

 
Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни 

набавки (�Сл. весник на Република Македонија� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки на Државниот 
завод за геодетски работи, објавува 

 
БАРАЊЕ 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 14/2003 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач  е Државен завод за геодетски рабо-

ти, ул. �Трифун Хаџи Јанев� бр. 4 - Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: 
1.1. Ласерски печатачи А4; 
1.2. Инкџет печатачи А4; 
1.3. Иглични печатачи А3; 
1.4. Скенер А4; 
1.5. Телефон-Факс; 
1.6. Исправувачи за струја; 
1.7. Видеобим проектор. 
Барањето е јавно, а набавката ќе се спроведе со 

прибирање на понуди согласно Законот за јавни наба-
вки. 
Набавката ќе се изврши сукцесивно до крајот на 

2003 година според потребите. 
Отворањето ќе се изврши без присуство на понуду-

вачите. 
Спецификацијата за видот и количините може да се 

подигне во приемното одделение во Државниот завод 
за геодетски работи, од 9,00 до 14,00 часот. 
Набавката ќе се изврши од повеќе понудувачи. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
2.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот; 
2.2. Цени на услугата со вкалкулиран ДДВ, услови 

за плаќање, рок на испорака; 
2.3. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики, квалитетот и стандардот на предметот 
на набавката, при што тие треба да се во согласност со 
стандардите на Република Македонија и со меѓународ-
ните стандарди кои се прифатени во Република Маке-
донија; 

2.4. Понудата треба да има рок на важност; и 
2.5. Гаранција за квалитетот на набавката. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Како придружна документација која понудувачот 

во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки 
задолжително треба да приложи:  

- извод од регистрација на дејноста; 

- документ за бонитет од Централниот регистар во 
оригинал или копие заверено кај нотар; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од 
шест месеци. 

- доказ од судската евиденција дека со пресуда не 
му е изречена мерка на безбедност, забрана за вршење 
на дејност не постар од шест месеци во оригинал или 
копие заверено кај нотар; и 

- доказ од судска евиденција дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација - не постар од 6 месе-
ци во оригинал или копие заверено кај нотар. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- квалитет                          40 бодови, 
- цена                                 30 бодови, 
- начин на плаќање          20 бодови, 
- рок на испорака             10 бодови. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
- рок на доставување на понудата е 10 дена сметано 

од денот на објавувањето на барањето; 
- понудата да се достави согласно член 52, 53 и 

член 54 од Законот за јавни набавки и да се наведе бро-
јот на барањето - бр. 14/2003; 

- секој набавувач може да учествува само со една 
понуда; 

- понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
или кон кои не е приложена бараната придружна доку-
ментација и навреме доставената понуда, ќе се сметаат 
за нецелосни и нема да се разгледуваат; 

- понудите може да се достават преку пошта на 
адреса, ул.�Трифун Хаџи Јанев� бр. 4, Скопје, со назна-
ка за Комисија за јавни набавки; 

- понудите ќе бидат разгледани од страна на Коми-
сијата за јавни набавки на Државниот завод за геодет-
ски работи, и за извршениот избор ќе бидат писмено 
известени. Контакт телефон 3170-116 и 3170-109. 

Комисија за јавни набавки 
__________ 

 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02), Комисијата за јавни набавки во АД �Електро-
стопанство на Македонија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 38-14/2003 

ЗА ИЗВЕДБА НА ИНФРАСТРУКТУРА ВО НОВИТЕ  
НАСЕЛБИ ЗДУЊЕ И БЛИЗАНСКО 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на барањето е АД �Електростопанс-

тво на Македонија� подружница ХЕЦ Козјак, со седи-
ште во Скопје на ул. �11 Октомври� бр. 9. 

1.2. Предмет на набавката е: 
1.2.1. Изведба на водоводна и канализациона мрежа 

и поврзување на станбени објекти во Здуње и Близан-
ско на истата; 

1.2.2. Изведба на нови станбени објекти во Здуње. 
Барањето е јавно, при што набавката ќе се спроведе 

со постапка отворен повик согласно Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 21/02). 

