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851. 
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 ДОБРОВОЛ-
НО ПРЕДАВАЊЕ И СОБИРАЊЕ ОГНЕНО ОРУЖ-
ЈЕ, МУНИЦИЈА И ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ И  

ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ОРУЖЈЕТО 
 
 Се прогласува Законот за доброволно предавање и 

собирање огнено оружје, муниција и експлозивни ма-
терии и за легализација на оружјето, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 28 мај 2003 година. 
 

     Бр. 07-2546/1     Претседател 
28 мај 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 ДОБРОВОЛНО ПРЕДАВАЊЕ И СОБИРАЊЕ 
ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА И ЕКСПЛОЗИВНИ 
МАТЕРИИ И ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ОРУЖЈЕТО 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој закон се уредува доброволното предавање 
на огнено оружје, муниција и експлозивни материи (во 
натамошниот текст: оружје) што неовластено се посе-
дуваат и држат во Република Македонија, собирањето, 
складирањето и уништувањето на предаденото оружје, 
како и легализацијата на оружјето што граѓаните неов-
ластено го поседуваат, а за кое може да се издаде доз-
вола за оружје согласно со закон. 

 
Член 2 

Огнено оружје, во смисла на овој закон, се сите ви-
дови пушки, пиштоли и револвери, како и сите видови 
направи кои под притисок на барутни гасови низ цев-
ката исфрлаат зрно, кугла или сачма. 
Муниција во смисла на овој закон се куршуми, па-

трони, фишеци со запалка, запалки, зрна, сачми и барут. 
Експлозивни материи во смисла на овој закон се си-

те видови бомби, мини, гранати и други направи кои 
содржат експлозивни материи или запаливи средства, 
кај кои поради надворешно или внатрешно дејство (те-
жина, удар, триење, хемиска реакција, електрична 
енергија и слично) се предизвикува ослободување и 
создавање на енергија и експлозија. 

 
Член 3 

Граѓаните на Република Македонија, лицата со за-
конски престој, како и лицата кои имаат имот или се-
мејство во Република Македонија (во натамошниот 

текст: лица), кои неовластено држат оружје, чие наба-
вување, поседување и носење е забрането согласно со 
Законот за набавување, поседување и носење на оруж-
је, како и лицата кои поседуваат оружје за кое не доби-
ле одобрение за набавување и дозвола за оружје сог-
ласно со Законот за набавување, поседување и носење 
на оружје, врз основа на јавен повик се повикуваат до-
броволно да го предадат оружјето. 
При предавањето на оружјето од ставот 1 на овој 

член, нема да се врши идентификација и евиденција на 
лицата кои оружјето доброволно го предаваат. 
Против лицата кои ќе постапат согласно со ставот 1 

на овој член нема да биде поведена кривична или пре-
кршочна постапка. 

 
II. ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
 

Член 4 
За спроведување на овој закон Собранието на Ре-

публика Македонија формира Координативно тело со-
ставено од: претседателот на Комисијата за одбрана и 
безбедност, четири пратеници од Собранието на Репуб-
лика Македонија, заменик на претседателот на Владата 
на Република Македонија, министерот за внатрешни 
работи, министерот за одбрана, министерот за правда, 
еден претставник од Заедницата на единиците на ло-
калната самоуправа и еден претставник од здруженија-
та на граѓани и невладини организации. 
Составот на Координативното тело го предлага Ко-

мисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија. 
Координативното тело ќе се формира во рок од 15 

дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
Координативното тело избира претседател од редот 

на своите членови. 
Член 5 

Координативното тело ќе донесе Национална про-
грама за зголемување на општата сигурност преку до-
броволно предавање огнено оружје, муниција и експ-
лозивни материи (во натамошниот текст: Национална 
програма) во рок од 30 дена од денот на формирањето 
на Координативното тело. 
Со Националната програма ќе се утврдат особено: 

целите и основните принципи на Националната програ-
ма, стратешките активности, информативно-пропа-
гандното влијание врз јавното мислење (активна меди-
умска покриеност на проблемот на неовластеното по-
седување и држење на оружје, дисеминација на инфор-
мации), денот на започнувањето на собирањето на 
оружјето, организацијата на акцијата за собирање на 
оружјето на теренот, организацијата на складирањето и 
уништувањето на оружјето. 

 
Член 6 

Предавањето на оружјето ќе се врши пред комисии 
формирани од страна на Координативното тело. Бројот 
на комисиите се утврдува во Националната програма. 
Комисиите од ставот 1 на овој член ќе бидат составе-

ни од: по еден претставник на Министерството за вна-
трешни работи, Министерството за одбрана и Мини-
стерството за правда и двајца претставници од органите 
на локалната самоуправа на чија територија се наоѓа 
пунктот каде што доброволно ќе се предава оружјето.  
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III. ПОСТАПКА ЗА ДОБРОВОЛНО ПРЕДАВАЊЕ  
НА ОРУЖЈЕТО 

 
Член 7 

Доброволното предавање на оружјето ќе се врши во 
рок од 45 дена од денот определен со Националната 
програма. 
Доброволното предавање на оружјето ќе се врши на 

пунктови определени во Националната програма. 
Координативното тело за определените пунктови 

каде што се врши предавање на оружјето ќе извести 
меѓународни организации, невладини организации и 
здруженијата на граѓани, чии претставници можат да 
присуствуваат при предавањето на оружјето. 
Координативното тело ќе ја координира и следи ра-

ботата на комисиите, ќе соработува со надлежните др-
жавни органи, органите на локалната самоуправа, како 
и со меѓународни организации, невладини организации 
и здруженијата на граѓани. 
Комисиите од членот 6 на овој закон се должни во 

рок од 15 дена од денот на завршувањето на добровол-
ното предавање на оружјето да поднесат извештај до Ко-
ординативното тело за резултатите од својата работа. 
Координативното тело во рок од 30 дена од денот 

на приемот на извештаите од ставот 5 на овој член ќе 
поднесе извештај до Собранието на Република Македо-
нија за спроведените активности и за количеството на 
предаденото оружје. 

 
Член 8 

За предаденото оружје комисиите од членот 6 на 
овој закон водат посебни евиденции во кои се внесува-
ат податоци за видот, марката, калибарот, серискиот 
број (ако оружјето има сериски број) и состојбата во 
која се наоѓа оружјето. 

 
IV. СКЛАДИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ  

НА ОРУЖЈЕТО 
 

Член 9 
Предаденото оружје се складира и чува во пропис-

но обезбедени објекти определени во Националната 
програма. 

 
Член 10 

Предаденото оружје ќе биде јавно уништено, во 
присуство на комисии формирани од Координативното 
тело, составени од: по еден претставник од Министерс-
твото за внатрешни работи, Министерството за одбра-
на и Министерството за правда и двајца претставници 
од Заедницата на единиците на локалната самоуправа 
на Република Македонија. 
Во зависност од видот на оружјето, уништување-

то ќе го вршат стручни лица од Министерството за 
внатрешни работи и Министерството за одбрана на 
соодветни места определени во Националната про-
грама. 
Уништувањето на оружјето од членот 3 став 1 на 

овој закон ќе се изврши во рок од 90 дена по истекот на 
рокот од членот 7 став 1 на овој закон. 
Координативното тело ќе го контролира уништува-

њето на предаденото оружје и за спроведената постап-
ка во рок до 30 дена ќе достави извештај до Собрание-
то на Република Македонија. 

 
V. ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ОРУЖЈЕТО 

 
Член 11 

На пунктовите каде што се врши доброволно преда-
вање на оружјето, лицата кои поседуваат оружје за кое 
не добиле одобрение за набавување и дозвола за оруж-
је согласно Законот за набавување, поседување и носе-
ње на оружје, можат да поднесат барање за издавање 
на дозвола за оружје. 

Барањето за издавање на дозвола за оружје се под-
несува до Министерството за внатрешни работи преку 
комисиите од членот 6 на овој закон. Во барањето тре-
ба да бидат содржани следните податоци: лични пода-
тоци на лицето (име и презиме, датум и место на раѓа-
ње, државјанство, живеалиште и адреса на станот, 
единствен матичен број на граѓанинот), вид, марка и 
калибар на оружјето кое е предадено. 
Против лицата кои ќе постапат согласно со ставот 1 

на овој член нема да биде поведена прекршочна по-
стапка. 
Министерството за внатрешни работи, без да го 

утврди потеклото на оружјето ќе издаде дозвола за 
оружје, ако лицето кое поднело барање ги исполнува 
условите пропишани со Законот за набавување, посе-
дување и носење на оружје. 

 
VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 12 

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

___________ 
 

L I GJ I 
P{R DOR{ZIMIN DHE GRUMBULLIMIN VULL-
NETAR T{ ARM{VE T{ ZJARRIT, MUNICIONIT 

DHE MATERIEVE SHP{RTHYESE DHE P{R 
LEGALIZIMIN E ARM{VE 

 
I. DISPOZITA T{ P{RGJITHSHME 

 
Neni 1 

Me k[t[ ligj rregullohet dor[zimi vullnetar i arm[ve t[ 
zjarrit, municionit dhe materieve shp[rthyese (n[ tekstin 
vijues: arm[t) q[ n[ m[nyr[ t[ paligjshme i posedojn[ dhe i 
mbajn[ n[ Republik[n e Maqedonis[, grumbullimin, 
depoimin dhe shkat[rrimin e arm[ve t[ dor[zuara, si dhe 
legalizimin e arm[ve q[ qytetar[t i posedojn[ n[ m[nyr[ t[ 
paligjshme, dhe p[r t[ cilat mund t[ jepet leje p[r 
arm[mbajtje n[ pajtim me ligjin. 

 
Neni 2 

Arm[ zjarri, sipas k[tij ligji jan[ t[ gjitha llojet e 
pushk[ve, pistoletave dhe revolver[ve, si dhe t[ gjitha 
llojet e mjeteve t[ cilat n[n presionin e gazrave t[ barutit, 
p[rmes gypit shkrepin gjyle, plumba ose sa]ma.  

Municion sipas k[tij ligji jan[ plumbat, patron[t, 
fishek[t me ndez[s, ndez[set, kok[rrzat, sa]mat dhe 
baruti.  

Mjetet shp[rthyese sipas k[tij ligji jan[ t[ gjitha llojet e 
bombave, minave, granatave, dhe mjeteve t[ tjera q[ 
p[rmbajn[ materie shp[rthyese ose mjete ndez[se tek t[ 
cilat p[r shkak t[ veprimit t[ jasht[m ose t[ brendsh[m 
(pesh[s, gjuajtjes, f[rkimit, reaksionit kimik, energjis[ 
elektrike etj.) shkaktohet lirim dhe krijim i energjis[ dhe 
shp[rthimit. 

 
Neni 3 

Qytetar[t e Republik[s s[ Maqedonis[, personat me 
q[ndrim ligjor, si dhe personat q[ kan[ pasuri ose familje 
n[ Republik[n e Maqedonis[ (n[ tekstin e m[tejsh[m: 
personat), t[ cil[t n[ m[nyr[ t[ paautorizuar mbajn[ 
arm[, blerja, posedimi dhe mbajtja e t[ cilave [sht[ 
ndaluar n[ pajtim me ligjin p[r blerje, posedim dhe 
mbajtje t[ arm[ve, si dhe personat t[ cil[t posedojn[ arm[ 
p[r t[ cilat nuk kan[ marr[ leje p[r blerje dhe leje p[r 
arm[ n[ pajtim me ligjin p[r blerje, posedim dhe mbajtje 
t[ arm[ve, n[ baz[ t[ apelit publik ftohen q[ vullnetarisht 
t'i dor[zojn[ arm[t. 

Gjat[ dor[zimit t[ arm[ve nga paragrafi 1 i k[tij neni, 
nuk do t[ b[het identifikimi dhe evidentimi i personave t[ 
cil[t arm[t i dor[zojn[ vullnetarisht.  

Kund[r personave t[ cil[t do t[ veprojn[ n[ pajtim me 
paragrafin 1 t[ k[tij neni nuk do t[ ngritet procedur[ penale 
ose kund[rvajt[se. 
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II. ORGANET P{R ZBATIMIN E LIGJIT 
 

Neni 4 
P[r zbatimin e k[tij ligji, Kuvendi i Republik[s s[ 

Maqedonis[ formon Trup koordinues q[ p[rb[het nga: 
Kryetari i komisionit p[r Mbrojtje dhe Siguri, kat[r deputet[ 
nga Kuvendi i Republik[s s[ Maqedonis[, z[vend[skrymini-
stri i Qeveris[ s[ Republik[s s[ Maqedonis[, ministri i Pun[ve t[ 
Brendshme, ministri i Mbrojtjes, ministri i Drejt[sis[, nj[ 
p[rfaq[sues nga Bashk[sia e nj[sive t[ vetadministrimit lokal 
dhe nj[ p[rfaq[sues nga shoqatat e qytetar[ve dhe organizatat 
joqeveritare.  

P[rb[rjen e Trupit koordinues e propozon Komisioni 
p[r ][shtjet e em[rimeve dhe zgjedhjeve n[ Kuvendin e 
Republik[s s[ Maqedonis[. 

Trupi koordinues formohet n[ afat prej 15 dit[sh nga 
dita e hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji. 

Trupi koordinues zgjedh kryetarin nga radh[t e 
an[tar[ve t[ vet. 

Neni 5 
Trupi koordinues do t[ miratoj[ Programin nacional p[r 

rritjen e siguris[ s[ p[rgjithshme p[rmes dor[zimit 
vullnetar t[ arm[ve, municionit dhe materieve shp[rthyese 
(n[ tekstin e m[tejsh[m: Programi nacional) n[ afat prej 30 
dit[sh nga dita e formimit t[ Trupit koordinues. 

Me Programin nacional do t[ p[rcaktohen sidomos: 
Q[llimet dhe parimet themelore t[ Programit nacional, 
aktivitetet strategjike, ndikimi informativ-propagandistik 
ndaj opinionit publik (mbulimi aktiv mediumor i problemit 
t[ posedimit dhe mbajtjes s[ paautorizuar t[ arm[ve, 
diseminacionit t[ informatave), dita e fillimit t[ 
grumbullimit t[ arm[ve, organizimi i aksionit p[r 
grumbullimin e arm[ve n[ teren, organizimi i depoimit dhe 
shkat[rrimi i arm[ve. 

 
Neni 6 

Dor[zimi i arm[ve do t[ b[het para komisioneve t[ 
formuara nga Trupi koordinues. Numri i komisioneve 
p[rcaktohet n[ Komisionin nacional. 

Komisionet nga paragrafi 1 t[ k[tij neni do t[ p[rb[hen 
nga: nj[ p[rfaq[sues t[ Ministris[ s[ Pun[ve t[ Brendshme, 
Ministris[ s[ Mbrojtjes dhe Ministris[ s[  

Drejt[sis[ dhe dy p[rfaq[sues nga organet e 
vetadministrimit lokal n[ territorin e t[ cilit gjendet punkti 
ku vullnetarisht do t[ dor[zohen arm[t. 

 
III. PROCEDURA P{R DOR{ZIMIN VULLNETAR  

T{ ARM{VE 
 

Neni 7 
Dor[zimi vullnetar i arm[ve do t[ b[het n[ afat prej 45 

dit[sh nga dita e p[rcaktuar me Programin nacional. 
Dor[zimi vullnetar i arm[ve do t[ b[het n[ punktet e 

p[rcaktuar me Programin nacional. 
Trupi koordinues p[r punktet e p[rcaktuara ku do t[ 

b[het dor[zimi i arm[ve do t'i njoftoj[ organizatat 
nd[rkomb[tare, organizatat joqeveritare dhe shoqatat e 
qytetar[ve, p[rfaq[suesit e t[ cil[ve mund t[ marrin pjes[ 
n[ dor[zimin e arm[ve. 

Trupi koordinues do ta koordinoj[ dhe p[rcjell[ pun[n  
e komisioneve, do t[ bashk[punoj[ me organet kompetente 
shtet[rore, organet e vetadministrimit lokal, si dhe me 
organizata nd[rkomb[tare, organizata joqeveritare dhe 
shoqata t[ qytetar[ve. 

Komisionet nga neni 6 t[ k[tij ligji jan[ t[ obliguara q[ 
n[ afat prej 15 dit[sh nga dita e p[rfundimit t[ dor[zimit 
vullnetar t[ arm[ve Trupit koordinues t'i paraqesin raport 
p[r rezultatet e pun[s s[ tyre.  

Trupi koordinues n[ afat prej 30 dit[sh nga dita e 
pranimit t[ raporteve nga paragrafi 5 i k[tij neni do t'i 
paraqes[ raport Kuvendit t[ Republik[s s[ Maqedonis[ p[r 
aktivitetet e zbatuara dhe p[r sasin[ e arm[ve t[ dor[zuara. 