1.3. Понудувачите може да добијат информации на 
телефон 3149-297. 

1.4. Пред доставување на понудата неопходно е по-
сета на лице место. 

1.5. Понудувачите можат да дадат понуди пооделно 
за двата предмета на набавка. 
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2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА 
ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер докумен-
тацијата можат да ја подигнат во просториите на АД 
�ЕСМ� - Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 9, (стара зград), 
кат 5, соба бр. 4, од 7,30 до 9,30 часот, при што треба 
да достават уплатница на износ од 500,00 МКД уплате-
ни на жиро сметка бр. 200000002466120, корисник на 
АД �ЕСМ� - Скопје, Подружница ХЕЦ Козјак, ЕДБ 
4030989128346, Стопанска банка, со назнака за Барање 
бр. 38-14-2003. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба задолжително да содржи: 
- Единечна цена по позиција, вкупна цена по пози-

ција, како и вкупна вредност на понудата пополнети во 
предмерот кој понудувачот го подига како тендер до-
кументација на паритет ДДП објект каде што ќе се из-
ведуваат работите, изразена во евра, и со посебно иска-
жан ДДВ. При одлучувањето, договарањето и реализа-
цијата на набавката ќе се применува берзанскиот курс. 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
ње - само еден недвосмислено дефиниран начин на 
плаќање. 

3.4. Понудата треба да го содржи рокот на изведу-
вање на работите. 

3.5. Понудата треба да има рок на важност. 
3.6. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација и комерцијална понуда) задолжително треба да 
се преведени на македонски јазик, од страна на овла-
стен преведувач. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 

регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2002). Странско правно или физичко лице, треба да 
достави ревизорски извештај од странска реномирана 
ревизорска институција, регистрирана за вршење на ре-
визија. Ревизорскиот извештај треба да содржи подато-
ци за вкупното економско работење на странскиот по-
нудувач во последните три години. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 (а и б) од член 26 од Законот за јавни на-
бавки. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

4.4. Понудувачот треба да достави референтна ли-
ста за работа од ваков вид на објекти. 

4.5. Понудувачот е должен да достави список на ме-
ханизација со која располага и техничка екипираност 
на фирмата од стручен аспект. 

4.6. Понудувачот е должен да достави список на 
евентуални подизведувачи. 

4.7. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на отворениот по-
вик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни наба-
вки. 

4.8. Целокупната документација треба да е ориги-
нална или заверени копии верни на оригиналот и не 
постари од 6 месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од Законот за јавни набавки) 
- цена на чинење    50 бодови; 
- квалитет     30 бодови; 
- начин на плаќање    10 бодови; 
- рок на изведување    10 бодови. 

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

6.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни 
набавки. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, (Комисија за јавни набавки) Подружница 
ХЕЦ Козјак, ул. �11 Октомври� бр. 9, 1 000 Скопје или 
на лице место. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
21.10.2003 година во 11 часот, во салата за состаноци 
во Административната зграда на: АД �Електростопанс-
тво на Македонија� Подружница ХЕЦ Козјак, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 5 кат, во присуство на овластени 
претставници на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени согласно бара-
њата на отворениот повик, како и оние кои ја немаат 
целокупната документација која се бара во отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

7.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

                                           Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки  во АД �Електростопанство на Маке-
донија� - Скопје, објавува  

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-175/2003 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА  

НА МАСЛО ЗА ГРЕЕЊЕ  ЕЛ  
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 01-175/2003 

е  АД  �Електростопанство на Македонија�, со седиште 
на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката  е:  
1.2.1. масло за греење ЕЛ     кол..........473.000 литри, 
наменет за подружниците на АД �Електростопанс-

тво на Македонија�, дадени во Прегледот на потреби. 
Прегледот на потреби заинтересираните понудува-

чи може да го добијат во просториите на АД �ЕСМ�-
Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 9, IX кат, соба бр. 7, се-
кој работен ден од 8-930 часот. Контакт телефон 
02/3149-158. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото предметот на  
набавката да го подели на два или повеќе понудувачи. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи името на произво-

дителот. 
2.3. Понудата треба да ја содржи единечната  цени 

како и вкупната цена на набавката (со сите давачки 
согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки 
ако набавката е од странство)  на паритет ДДП краен 
корисник - Подружници на набавувачот, со сите давач-
ки и со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на 
понудата, изразена во МКД. Понудувачот е слободен 
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понудата да ја изрази и во странска валута. При одлу-
чувањето, договарањето и реализацијата на набавката 
ќе се применува берзански курс. 