 
Neni 8 

P[r arm[t e dor[zuara komisionet nga neni 6 i k[tij ligji 
mbajn[ evidenca t[ posa]me n[ t[ cilat regjistrohen t[ 
dh[nat p[r llojin, mark[n, kalibrin, numrin serik (n[se arma 
ka num[r serik) dhe gjendjen n[ t[ cil[n gjendet arma. 

IV. DEPOIMI DHE SHKAT{RRIMI I ARM{VE 
 

Neni 9 
Arm[t e dor[zuara deponohen dhe ruhen n[ objekte t[ 

siguruara sipas rregullave t[ p[rcaktuara me Programin 
nacional. 

Neni 10 
Arm[t e dor[zuara do t[ shkat[rrohen publikisht n[ 

prani t[ komisioneve t[ formuara nga Trupi koordinues, i 
p[rb[r[ prej: nga nj[ p[rfaq[sues i Ministris[ s[ Pun[ve t[ 
Brendshme, Ministris[ s[ Mbrojtjes, Ministris[ s[ 
Drejt[sis[ dhe dy p[rfaq[sues nga Bashk[sia e nj[sive t[ 
vetadministrimit lokal t[ Republik[s s[ Maqedonis[. 

Var[sisht nga lloji i arm[s, shkat[rrimin do ta b[jn[ 
njer[z profesionist nga Ministria e Pun[ve t[ Brendshme 
dhe Ministria e Mbrojtjes n[ vende p[rkat[se t[ 
p[rcaktuara n[ programin nacional. 

Shkat[rrimi i arm[ve nga neni 3 paragrafi 1 i k[tij ligji 
do t[ b[het n[ afat prej 90 dit[sh pas skadimit t[ afatit nga 
neni 7 paragrafi 1 i k[tij ligji. 

Trupi koordinues do ta kontrolloj[ shkat[rrimin e arm[ve 
t[ dor[zuara dhe p[r pun[n e b[r[ n[ afat prej 30 dit[sh do t'i 
paraqes[ raport Kuvendit t[ Republik[s s[ Maqedonis[. 

 
V. LEGALIZIMI I ARM{VE 

 
Neni 11 

N[ punktet ku b[het dor[zimi vullnetar i arm[ve, 
personat t[ cil[t posedojn[ arm[ p[r t[ cilat nuk kan[ marr[ 
leje p[r blerje dhe leje p[r arm[ n[ pajtim me Ligjin p[r 
blerje, posedim dhe mbajtje t[ arm[ve, mund t[ paraqesin 
k[rkes[ p[r marrjen e lejes p[r arm[. 

K[rkesa p[r l[shimin e lejeve p[r arm[ paraqitet n[ 
Ministrin[ e Pun[ve t[ Brendshme p[rmes komisioneve 
nga neni 6 i k[tij ligji. N[ k[rkes[ duhet p[rfshir[ k[to t[ 
dh[na: t[ dh[nat personale t[ personit (emri dhe mbiemri, 
data dhe vendlindja, shtet[sia, vendbanimi dhe adresa e 
sht[pis[, numri i amz[s t[ qytetarit), llojin, mark[n dhe 
kalibrin e arm[s e cila [sht[ dor[zuar. 

Kund[r personave q[ do t[ veprojn[ n[ pajtim me 
paragrafin 1 t[ k[tij neni nuk do t[ ngritet procedur[ 
kund[rvajt[se. 

Ministria e Pun[ve t[ Brendshme, pa e p[rcaktuar 
prejardhjen e arm[s do t[ l[shoj[ leje p[r arm[, n[se personi i 
cili ka paraqitur k[rkes[ i p[rmbush kushtet e parapara me 
Ligjin p[r blerjen, posedimin dhe mbajtjen e arm[ve.  

 
VI. DISPOZITA P{RFUNDIMTARE  

Neni 12 
Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ 

,,Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[".  
___________ 

852. 
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 ОВЛА-
СТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗРАБОТКА 
НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ ПО ПОВОД 100  
ГОДИНИ ОД ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ  
Се прогласува Законот за овластување на организа-

ција за изработка на пригодни ковани пари по повод 
100 години од Илинденското востание, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 28 мај 2003 година.  
     Бр. 07-2543/1     Претседател 
28 мај 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје        Борис Трајковски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

м-р Никола Поповски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗ-
РАБОТКА НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ ПО  
ПОВОД 100 ГОДИНИ ОД ИЛИНДЕНСКОТО 

ВОСТАНИЕ  
Член 1 

Се овластуваат АД �ГОЛДМАК� - Радовиш и АД 
�ЗЛАТАРА� - Крушево да изработат пригодни ковани 
пари во злато и сребро по повод 100 години од Илин-
денското востание. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во �Службен весник на Република Македонија�. 
___________  

L I GJ I 
P{R AUTORIZIMIN E ORGANIZAT{S P{R 
PUNIMIN E MONEDHAVE T{ FARKUARA 
JUBILARE ME RASTIN E 100 VJETORIT 

T{ KRYENGRITJES S{ ILINDENIT  
Neni 1 

Autorizohen SHA ''GOLDMAK''- Radovish dhe SHA 
"ZLLATARA"- Krushev[ t[ b[jn[ punimin e monedhave 
t[ farkuara jubilare n[ ar dhe argjend me rastin e 100 
vjetorit t[ Kryengritjes s[ Ilindenit.  

Neni 2 
Ky ligj hyn n[ fuqi me dit[n e shpalljes n[ ''Gazet[n 

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

853. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република 

Македонија и член 114 став 1, а во врска со член 116 
став 1 од Деловникот на Собранието на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
60/2002), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 30 мај 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КО-
МИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  
1. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици 

на претседатели, членови и нивни заменици на комисии-
те на Собранието на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� број 92/2002 и 98/2002) 
во точката 8) Комисија за финансирање и буџет под в) за 
членови, наместо �Игор Ивановски� треба да стои �Ра-
фет Муминовиќ�. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
     Бр. 07-2585/1                                Претседател 
30 мај  2003 година             на Собранието на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
854. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 мај 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 35025 Ос-
новен суд Скопје 1, Програма 12-Судска администра-

ција, потставката 421111-Електрична енергија се нама-
лува за 100.000 денари, потставката 421112-Водовод и 
канализација се намалува за 150.000 денари, потставка-
та 422111-Централно греење се намалува за 1.400.000 
денари, а потставката 423111-Пошта се зголемува за 
1.650.000 денари. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
    Бр. 23-2483/11        Претседател на Владата    
26 мај 2003 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
855. 
Врз основа на член 50 став (7) од Законот за задол-

жително капитално финансирано пензиско осигурува-
ње (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
29/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26.05.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛ-
НО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Статутот на Агенцијата за супервизија на капи-
тално финансирано пензиско осигурување, бр. 02-30/03 
од 19.05.2003 година, донесен од Управниот одбор на 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување, на седницата одржана на 
19.05.2003 година. 

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

 
     Бр. 23-1127/1            Претседател на Владата 
26 мај 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

__________ 
856. 
Врз основа на член 50 став (7) од Законот за задол-

жително капитално финансирано пензиско осигурува-
ње (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
29/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26.05.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Правилникот за систематизација на работните 
места на Агенцијата за супервизија на капитално фи-
нансирано пензиско осигурување, бр. 02-30/2/03 од 
19.05.2003 година, донесен од Управниот одбор на 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување, на седницата одржана на 
10.02.2003 година. 

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

 
    Бр. 23-1127/2            Претседател на Владата 
26 мај 2003 година     на Република Македонија, 
         Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  
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857. 
Врз основа на член 50 став (7) од Законот за задол-

жително капитално финансирано пензиско осигурува-
ње (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
29/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26.05.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
 
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Правилникот за внатрешна организација на работата 
на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување, бр. 02-30/2/03 од 19.05.2003 годи-
на, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за супер-
визија на капитално финансирано пензиско осигурување, 
на седницата одржана на 10.02.2003 година. 

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

 
    Бр. 23-1127/3            Претседател на Владата 
26 мај 2003 година     на Република Македонија, 
         Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
858. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 26 мај 
2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПЛАТА НА 
ПАРИЧЕН НАДОМЕСТ ПО ОСНОВ НА СТРУКТУР-
НИ РЕФОРМИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ ОД КОЖАРСКИ  

КОМБИНАТ �ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ� АД - СКОПЈЕ 
 
1. Во Одлуката за исплата на паричен надомест по 

основ на структурни реформи за работниците на Ко-
жарски  комбинат �Гоце Делчев� АД Скопје (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 67/2002) во точ-
ка 1 став 1 алинеја 1 износот �88.684.680,00� се замену-
ва со износот �90.718.120,00�, а во алинеја 2 износот 
�64.211.300,00� се заменува со износот �66.244.740,00�. 