2.4. Понудувачот мора да достави понуда за цело-
купниот обем на набавката. 

2.5. Понудата треба да го содржи начинот и услови-
те на плаќање. 

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

2.7. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка, сметан од денот на поединечната нарачка. 

2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 

регистар,  согласно член 24 од Законот за јавни наба-
вки. 

3.2. Странско правно или физичко лице  треба да 
достави ревизорски извештај од странска реномирана 
ревизорска институција, регистрирана за вршење на ре-
визија. Ревизорскиот извештај треба да содржи подато-
ци за вкупното работење на странскиот понудувач во 
последните три години.  

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки 
(за домашни понудувачи). 

3.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност и тоа: 

3.4.1. Понудувачот односно производителот треба 
да достави список на испораки на ваков вид стоки во 
последните 3 години (референтна листа). 

3.4.2. Понудувачот треба да достави технички кара-
ктеристики-(сертификат) за производите што ги нуди 
со кој го потврдува квалитетот и стандардот на произ-
водите. 

3.4.3. Понудувачот треба да достави доказ за тех-
ничка опременост: 

- специјализирани превозни средства за ваков вид 
производи; 

- специјален складишен простор за држење поголе-
ми количини од овие производи, а со цел континуира-
но и навремено снабдување на нарачателот. 

3.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.6. Целокупната документација, освен ревизорски-
от извештај, треба да биде оригинал или заверени ко-
пии верни на оригиналот и не постари од 6 (шест) ме-
сеци. 
 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 

4.1. Цена - 50 поени, 
4.2. Начин и рок на плаќање - 30 поени, 
4.3. Рок на испорака  - 20 поени.   
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: АД �Електростопанство  на Ма-
кедонија�, Комисија за јавни набавки, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
23.10.2003 година во 13 часот, во просториите на АД  
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, како и  оние кои  немаат целокуп-
на документација која се бара во Отворениот повик нема 
да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во АД �Електростопанство на Македо-
нија�-Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-181/2003 

ЗА ИЗВЕДБА НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ГЕОЛОШКИ И 
ГЕОТЕХНИЧКИ (ИНЖЕНЕРСКОГЕОЛОШКИ, ХИД-
РОГЕОЛОШКИ И ГЕОМЕХАНИЧКИ) ДОИСТРАЖУ-
ВАЊА И ИСПИТУВАЊА НА ПЈС-РУДНИК СУВОДОЛ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 01-181/2003 

е АД �Електростопанство на Македонија�, со седиште  
на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: изведба на дополни-
телни геолошки и геотехнички (инженерскогеолошки, 
хидрогеолошки и геомеханички) доистражувања и ис-
питувања на ПЈС-Рудник Суводол. 
Поконкретни информации можат да се добијат на 

телефон: 02-3149-091 и 047-206-628. 
1.3. Повикот е јавен отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки.  

1.5. Набавувачот го задржува правото исполнува-
њето на набавката да го додели на двајца или повеќе 
понудувачи.  

 
2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА-ТЕХНИЧКА СПЕ-

ЦИФИКАЦИЈА 
2.1. Обемот на набавката е даден во тендер доку-

ментацијата. 
2.2. Заинтересираните понудувачи, тендер докумен-

тацијата можат да ја подигнат во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�-Скопје, ул. �11 
Октомври� бр. 9, кат 9, соба 1, од 7,30 до 9,30 часот, 
при што треба да приложат уплатница во износ од 
500,00 денари, уплатени на жиро сметка бр. 
200000002447884, АД �ЕСМ�, ед. дан. бр.  
4030989128346, депонентна банка-Стопанска банка, со 
назнака за Отворен повик бр. 01-181/2003. 
Контакт телефони: 02 3149-155 и 3149-091. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, изведувачот и евентуални-
от подизведувач. 