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

 
     Бр. 23-2467/1                       Претседател на Владата 
26 мај 2003 година                  на Република Македонија, 

   Скопје                            Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

859. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 19 мај 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА 
БИБЛИОТЕКА �КОЧО РАЦИН� - ПЕХЧЕВО 
 
1. Маноил Стефановски се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Матичната библио-
тека �Кочо Рацин� - Пехчево. 

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

 
 Бр. 17-9/2                           Претседател на Владата 

19 мај 2003 година                  на Република Македонија, 
   Скопје                            Бранко Црвенковски, с.р. 

860. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 19 мај 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА 

�КОЧО РАЦИН� - ПЕХЧЕВО 
 
1. За вршител на должноста директор на Матичната 

библиотека �Кочо Рацин� - Пехчево се именува Стојан 
Хаџи Иванов, дипл. професор по историја на книжев-
ностите на народите на СФРЈ, библиотекар во Матич-
ната библиотека. 

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

 
  Бр. 17-9/3                           Претседател на Владата 

19 мај 2003 година                  на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
861. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 19 мај 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА  ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НАРОДНАТА  
БИБЛИОТЕКА �ФЕТКИН� - КАВАДАРЦИ 
 
1. Марија Боцева се разрешува од должноста врши-

тел на должноста директор на Народната библиотека 
�Феткин� - Кавадарци. 

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

 
 Бр. 17-14/2                         Претседател на Владата 

19 мај 2003 година                  на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
862. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 19 мај 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА 

�ФЕТКИН� - КАВАДАРЦИ 
 
1. За вршител на должноста директор на Народната 

библиотека �Феткин� - Кавадарци се именува Маричка 
Гечева, дипл. социолог, библиотекар во детскиот оддел 
во Библиотеката. 

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

 
 Бр. 17-14/3                          Претседател на Владата 

19 мај 2003 година                  на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
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863. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одр ана на 19 мај 2003 година, донесе ж 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА МУЗЕЈОТ НА 
ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА ВО НОВ - КИЧЕВО  

1. Горан Стојановски се разрешува од должноста 
вршител на должноста директор на Музејот на Западна 
Македонија во НОВ - Кичево. 

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

 Бр. 17-70/3                         Претседател на Владата 
19 мај 2003 година                  на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

864. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одр ана на 19 мај 2003 година, донесе ж 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 

ДИРЕКТОР НА  МУЗЕЈОТ НА ЗАПАДНА  
МАКЕДОНИЈА ВО НОВ - КИЧЕВО  

1. За вршител на должноста директор на Музејот на 
Западна Македонија во НОВ - Кичево се именува Ду-
шан Ристески, кустос-советник во Музејот на Западна 
Македонија во НОВ - Кичево. 

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

 Бр. 17-70/4                         Претседател на Владата 
19 мај 2003 година                  на Република Македонија, 

     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

865. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одр ана на 19 мај 2003 година, донесе ж 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ 

МУЗЕЈ �КУМАНОВО� - КУМАНОВО  
1. Јовица Станковски се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Народниот музеј 
�Куманово� - Куманово. 

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

 Бр. 17-71/2                         Претседател на Владата 
19 мај 2003 година                  на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

866. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одр ана на 19 мај 2003 година, донесе ж 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 

ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ 
 �КУМАНОВО� - КУМАНОВО  

1. За вршител на должноста директор на Народниот 
музеј �Куманово� - Куманово се именува Богдан Та-
невски, дипл. историчар на уметноста со археологија, 
виш конзерватор во Музејот. 

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

 
 Бр. 17-71/3                         Претседател на Владата 

19 мај 2003 година                  на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
867. 
Врз основа на член 100, став 1 од Законот за  култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19 мај 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА 
КУЛТУРАТА �ДИМИТАР БЕРОВСКИ� - БЕРОВО 

 
1. Зоран Мазновски се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Домот на културата 
�Димитар Беровски� - Берово. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
     Бр. 17-1194/2                      Претседател на Владата 
19 мај 2003 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
868. 
Врз основа на член 100, став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19 мај 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА  

�ДИМИТАР БЕРОВСКИ� - БЕРОВО 
 
1. За вршител на должноста директор на Домот на 

културата �Димитар Беровски� - Берово се именува 
Звонко Скендерски, кустос во Домот на културата �Ди-
митар Беровски� - Берово. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
     Бр. 17-1194/3                      Претседател на Владата 
19 мај 2003 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
869. 
Врз основа на член 100, став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19 мај 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА 

БИБЛИОТЕКА �ИЛИНДЕН� - ДЕЛЧЕВО 
 
1. Соња Аврамовска се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Матичната библиоте-
ка �Илинден� - Делчево. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
     Бр. 17-1316/2                      Претседател на Владата 
19 мај 2003 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
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870. 
Врз основа на член 100, став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19 мај 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА 

�ИЛИНДЕН� - ДЕЛЧЕВО  
1. За вршител на должноста директор на Матичната 

библиотека �Илинден� - Делчево се именува Лидија 
Дамјанова, професор по јужнословенска книжевност со 
македонски јазик. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
     Бр. 17-1316/3                      Претседател на Владата 
19 мај 2003 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
871. 
Врз основа на член 100, став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19 мај 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЗООЛОШКАТА 

ГРАДИНА  БИТОЛА - 
1. Неџбедин Демири се разрешува од должноста ди-

ректор на Зоолошката градина - Битола. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

     Бр. 17-2452/2                      Претседател на Владата 
19 мај 2003 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
872. 
Врз основа на член 100, став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19 мај 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЗООЛОШКАТА ГРАДИНА -  

БИТОЛА  
1. За вршител на должноста директор на Зоолошка-

та градина - Битола се именува Африм Јусуфи, виш ме-
дицински техничар. 

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

     Бр. 17-2452/3                      Претседател на Владата 
19 мај 2003 година                  на Република Македонија, 
           Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
873. 
Врз основа на член 100, став 2 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19 мај 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ГРАДСКАТА БИБ-
ЛИОТЕКА �ГРИГОР ПРЛИЧЕВ� - ОХРИД  

1. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Градската библиотека �Григор Прличев� - Охрид, се 
именуваат: 

а) за претседател 
- Славе Банар, писател и публицист, 
б) за членови: 
- Рахим Бајрами, машински инженер, вработен во 

�ЕМО� - Охрид, 
- Евда Поповска, писател. 
Од редот на вработените: 
- Мариче Боздоганова, библиотекар, 
- Софка Костадиноска, административно-финанси-

ски работник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

      Бр. 17-608/3                      Претседател на Владата 
19 мај 2003 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
874. 
Врз основа на член 100, став 2 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19 мај 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА БИБЛИОТЕКАТА 

�ТАНЕ ГЕОРГИЕВСКИ� - КУМАНОВО  
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Библиотеката �Тане Георгиевски� - Ку-
маново, се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Лилјана Петрушевска, 
б) членовите: 
- Соња Арсовска, 
- Трајко Димовски, 
- Ќерими Садет, 
- Силвана Станојковска. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Библиотеката �Тане Георгиевски� - Куманово, се име-
нуваат: 
а) за претседател 
- Трајче Петрушевски, просветен работник во ОУ 

�Крсте Мисирков� - Куманово, 
б) за членови: 
- Бурханедин Џемаили, професор - писател, 
- Олгица Вељковиќ, професор. 
Од редот на вработените: 
- Весна Дамјановска, библиотекар - информатор, 
- Мирјана Златановска, библиотекарски манипулант. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

      Бр. 17-847/2                      Претседател на Владата 
19 мај 2003 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
875. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19 мај 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И E 

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

НА ЗООЛОШКАТА ГРАДИНА-СКОПЈЕ  
1. Од должноста претседател и членови на Управниот 

одбор на Зоолошката градина-Скопје, се разрешуваат:  
а) претседателот 
- Вера Петровска,  
б) членовите: 
- Васил Гаџовски,  
- Владимир Забијакин,  
- Слободан Петрески, 
- Благојче Блажевски. 
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2. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Зоолошката градина-Скопје, се именуваат:  
а) за претседател 
- д-р Мишо Христовски, професор на Ветеринарни-