3.2. Понудата треба да ги опфати сите позиции да-
дени во тендер документацијата која е поделена во 2 
дела: геолошките, инженерскогеолошките и хидрогео-
лошките испитувања во еден дел, а геомеханичките ис-
питувања во друг дел. 
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Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкуп-

ни цени по делови, како и вкупната вредност на целата 
понуда (со сите давачки согласно член 57 став 3 од 
ЗЈН), на паритет ДДП Битола, изразена во ЕУР. 

3.3. При договорањето и реализацијата на набавката 
ќе се применува продажниот берзански курс. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот и услови-
те на плаќањето и тоа само еден недвосмислен дефини-
ран начин на плаќање. 

3.5. Рокот на изведба на работите. 
3.6. Понудата треба да има рок на важност од мини-

мум 60 дена. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тацијата која се бара и комерцијалната понуда) треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУ-

МЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од За-
конот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2002). 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

мент за бонитет од Централниот регистар, а странските 
понудувачи треба да достават ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција реги-
стрирана за вршење на ревизија, со податоци за пос-
ледните 3 години. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други давачки. 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ка способност согласно член 25 од Законот за јавни на-
бавки: 

- референтна листа за извршени вакви или слични 
работи,  

- кадровска екипираност со референци на носители-
те на работите. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик 
согласно член 31 став 2 од ЗЈН. 

4.6. Сите барани документи  треба да се  оригинал-
ни или заверени копии верни на оригиналот и не поста-
ра од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај.  

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од ЗЈН) 
- Цена     45 поени,  
- Квалитет     45 поени,  
- Начин на плаќање     5 поени,  
- Рок на изготвување     5 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и57 

од Законот за јавни набавки. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди ги доставуваат на 

следната адреса: АД �Електростопанство на Македони-
ја�, Комисија за јавни набавки, ул. �11 Октомври� бр.9, 
1000 Скопје. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
27.10.2003 година во 11,00 часот во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�-Скопје, ул. �11 
Октомври� бр. 9, Скопје, стара зграда, во присуство  на 
овластените претставници на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок, оние кои не се изработени според барањето 
на отворениот повик, како и оние кои немаат целокуп-
на документација нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

__________ 
 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02), Комисијата за јавни набавки во АД �Електро-
стопанство на Македонија�-Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-198/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ И КОЖНИ ЧИЗМИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
 
1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 01-198/2003 

е АД �Електростопанство на Македонија�, со седиште 
на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на: 

1.2.1. ниски чевли количина:  1133 пара,  
1.2.2. високи чевли количина: 4530 пара, 
1.2.3. кожни чизми количина:   464 пара. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото реализација-
та на набавката да ја подели на повеќе понудувачи. 

1.6. Тендерската документација може да се подигне 
од Службата за заеднички набавки, IX спрат, соба 7, 
секој работен ден од 11,00 - 13,00 часот, при што треба 
да приложат доказ за уплатени 500,00 МКД на жиро 
сметка бр. 200000002459330, Стопанска банка, корис-
ник АД �ЕСМ�-Скопје, ЕДБ 4030989128346, со назнака 
за Отворен повик бр. 01-198/2003. 

1.7. Информации на телефон: 02/3149-158. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1.  Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и името на производи-
телот на опрема. 

2.2. Понудата треба да ја содржи единечната цена ка-
ко и фиксната вкупна вредност на целата понуда (со си-
те давачки согласно член 57 став 3 од Законот за јавни 
набавки, ако набавката е од странство) на паритет ДДП 
магацин на набавувачот, изразена во МКД и со псебно 
искажан ДДВ. 
Понудувачот е слободен понудата да ја изрази и во 

странска валута. 
При одлучувањето, договарањето и реализацијата 

на набавката ќе се применува берзански курс. 
2.3. Понудата треба да ги содржи начинот и условите 

за плаќање и тоа само еден начин недвосмислено дефини-
ран. 

2.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 
на опремата. 

2.5. Понудата не мора да се однесува на целиот 
обем на набавката-но не е дозволена делумна понуда 
во рамките на една позиција. 

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
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2.8. Понудите од странските понудувачи документа-
цијата која се бара и комерцијалната понуда треба да би-
дат преведени на македонски јазик. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 

регистар, согласно член 24 од Законот за јавни наба-
вки. 

3.2. Странско правно или физичко лице треба да до-
стави ревизорски извештај од странска реномирана ре-
визорска институција, регистрирана за вршење на ре-
визија. Ревизорскиот извештај треба да содржи подато-
ци за вкупното економско работење на странскиот по-
нудувач во последните три години. 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.5. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ка способност и тоа:  

3.5.1. Референтна листа на производителот за испо-
рака на ваков вид опрема во последните 3 година. 

3.5.2. Сертификат за квалитет за изработка на пону-
дената опрема од производителот или од независна 
контролна куќа. 

3.6. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
во  согласност со член 31 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

3.7. Целокупната документација треба да е ориги-
нал или заверени копии верни на оригиналот и не по-
стари од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки). 

4.1. Цена        70 бодови,   
4.2. Квалитет                                                20 бодови,  
4.3. Рок и начин на плаќање       5 бодови,  
4.4. Рок на испорака      5 бодови. 
 
5. НАЧИН  И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.3. Заедно со понудата понудувачот треба да до-

стави по една мостра од понудената опрема. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија� за Комисија за јавни набавки, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, 1000, Скопје или на лице место на тендерот. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 
23.10.2003 година во 11,00 часот во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје, во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
6.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација, нема да се разгледуваат.  

                                            Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки во АД �Електростопанство на Маке-
донија�-Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-184/2003 

СО ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 01-184/2003 
ЗА НАБАВКА НА ГУМЕНИ КАБЛИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на Барањето е А.Д. �Електросто-

панство на Македонија�, со седиште  во Скопје, на ул. 
�11 Октомври� бр. 9, за потребите на Подружниците 
РЕК Битола и РЕК Осломеј, кои се составен дел на 
А.Д. �Електростопанство на Македонија�. 

1.2. Предмет на набавката се: гумени кабли, според 
спецификација. 

1.3. Барањето е јавно, при што набавката ќе се спро-
веде со постапка отворен повик согласно Законот за 
јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02). 

1.4. Понудата мора да се однесува на целиот обем 
на набавката. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

1.6. Понудувачите за комерцијалниот дел од пону-
дата, информации може да добијат на тел: 3149-178. 

 
2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА 

ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер докумен-

тацијата можат да ја подигнат во просториите на А.Д. 
�ЕСМ� � Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 9, спрат 9, соба 
7, од 11 до 13 часот, при што треба да достават уплат-
ница на износ од 500 МКД уплатени на жиро сметка 
бр. 200000002447884, корисник А.Д. �ЕСМ� � Скопје, 
ЕДБ 4030989128346, Стопанска банка, со назнака за 
Отворен повик бр. 01-184/2003. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот на работите. 
3.2. Понудата треба задолжително да содржи: 
- Производител; 
- Единечна цена по позиција, вкупна цена по пози-

ција без ДДВ и вкупна вредност на понудата со посеб-
но искажан ДДВ во евра, на паритет ДДП Подружници 
�РЕК� Битола и �РЕК� Осломеј, пополнети во специ-
фикацијата која понудувачот ќе ја подигне како тендер 
документација. 

3.3. При одлучувањето, договарањето и реализаци-
јата на набавката ќе се применува продажен берзански 
курс. 

3.4. Понудувачот треба да го дефинира рокот на ис-
порака на опремата. 

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
ње � само еден недвосмислено дефиниран начин на 
плаќање. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Карактеристиките за техничките спецификации 

што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба 
да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и 
со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. 
Македонија, согласно член 21 од ЗЈН. 