от факултет-Скопје,  
б) за членови:  
- Александра Порјазовска, дипл. технолог,  
- Халиде Палоши, биолог.  
Од редот на вработените: 
- Атанас Ололовски, дипл. инженер по агрономија 

и сточарство,  
- Мирјана Крстевска, 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. 17-1195/2                       Претседател на Владата         
19 мај 2003 година                 на Република Македонија, 
         Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
876. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19 мај 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И E 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР-КУМАНОВО  

1. Од должноста претседател и членови на Управ-
ниот одбор на Народниот театар-Куманово, се разре-
шуваат:  
а) претседателот 
- Влатко Крстевски,  
б) членовите: 
- Миомир Краљевски,   
- Чедомир Краљевски,  
- Љубица Гојковиќ, 
- Митка Милковска. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Народниот театар-Куманово, се именуваат:  
а) за претседател 
- проф. д-р Ѓорѓе Младеновски, антрополог,  
б) за членови:  
- Антонио Тоскиќ, академски музичар,  
- Муса Исуфи, актер. 
Од редот на вработените: 
- Драгиша Димитријевски, актер. 
- Горан Илиќ, актер. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
     Бр. 17-1314/2                       Претседател на Владата         
19 мај 2003 година                 на Република Македонија, 
         Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
877. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19 мај 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И E 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ПАРТИЗАНСКИОТ 
ДОМ �САНДЕВО�-С. САНДЕВО - СКОПЈЕ  

1. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Партизанскиот дом �Сандево� с. Сандево-Скопје, се 
именуваат:  
а) за претседател 
- Горан Новаковски, трговец,  
б) за членови: 
- Расим Љоки, трговец,  
- Драгољуб Ќуксановиќ, вработен во Агенцијата за 

обезбедување �ОСА�-Скопје. 

Од редот на вработените: 
- Роза Јосифоска, секретар-благајник,  
- Марјанчо Кајевиќ, музичар. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
     Бр. 17-1926/2                       Претседател на Владата         
19 мај 2003 година                 на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
878. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19 мај 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И E 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
ДОМОТ НА КУЛТУРАТА �25 -ТИ МАЈ� - 

ВАЛАНДОВО 
 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Домот на културата �25-ти Мај�-Валан-
дово, се разрешуваат:  
а) претседателот 
- Влатко Зајков,   
б) членовите: 
- Ѓорѓе Димов,  
- Раденко Костадинов,  
- Коста Собралиев,  
- Раде Илиевски. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Домот на културата �25-ти Мај�-Валандово, се имену-
ваат:  
а) за претседател 
- Благој Ташев, доктор на медицина, вработен во 

Здравствениот дом во Валандово,  
б) за членови:  
- Благоја Џајковски, вработен во Осигурително 

друштво �КЈУБИ�-ПЕ-Валандово, 
- Јован Ширтовски.  
Од редот на вработените: 
- Виолета Дончева, благајник-архивар,  
- Ристо Собралиев, сценски работник. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
     Бр. 17-1927/2                       Претседател на Владата         
19 мај 2003 година                 на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
879. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19 мај 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И E 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
ДОМОТ НА КУЛТУРАТА �АЦО ЃОРЧЕВ� -  

НЕГОТИНО 
 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Домот на културата �Ацо Ѓорчев�-Него-
тино, се разрешуваат:  
а) претседателот 
- Влатко Матовски,  
б) членовите: 
- Душан Водасов,  
- Ристо Велков,  
- Благој Шалев, 
- Горан Димов. 
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2. За претседател и членови на Управниот одбор на До-
мот на културата �Ацо Ѓорчев�-Неготино, се именуваат: 
а) за претседател 
- Киро Јованов, професор во ДСУ �Св. Кирил и Ме-

тодиј�-Неготино,  
б) за членови:  
- Борис Камчев, дипл. историчар на уметноста со 

археологија,  
- Димитар Балкански, стопанственик. 
Од редот на вработените: 
- Стево Михајлов, раководител на кино,  
- Каме Давчев, сценски работник. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
     Бр. 17-1928/2                       Претседател на Владата         
19 мај 2003 година                 на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
880. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19 мај 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И E 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
МЛАДИНСКИОТ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР -СКОПЈЕ 

 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Младинскиот културен центар-Скопје, 
се разрешуваат:  
а) претседателот 
- Михаил Пановски,  
б) членовите: 
- Авзи Мемети,  
- Сашо Петровски,  
- Цветанка Николовска, 
- Ванчо Богоев.  

     2. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Младинскиот културен центар-Скопје, се именуваат:  
а) за претседател 
- Никола Гелевски, директор на издавачката куќа 

�Темплум�,  
б) за членови:  
- Јасна Шоптрајанова, дипл. електро инженер,  
- Беким Незири, биохемичар. 
Од редот на вработените: 
- Драган Апостолов, раководител на филмска про-

грама,  
- Ванчо Богоев, раководител на техника. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
     Бр. 17-2176/2                       Претседател на Владата         
19 мај 2003 година                 на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
881. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19 мај 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР  
НА КИНОТЕКАТА НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Кинотеката на Македонија - Скопје, се 
разрешуваат: 

а) претседателот 
- Димитар Грбевски, 
б) членовите: 
- Трајче Попов, 
- Љубе Цветановски, 
- Дубровка Рубен, 
- Игор Старделов. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Кинотеката на Македонија - Скопје, се именуваат: 
а) за претседател 
- Томислав Османли, писател и критичар, 
б) за членови: 
- Кадрие Дарлишта, дипл. албанолог, 
- Елизабета Конеска, етнолог, вработена во Музејот 

на Македонија - Археолошки, Етнолошки и Историски 
- Скопје. 
Од редот на вработените: 
- Владимир Ангелов, филмолог, 
- Деница Тодоровска, правник-архивист. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
     Бр. 17-2234/2                        Претседател на Владата 
19 мај 2003 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
882. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19 мај 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА �БЛАГОЈ ЈАНКОВ 

МУЧЕТО� - СТРУМИЦА 
 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Домот на културата �Благој Јанков-Му-
чето� - Струмица, се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Стојан Стојанов, 
б) членовите: 
- Петар Маџаров, 
- Мојсеј Трајковски, 
- Ацо Гогов, 
- Ѓорѓи Ненчев. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Домот на културата �Благој Јанков-Мучето� - Струми-
ца, се именуваат: 
а) за претседател 
- Софија Џибулова, кореспондент во Домот, 
б) за членови: 
- Зоран Ристов, професор во СЗУ �Димитар Вла-

хов� - Струмица, 
- Љупчо Цвеовски, дипл. историчар на уметноста, 
- Тимо Витанов, дипл. инж. агроном, директор на 

�Европромет� - Струмица. 
Од редот на вработените: 
- Димитар Иванов, парногреец. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
     Бр. 17-2235/2                        Претседател на Владата 
19 мај 2003 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 



Стр. 10 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 јуни 2003 
 
883. 
Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за 

ученичкиот и студентскиот стандард (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 37/98), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 19 мај 
2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА  УПРАВНИОТ  ОДБОР  НА  ДРЖАВНИОТ  
СТУДЕНТСКИ ДОМ �ПЕЛАГОНИЈА� - СКОПЈЕ 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Државниот студентски дом �Пелагонија� - Скопје, се 
разрешуваат: 

- м-р Етем Азири, 
- Гоце Видановски, 
- Ѓорѓи Илиевски, 
- Никола Младеновиќ, 
- Љупчо Спасовски. 
2. За членови на Управниот одбор на Државниот 

студентски дом �Пелагонија� - Скопје, се именуваат: 
- Гордана Захариева, дипл. економист, 
- Валериј Пенев, апсолвент на Технолошко-мета-

луршки факултет - Скопје, 
- Анета Трипунова, дипл. политиколог, 
- Зулќефли Саити, наставник, 
- Нури Мазари, економист. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 17-2432/1                       Претседател на Владата 

19 мај 2003 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
884. 
Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за уче-

ничкиот и студентскиот стандард (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 37/98), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА СТУДЕНТСКИОТ 

ЦЕНТАР �СКОПЈЕ� - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Студентскиот центар �Скопје� - Скопје, се разрешуваат: 
- Гоце Видановски, 
- Васил Гаврилов, 
- Ѓорѓи Илиевски, 
- Љупчо Спасовски, 
- Марија Ташева. 
2. За членови на Управниот одбор на Студентскиот 

центар �Скопје� - Скопје, се именуваат: 
- Ермира Мехмети, 
- Никола Глигоров, приватен стопанственик, 
- Зоран Трошански, градежен инженер, 
- Елена Неделковска, 
- Зеќир Зеќири, 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. 17-2433/1                      Претседател на Владата 

19 мај 2003 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

885. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕК-
ТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА  ВОДО- 

СТОПАНСТВО �ЛИСИЧЕ� - ВЕЛЕС 
 
1. Горанчо Игнов се разрешува од должноста врши-

тел на должноста директор на Јавното претпријатие за 
водостопанство �Лисиче� - Велес. 

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

 
Бр. 17-2521/1                      Претседател на Владата 

19 мај 2003 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
886. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО 

�ЛИСИЧЕ� - ВЕЛЕС 
 
1. За директор на Јавното претпријатие за водосто-

панство �Лисиче� - Велес се именува Блажо Бонев, 
технички раководител во ова јавно претпријатие. 

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

 
Бр. 17-2522/1                      Претседател на Владата 

19 мај 2003 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
887. 
Врз основа на член 21 став 5 од Законот за  заштита 

и унапредување на животната средина и природата 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 69/96, 
13/99, 41/2000, 96/2000 и 45/2002), министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање, донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ 
ЗА ПРЕКУГРАНИЧНО ПРЕНЕСУВАЊЕ  

НА ОПАСЕН ОТПАД 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржи-

ната на обрасците за прекугранично пренесување на 
опасен отпад согласно Законот за ратификација на Ба-
зелската конвенција за контрола на прекугранично пре-
несување на опасниот отпад и негово одлагање Анекс V 
А и Анекс V Б (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 49/97). 

Член 2 
Известување со упатството за начинот на пополну-

вање (Прилог 1) и патниот налог со упатството за начи-
нот на пополнување (Прилог 2) се поднесуваат на 
обрасци кои се составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

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

 
     Бр. 01-2170/1                                        Министер, 
29 мај 2003 година                           Љубомир Јанев, с.р.  

    Скопје 
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Упатство за пополнување на патниот налог  
(образец за превоз) 

 
Полиња 1 - 2. Податоците во овие полиња се вне-

суваат идентично со податоците од полињата 1, 2 и 10 
на образецот за известувањето. 
Поле 3. Во ова поле се впишува бројот од образецот 

за известување за соодветната пратка и се назначува да-
ли се работи за еднократен превоз (единечно движење) 
или повеќекратен превоз (генерално известување). 
Поле 4. Во ова поле во случаите на повеќе пратки 

се впишува серискиот број на пратката во однос на 
вкупниот број на пратки (на пр. 4/11 за четвртата пра-
тка од планираните единаесет). 
Полиња 5 - 7. Во овие полиња се впишува име, пол-

ната адреса, броеви на телефони, телефакси или телекси 
на сите превозници на отпадот ако ги има повеќе и име-
то, полната адреса, броевите на телефоните, телефаксите 
или телекси на лицето за контакт потребно во случај на 
инцидент. Кога се работи за повеќе превозници, подато-
ците за секој од нив се внесуваат во прилогот. 
Полиња 8 - 9. Податоците во овие полиња се впи-

шуваат идентично со податоците од полињата со исти 
редни броеви на образецот за известување. 
Полиња 10 - 12. Во овие полиња се впишуваат ви-

дот на транспортот, бројот на лиценца и/или регистар-
скиот број на превозното средство како и потписот на 
превозникот или лице кој е овластен за потпишување. 
Секоја промена на превозникот мора да содржи цело 
име, адреса, броеви на телефони и телефакси, број на 
лиценца и број на регистрацијата на превозното средс-
тво, датум на претоварот на пратката со место на пре-
товарот, како и потпис на превозникот (или потпис на 
лице овластено за потпишување). Првиот датум на уто-
варот мора да биде идентичен со датумот на почетокот 
на прекуграничниот превоз. 
Полиња 13 - 16. Податоците во овие полиња се 

внесуваат идентично со податоците од полињата со 
исти редни броеви на образецот за известување. 
Поле 17. Во ова поле се впишуваат количината во 

килограми или во литри за секоја пратка и кога тоа е 
можно да се приложи образецот за мерењето. 
Поле 18. Во ова поле да се впишува начините на 

пакување и бројот на пакувањето. 
Поле 19. Податоците во ова поле треба да се внесу-

ваат идентично со податоците од полињата 17, 18 и 19 
на образецот за известување. 
Поле 20. Во ова поле се наведуваат некои превен-

тивни мерки кои се однесуваат на пратката посебни по-
барувања при ракување со отпадоците вклучително и 
одредби за итност во случај на инцидент, а кои се одне-
суваат на преработувачите на отпад и вработените кои 
ракуваат со отпадот. 
Поле 21. Се впишува точниот датум на почетокот 

на превозот. Оваа дата треба да се совпадне со датата 
на почетокот на превозот внесена во полето 10 на овој 
образец. 
Поле 22. Пред почетокот на превозот на пратката ов-

ластеното лице на извозникот/производителот на отпадот 
мора да го потврди овој образец со свој потпис и дата. Со 
тоа исто така се заверува вистинитоста на сите податоци и 
постоењето на финансиска гаранција која ќе биде во сила 
во текот на прекуграничниот превоз на отпад. 
Поле 23. Го заверува увозникот (ако не е прерабо-

тувач/одлагач) на отпадот при приемот на отпадот на 
преработка/одлагање. Се внесуваат примените отпадо-
ци во килограми и/или во литри, датата на приемот, 
името на увозникот, потпис и дата од овластено лице. 
Потпишана копија од образецот се дава на превозни-
кот. Во соодветниот квадрат се означува со впишување 
на �Х� дали пратката е примена или одбиена. Ако пра-
тката е одбиена, примачот мора итно да го извести сво-
јот надлежен орган. Ако пратката е прифатена во рок 
од три дена примачот на отпадот мора да испрати пот-

пишана копија до извозникот/производител на отпадот 
и до надлежен орган на заинтересираните држави. Ори-
гиналот од патниот налог мора да ја следи секоја пра-
тка од почетокот на превозот се до нејзиното пристиг-
нување на одлагањето/преработување. 
Поле 24. Ова поле го пополнува одлагачот/прерабо-

тувачот на отпадот при приемот на отпадот на обрабо-
тка или одлагање. Во квадратите се впишува �приме-
но� или �одбиено�, примена количина, датум на прием 
и име на лицето кое го примило отпадот. Ако пратката 
е одбиена, примачот мора итно да го извести својот 
надлежен орган. Ако пратката е прифатена, во рок од 
три дена примачот на отпадот мора да испрати потпи-
шана копија до извозникот/давател на известувањето и 
до надлежниот орган на заинтересираните држави. 
Поле 25. Ова поле го пополнува одлагачот /прера-

ботувачот на отпадот поради заверка на преработка-
та/одлагањето на отпадот. Се впишуваат датумот на 
преработката/одлагањето и постапката на обрабо-
тка/одлагање на отпадот. 
Поле 26 - 28. Пополнувањето на овие полиња не е 

посебно барано со Базелската конвенција. Податоците 
во нив служат за контрола од страна на царинските ис-
постави на државите извозници, државите на транзитот 
и државите на увозот. Одделни држави бараат царин-
ските испостави да достават копија од образецот за 
превоз до надлежниот орган на државата кога отпадот 
го напушта подрачјето на таа држава. 