3.8. Понудите од странските понудувачи (докумен-
тација и комерцијална понуда) задолжително треба да 
се преведени на македонски јазик, од страна на овла-
стен преведувач. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ (согласно 
член 46 од Законот на јавни набавки) 

4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 
регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки 
(�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002). Странско правно или 
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физичко лице, треба да достави ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, регистри-
рана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај тре-
ба да содржи податоци за вкупното економско работење 
на странскиот понудувач во последните три години. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) од член 26 од Законот за јавни набавки. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

4.4. Понудувачот треба да достави референтна ли-
ста за испорака од ваков тип. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на Отворен повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4.6. Целокупната документација треба да е ориги-
нална или заверени копии верни на оригиналот и не 
постари од 6 месеци (освен ревизорски извештај). 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од ЗЈН) 
- цена   80 бода,  
- квалитет   10 бода,  
- рок на испорака   5 бода,  
- начин на плаќање   5 бода. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни 
набавки. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, (Комисија за јавни набавки), ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, 1000 Скопје или на лице место. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
24.10.2003 година во 11часот во салата за состаноци во 
подрумот на Административната зграда на АД �Електро-
стопанство на Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 9, во 
присуство на овластени претставници на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени согласно бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои ја немаат 
целокупната документација која се бара во овој Отво-
рен повик, нема да се разгледуваат. 

7.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 16 и 17 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98, 50/01 и 
2/02), КЈП �Водовод� Кочани, Комисијата за јавни на-
бавки, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03/03 

 
А. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот отворен повик е КЈП �Во-

довод� Кочани, ул. �Иван Милутиновиќ� бр. 64, за по-
требите на фабриката за преработка на вода Кочани. 

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни лица. 

 
Б. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
1. Предмет на отворениот повик е набавка на опрема 

за лабораторијата во фабриката за преработка на вода 
Кочани, според техничката тендерската документација. 

2. Техничката документација може да се подигне од 
архивата во КЈП �Водовод� Кочани, ул. �Иван Милути-
новиќ� бр. 64, со претходно уплатени 3.000,00 денари 
на жиро сметка бр. 300050000008715 или во благајната 
на КЈП �Водовод� Кочани, секој работен ден од 10,00 
до 14,00 часот. 

 
В. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2. Цена изразена во денари со пресметан ДДВ, па-

ритет франко магацин на фабриката за преработка на 
вода Кочани. 

3. Сертификат за квалитетот на опремата и матери-
јалите вградени во лабораторијата на фабриката за пре-
работка на вода Кочани. 

4. Рок за извршување на работите да биде најдоцна 
до 05.11.2003 година. 

5. Банкарска гаранција или уплатница за депонира-
ни 50.000,00 денари кои ќе бидат наплатени доколку 
понудувачот е повикан да склучи договор по изврше-
ниот избор на најповолен понудувач, а тој одбие да го 
стори тоа. 

 
Г. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Извод од регистрација за вршење на дејноста. 
2. Потврда од надлежен суд дека не е отворена по-

стапка за стечај или ликвидација. 
3. Потврда дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на 
нивната дејност. 

4. Документ за бонитет согласно член 24 од Законот 
за јавни набавки. 

5. Референтна листа за извршени набавки. 
Целокупната документација треба да биде оригинал-

на или заверена кај нотар и не постара од шест месеци. 
 
Д. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 
1. Изборот на најповолен понудувач ќе се врши по 

следните критериуми: 
- висина на цената   50 бода,  
- начин на плаќање   30 бода,  
- квалитет на производот  10 бода,  
- рок на испорака и изведба на работите 10 бода. 
 
Е. РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ 
Понудите да се достават согласно член 55 и 56 од 

Законот за јавни набавки на адреса: КЈП �Водовод� Ко-
чани, ул. �Иван Милутиновиќ� бр. 64, Кочани, со наз-
нака �отворен повик� бр. 03/03. 
Понудите и придружната документација се доставу-

ваат во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои 
ознака �не отворај� и бројот на овој отворен повик. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци се 

сметаат за нецелосни и не комплетни и нема да се зе-
мат предвид за разгледување. 
Крајниот рок за доставување е 15 дена од денот на 

објавувањето на повикот во јавните гласила и во 
�Службен весник на РМ�. 
Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на да-

дениот рок нема да бидат разгледувани. 
За денот на отворањето на понудите сите понудува-