 
Општи напомени: 

 
Извозникот/производителот на отпадоците ги по-

полнува полињата од 1 - 9 и од 13-22. 
Превозниците ги пополнуваат полињата од 10-12 

(првиот поле 10, вториот поле 11 и последниот поле 12). 
Увозникот (ако не е истовремено и преработувач) 

го пополнува и поле 23. 
Преработувачот ги пополнува полињата 24 и 25. 
Полињата 26 и 27 се пополнуваат од царински орга-

ни на секоја држава при влез и излез. 
Образецот за превоз (патниот налог) треба да го 

придружува секој товар. Во случај на генерална ноти-
фикација (известување) неопходно е секоја пратка да 
биде придружувана со пооделен патен налог. Во тој 
случај потребно е да се приложи и копие од известува-
њето (нотификацијата) со што е дозволено прекугра-
ничното пренесување. 
Извозникот/производителот на отпадоците го попол-

нува патниот налог пред испраќањето на отпадоците. 
Првиот превозник го пополнува и го потпишува по-

ле 10. Копие од потпишаниот патен налог остава кај 
извозникот/давателот на известувањето. 
При трансфер на отпадоците секој нареден превоз-

ник го пополнува поле 11 односно поле 12 на ист на-
чин како и првиот превозник. Во случај кога превозни-
ците се повеќе од три тогаш истите податоци за нив се 
приложуваат во прилог на патниот налог при што се-
кое наредно предавање на пратката на друг превозник 
копија од потпишаниот патен налог треба да остане кај 
претходниот превозник. 
Кога преработувачот ќе ги прими отпадоците овла-

стеното лице од негова страна го пополнува полето 24 и 
копие од истото дава на последниот превозник. Исто та-
ка преработувачот копие треба да испрати и до извозни-
кот, надлежен орган на државата извозничка, државата 
увозничка и други заинтересирани надлежни органи. 
Кога ќе заврши преработката на отпадоците, прерабо-

тувачот го пополнува полето 25 од образецот и испраќа ко-
пие до извозникот, надлежниот орган на државата извоз-
ничка, државата увозничка и надлежните органи. Оригина-
лот од образецот за превоз останува кај преработувачот. 
Копијата со завереното поле 25 да се достави во рок 

не пократок од 180 дена сметано од денот на приемот 
на отпадоците. 
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888. 
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 23 април 
2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинуваат: 
1) Упатството за минимумот средства за лична и 

колективна заштита од воени дејства и други опасно-
сти (�Службен весник на РМ � бр. 26/93). 

2) Правилникот за пронаоѓање  и уништување на 
неексплодирани убојни средства (�Службен весник на 
РМ� бр. 74/92). 

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 Стамен Филипов од Скопје, поведе постап-
ка за оценување законитоста на актите означени во 
точката 1 од оваа одлука, бидејќи  основано се постави 
прашањето за нивната согласност со Законот за Влада-
та на Република Македонија и Законот за организација 
и работа на органите на државната власт. 

4. Судот на седницата утврди дека врз основа на 
член 12 од Уредбата за организирање, подготвување и 
извршување на активностите и задачите на цивилната 
заштита во воена состојба и за формирање и подготву-
вање на единиците и штабовите на цивилната заштита 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
51/92), Владата го донела оспореното упатство за ми-
нимумот средства за лична и колективна заштита од 
воени дејства и други опасности, а врз основа на член 
39 од истата уредба, министерот за одбрана го донел 
оспорениот Правилник за пронаоѓање и уништување 
на неексплодирани убојни средства. 
Согласно член 55 став 1 од Законот за организација и 

работа на органите на државната управа, министерот до-
несува правилници, наредби, упатства, планови, програ-
ми, решенија и други видови акти за извршување на зако-
ните и другите прописи, кога за тоа е овластен со закон. 
Имајќи ја предвид наведената одредба од Законот, 

Судот оцени дека министерот за одбрана не може да 
биде овластен со уредба на Владата да донесува пра-
вилник со кој се уредува пронаоѓањето и уништување-
то на неексплодираните убојни средства. 
Согласно член 91 став 1 алинеја 5 од Уставот, Вла-

дата на Република Македонија донесува уредби и дру-
ги прописи за извршување на законите. 
Законот за Владата на Република Македонија, во 

посебна глава IX АКТИ НА ВЛАДАТА поточно во 
членот 35 определува дека за извршување на законите 
Владата донесува уредби со законска сила, уредби, од-
луки, упатства, програми, решенија и заклучоци. 
Понатаму во членот 36 од овој закон е определено 

што е предмет на уредување на секој акт на Владата 
посебно. Така во точката 4) од овој член е уредено дека 
со упатство Владата го пропишува начинот на работата 
на министерствата и органите на државната управа. 
Не е спорно дека Владата може да носи упатства, 

меѓутоа ако се има предвид дека согласно Законот за 
Владата, Владата со упатство го пропишува начинот на 
работата на министерствата и органите на државната 
управа, произлегува дека Владата со уредба не може 
сама себе да се овласти да донесува упатства, кои не се 
однесуваат на начинот на работата на министерствата 
и органите на државната управа. 
Тргнувајќи од природата на материјата што се про-

пишува со оспореното упатство на Владата, Судот оце-
ни дека истата не може да биде предмет на уредување 
на упатство како вид на акт на Владата за кого со закон 

е децидно уредено дека со него Владата го пропишува 
начинот и работата на министерствата и органите на 
државната управа.  
Освен тоа, Уредбата на Владата врз чија основа се 

донесени Правилникот и Упатството, престанала да ва-
жи, па Судот оцени дека оспорените правилник и упат-
ство го изгубиле и основот за нивното донесување. 

5. 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 д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен 
Михајловски, д-р Милан Недков и д-р Јосиф Талевски. 

 
    У.бр. 13/2001-б             Претседател 
23 април 2003 година         на Уставниот суд на Република 
           Скопје               Македонија, 
        д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
889. 
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 22 мај 2003 
година, донесе 

О Д Л У К А 
 
1. Се укинува член 1 и член 2 став 3 и 4 од Одлука-

та за изменување и дополнување на Одлуката за усло-
вите, критериумите, висината, начинот и постапката за 
утврдување и остварување на правото на социјална по-
мош донесена од Владата на Република Македонија на 
2 декември 2002 година (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 91/2002). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива на Иван Спиркоски од При-
леп поведе постапка за оценување уставноста и закони-
тоста на член 1 и член 2 став 3 и 4 од одлуката означе-
на во точката 1 од оваа одлука. 
Постапката беше поведена затоа што основано се по-

стави прашањето за согласноста на оспорените членови 
од одлуката со Уставот и Законот за социјална заштита. 

4. Судот на седницата утврди дека во Одлуката за ус-
ловите, критериумите, висината, начинот и постапката за 
утврдување и остварување на правото на социјална па-
рична помош (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 15/98, 21/98, 28/2001 и 23/2002) во членот 8 по ста-
вот 1 се додаваат два нови става 2 и 3 кои гласат �Наведе-
ните категории на баратели од точките 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. и 
8.5. со поднесување на барањето доставуваат и сметки за 
потрошена електрична енергија кои се водат на име на но-
сителот на правото или на член на неговото домаќинство. 
Доколку при непосредниот увид надлежниот цен-

тар за социјална работа утврди намерно пренесување 
на броилото за потрошена електрична енергија на но-
сителот на правото или на член на неговото домаќинс-
тво заради остварување на правото на социјална парич-
на помош, тоа домаќинство не може да го оствари пра-
вото на социјална помош наредните 12 месеци. 
Доколку носителот на правото со членовите на не-

говото домаќинство живее во стан или куќа под закуп, 
потребно е заедно со поднесувањето на барањето да 
достави и договор за закуп за користење на соодветни-
от станбен простор�. 

5. Согласно член 1 став 1 од Уставот, Република 
Македонија е суверена, самостојна и социјална држава. 
Според член 8 став 1 алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија, хуманизмот, социјалната правда 
и солидарноста се едни од темелните вредности на 
уставниот поредок на Републиката. 



4 јуни 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 15 
 
Согласно членот 34 од Уставот, граѓаните имаат 

право на социјална сигурност и социјално осигурување 
утврдени со закон и со колективен договор. 
Според членот 35 од Уставот, Републиката се гри-

жи за социјалната заштита и социјалната сигурност на 
граѓаните согласно со начелото на социјална правед-
ност. Републиката им гарантира право на помош на не-
можните и на неспособните за работа граѓани. 
Согласно член 91 од Уставот, Владата покрај друго-

то ја утврдува политиката на извршување на законите 
и другите прописи.  
Во членот 1 од Законот за социјална заштита е 

утврдено дека државата е основен носител на социјал-
ната заштита на граѓаните и обезбедува услови за неј-
зино остварување. Државата го воспоставува системот 
на социјална заштита и го овозможува неговото функ-
ционирање, обезбедува услови за вршење на социјал-
но-заштитната дејност и развива форми на самопомош. 
Според член 29 став 1 од Законот за социјална за-

штита лицата способни за работа и социјално необезбе-
дени, кои според други прописи не можат да обезбедат 
средства за егзистенција, имаат право на социјална па-
рична помош. 
Според став 2 на член 29 од законот поблиските ус-

лови, висината, критериумите и начинот на остварување 
на правото од став 1 на овој член ги утврдува Владата. 
Од наведените уставни и законски одредби произ-

легува овластувањето на Владата поблиску да ги утвр-
ди условите, висината, критериумите и начинот на ос-
тварување на правото на социјална парична помош. 