чи дополнително ќе бидат писмено известени. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
Телефон за контакт 033 274-114, Кочани. 
 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/02) пречистен 
текст и Одлуката на Советот на Општината Центар за 
отпочнување постапка за соинвеститорство и изградба 
на административно-деловен објект на ул. �Кочо Ра-
цин� бб, �Голем ринг� Општина Центар-Скопје, доне-
сена на 31-та седница на Советот, бр. 07-1327/1 од 
15.07.2003 година, Комисијата за јавни набавки  на Оп-
штината Центар-Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003 

ЗА  ПРИБИРАЊЕ  ПОНУДИ ЗА СОИНВЕСТИ-
ТОРСТВО И ИЗГРАДБА НА АДМИНИСТРАТИВ-

НО ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач 
Општина Центар-Скопје, ул. �Михаил Цоков� бб. 
1.2. Предмет на набавката: соинвеститорство и из-

градба на административно-деловен објект на ул. �Ко-
чо Рацин� бб �Голем ринг� Општина Центар-Скопје. 

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Обемот на работите е даден во тендерската доку-

ментација која заинтересираните понудувачи можат да 
ја подигнат во Општина Центар, на адреса:  ул. �Миха-
ил Цоков� бб, Скопје, со уплата на износ од 500,00 де-
нари неповратни средства што се уплаќаат на жиро 
сметка 300-0000011105-89 депонент на Комерцијална 
банка, даночен број 4030998345040. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 

економската и финансиската состојба како и техничка-
та способност на понудувачот согласно член 23 од За-
конот за јавни набавки. 

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 

- извод од судската регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет, издаден од Централниот ре-

гистар, 
- потврда од  Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки, 
- 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, согласно член 24 од Законот за јавни 
набавки, 

- референцна листа на досега извршени работи, од 
предметот на набавката, 

- понудувачот да достави докази за техничка спо-
собност, согласно член  23 од Законот за јавни набавки, 
со приложени договори за деловно техничка соработка 
со субјекти со кои би соработувале на овој проект, 

- со понудата понудувачот треба да достави валид-
на банкарска гаранција на износ од најмалку 5% од ви-
сината на понудата (со вкалкулиран ДДВ). 
Наведените документи потребно е да бидат доста-

вени во оригинален примерок или копие заверено од 
нотар и да не бидат постари од 6 месеци. 

4. Понудата треба да содржи единечна цена, која 
треба да биде конечна, со пресметан данок на додадена 
вредност. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена                                                         35 поени; 
5.2. Рок за изведување на работите             15 поени; 
5.3. Техничка и кадровска опременост       20 поени; 
5.4. Начин на плаќање                                  20 поени; 
5.5. Референцна листа                                  10 поени. 

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 
примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот. 

6.2. Понудите се доставуваат во затворен коверт, на 
кој во горниот лев агол треба да стои ознаката �не 
отворај� и бројот на повикот. 

6.3. Понудите можат да се доставуваат по пошта 
или лично на адреса на набавувачот, Општина Центар-
Скопје, ул. �Михаил Цоков� бб, Скопје. 

6.4. Рок на доставување на понудите е 21 ден, од 
последното објавување во јавно гласило. 

6.5. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 
рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

6.6. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени лица ќе се изврши на 06.11.2003 година во 
просториите на Општина Центар-Скопје, на адреса на-
ведена во точка 6.3. во 12,00 часот. Отворање и провер-
ка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на 
Општина Центар - Скопје. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Претставниците на понудувачите треба на Ко-

мисијата за јавни набавки да и предадат писмено овла-
стување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

7.2. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Општина Центар - 
Скопје, секој работен ден од 09,00 до 14,30 часот или 
телефон 3237-713. 

Комисија за јавни набавки 
_______________________________________________ 

 
O Б Ј А В И 

 
Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002 и 46/2002), 
Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Просечната месечна нето плата по работник за ме-

сец септември 2003 година не може да изнесува помал-
ку од утврдената на ниво на оддел и тоа:  

 
Оддел Назив на одделот Износ 
01 Земјоделство, лов и соодветни услуж-

ни активности 
6.509 

02 Одгледување на шуми, користење на 
шуми и соодветни услужни активности 

6.989 

05 Улов на риба, дејност на мрестилиш-
тата и рибарските фарми, услужни ак-
тивности во рибарството 

5.051 

10  Вадење на камен јаглен и лигнит, ва-
дење на тресет 

6.811 

11 Вадење на сурова нафта и природен 
гас и услужни активности во произ-
водството на нафта и гас, освен ис-
тражувања 

0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 0 
14 Вадење на други руди и камен 8.788 
15 Производство на прехранбени произ-

води и пијалаци 
9.973 

16 Производство на тутунски производи 7.903 
17 Производство на текстилни ткаенини 4.644 
18 Производство на предмети за облека: 

доработка и боење на крзно 
3.556 

19 Штавење и доработка на кожа, произ-
водство на куфери, рачни торби, сед-
ла, сарачки производи и обувки 

1.927 
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20 Преработка на дрво, производи од др-
во и плута, освен мебел, производ-
ство на предмети од слама и плетар-
ски материјал 

4.863 

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 

7.498 

22 Издавачка дејност, печатење и репро-
дукција на снимени медиуми 

8.735 

23 Производство на кокс, деривати на 
нафта и нуклеарно гориво 

12.236 

24 Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 

12.041 

25 Производство на производи од гума и 
производи од пластични маси 

4.304 

26 Производство на производи од други 
неметални минерали 

10.124 

27 Производство на основни метали 9.155 
28 Производство на метални производи 

во металопреработувачката фаза, ос-
вен машини и уреди 

6.421 

29 Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 

7.027 

30 Производство на канцелариски и сме-
тачки машини 

7.756 

31 Производство на електрични машини 
и апарати, неспомнати на друго место 

9.080 

32 Производство на радио, телевизиска и 
комуникациона опрема и апарати 

5.000 

33 Производство на прецизни медицин-
ски и оптички инструменти и часов-
ници 

11.358 

34 Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 

5.824 

35 Производство на други сообраќајни 
средства 

7.864 

36 Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место 

4.597 

37 Рециклажа 5.900 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 
10.583 

41 Собирање, пречистување и дистрибу-
ција на вода 

7.623 

45 Градежништво 5.994 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 

8.252 

51 Трговија на големо и посредничка тр-
говија, освен трговија со моторни во-
зила и мотоцикли 

9.235 

52 Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; поправ-
ка на предмети за лична употреба и за 
домаќинствата 

5.828 

55 Хотели и ресторани 6.053 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 6.037 
61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 0 
63 Придружни и помошни активности во 

сообраќајот: активности на патнички-
те агенции 

10.273 

64 Поштенски активности и телекомуни-
кации 

12.796 

65 Финансиско посредување, освен оси-
гурување и пензиски фондови 

15.264 

66 Осигурување, реосигурување и пен-
зиски фондови, освен задолжителна 
социјална заштита 

17.427 

67 Помошни активности во финансиско-
то посредување 

20.682 

70 Активности во врска со недвижен 
имот 

10.811 

71 Изнајмување на машини и опрема без 
ракувач и изнајмување на предмети 
за лична употреба и за домаќинствата 

9.184 

72 Компјутерски и сродни активности 9.082 
73 Истражување и развој 9.112 
74 Други деловни активности 8.303 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна 

социјална заштита 
8.410 

80 Образование 7.491 
85 Здравство и социјална работа 7.685 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, 

санитарни и слични активности 
7.728 

91 Дејност на организации врз база на 
зачленување 

10.509 

92 Рекреативни, спортски, културни и 
забавни активности 

7.290 

93 Други услужни дејности 8.158 
95 Приватни домаќинства со вработени 

лица 
0 

99 Екстериторијални организации и тела 0 
 

                 Министер, 
         Јован Манасијевски, с.р. 

___________ 
 
Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот на 

добивка (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 80/93, 11/2001, 2/2002 и 44/2002), Државниот завод 
за статистика го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

2003 ГОДИНА 
 
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари-септември 2003 година во 
однос на просечните цени на мало во 2002 година изне-
сув  2,2 %. а 

Директор, 
            м-р Дончо Герасимовски, с.р. 
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