6. Тргнувајќи од анализата на наведените уставни и 
законски одредби, а имајќи ја предвид содржината на 
член 1 од одлуката според која Владата предвидела до-
полнителен критериум за остварување на правото на 
социјална парична помош кое право барателот може да 
го оствари доколку при поднесување на барањето под-
несе доказ дека електричното броило се води на име на 
подносителот или на член на неговото домаќинство, 
Судот смета дека Владата со утврдување на дополни-
телниот критериум ги пречекорила уставните рамки и 
основи за поделба на власта на законодавна, извршна и 
судска. Ова дотолку повеќе што Законот за социјална 
заштита не ги утврдил основните критериуми за оства-
рување на правото на социјална парична помош, а ов-
ластувањето на Владата не е во насока на операциона-
лизација на законската одредба од член 29 став 2 од За-
конот за социјална заштита, туку основ и за утврдува-
ње на правото на социјална парична помош, кои одно-
си спаѓаат во доменот на законодавната власт што не е 
во согласност со член 8 став 1 алинеја 4, член 91 алине-
ја 5 и член 96 од Уставот. 

7. Понатаму Судот утврди дека во член 2 став 3 и 4 
од одлуката е предвидено дека по ставот 1 на член 14 
се додаваат два нови ставови во кои е предвидено дека 
по истекот на периодот од шест години настанува пре-
кин на користење на социјална помош во наредните 24 
месеци. 
Правото на социјална помош домаќинството може 

повторно да го оствари согласно критериумите утврде-
ни во Одлуката по истекот на периодот од ставот 2 на 
овој член. 

8. Имајќи ги предвид веќе наведените уставни и за-
конски одредби како и содржината на член 2 ставови 3 и 
4 од Одлуката според кои по протек на шест години на-
стапува прекин на користење на социјалната парична 
помош во наредните 24 месеци, кое право корисникот 
повторно може да го оствари согласно критериумите од 
одлуката Судот смета дека со предвидувањето на инсти-
тутот прекин на правото на користење на социјална па-
рична помош за определен временски период кој прекин 
го утврдува Владата се доведува во прашање социјална-
та функција на државата, односно таа функција е сус-
пендирана од Владата за определен временски период, а 
лицето кое било корисник и кое и по протек на шест го-

дини е социјален случај не може да го оствари тоа право 
на кој начин се повредуваат уставните одредби за кара-
ктерот на државата прокламирана како социјална држа-
ва и остварување на начелото на социјална заштита и со-
цијална сигурност на човекот и граѓанинот. 

9. Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

10. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор 
Џунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, 
Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски и д-р Милан 
Недков. 

 
     У. бр. 9/2003                              Претседател 
22 мај 2003 година         на Уставниот суд на Република  
         Скопје                                     Македонија, 
                                                  д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
890. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија, член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 70/92), на седницата одржана на 
22 мај 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува членот 69 став 1 во делот: �плаќа ко-

морски уписен влог� и членот 84 од Статутот на Адво-
катската комора на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 97/2002), како и 
Одлуката за утврдување на висината на коморскиот 
уписен влог, донесена од Адвокатската комора на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на ден 29 
јануари 2003 година (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 9/2003). 

2. Се става вон сила Решението за запирање од из-
вршување на поединечните акти и дејствија што се до-
несени, односно преземени врз основа на членовите од 
Статутот и Одлуката означени во точката 1 од оваа од-
лука. 

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

4. Уставниот суд на Република Македонија по 
иницијатива поднесена од Гоце Божиновски од Скоп-
је, Марика Петровска од Струмица, Сузана Илиевска 
од Куманово, Данаил Данаиловски од Струмица, Бла-
гој Кошулчев од Велес и Костадин Давидковски од 
Скопје, со Решение У.бр. 51/2003 од 15 април 2003 
година поведе постапка за оценување уставноста и за-
конитоста на одредбите од актите означени во точка-
та 1 од оваа одлука затоа што се постави прашањето 
за нивната согласност со Уставот и Законот за адвока-
турата. 
Со ова решение Судот истовремено изрече и при-

времена мерка за запирање од извршување на поеди-
нечните акти и дејствија што се донесени, односно пре-
земени врз основа на одредбите од Статутот и Одлука-
та означени во точката 1 од оваа одлука, а врз основа 
на кои издавањето на лиценцата за работа се условува 
со претходно плаќање на коморски уписен влог.  

5. Судот на седницата утврди дека  според содржи-
ната на член 69 став 1 од Статутот, по уписот во имени-
кот адвокатот плаќа коморски уписен влог, го определу-
ва седиштето на канцеларијата и му се издава лиценца за 
работа, за што ја известува Комисијата за прием. 
Во член 84 од Статутот е определено дека, комор-

скиот уписен влог се плаќа по упис на адвокатот во 
Именикот на адвокатите. Висината на коморскиот упи-
сен влог ја утврдува Управниот одбор со своја одлука и 
не може да биде помала од 500 евра ниту поголема од 
2.000 евра во денарска противвредност. 
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8. Од изнесените причини, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

Во член 1 од Одлуката за утврдување на висината на 
коморскиот уписен влог (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 9/2003), предвидено е: по уписот во 
Именикот на адвокатите во Адвокатската комора на Ре-
публика Македонија, новите адвокати ќе плаќаат комор-
ски уписен влог во висина од 1.000 евра во денарска 
противвредност. Во членот 2 од Одлуката е определено 
дека истата влегува во сила со денот на објавувањето во 
�Службен весник на Република Македонија�. 

9. Со оглед на конечноста и извршноста на оваа од-
лука, Судот го стави вон сила и решението за привре-
мена мерка и одлучи како во точката 2 од оваа одлука. 

10. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од прет-
седателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски и д-р Милан Недков. 

 6. Согласно член 32 став 1 од Уставот, секој има 
право на работа, слободен избор на вработување, за-
штита при работењето и материјална обезбеденост за 
време на привремена невработеност. Во став 2 од оваа 
одредба е определено дека, секому, под еднакви усло-
ви, му е достапно секое работно место. Остварувањето 
на правата на вработените и нивната положба се уреду-
ваат со закон и со колективен договор, според ставот 5 
на истата одредба од Уставот. 

    У.бр. 51/2003               Претседател 
22 мај 2003 година              на Уставниот суд на Република 
         Скопје               Македонија, 

       д-р Тодор Џунов, с.р. 
___________ 

 
Во Правилникот за изменување и дополнување на 

Правилникот за начинот на водењето, формата и содр-
жината на педагошката евиденција и документација во 
средните училишта, донесен од министерот за образо-
вание и наука, а објавен во "Сл. весник на РМ" бр. 36 
од 02 јуни 2003 година, констатирани се технички 
грешки во обрасците, поради што се дава следната исп-
равка: 

Во член 10 став 1 од Законот е предвидено дека, право-
то на вршење на адвокатската дејност согласно со овој за-
кон се стекнува со уписот во Именикот на адвокатите на 
Адвокатската комора на Република Македонија. Во став 2 
од оваа одредба е предвидено, по уписот во Именикот на 
адвокатите на Адвокатската комора на Република Македо-
нија на упишаниот адвокат му се издава лиценца за работа. - во Образецот 7-в, објавен на стр. 21, се бришат 

зборовите: "Стр. 2"; Членот 12 од Законот ги регулира условите под кои се 
врши уписот во именикот и тоа: државјанин на Република 
Македонија, исполнување на општите услови за заснова-
ње на работен однос во органите на државната управа, 
дипломиран правник со положен правосуден испит и 
уживање на углед за вршење на адвокатската дејност.  

- Образецот 8-1, објавен на стр. 21, се заменува со 
Образецот 8-1, што следува;       

 
 
 
 Според содржината на Главата VI Адвокатска деј-

ност, точка 2. Постапка за прием, упис, издавање и од-
земање на лиценца од Статутот на Адвокатската комо-
ра на Република Македонија (особено членовите 68 и 
69) сумарно гледано постапката се одвива на следниот 
начин: прво се добива решение за прием на кандида-
тот, се дава свечена изјава, се врши упис во именикот, 
се плаќа уписен коморски влог, се определува седи-
штето, па на крајот се издава лиценца за работа. Или 
според изложениот редослед, уплатата на коморскиот 
уписен влог редоследно доаѓа пред определувањето на 
седиштето, по што се издава лиценцата за работа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. Тргнувајќи од содржината на членот 10 од Зако-

нот, правото на вршење на адвокатска дејност се стек-
нува со уписот во именикот, по што на адвокатот му се 
издава лиценца за работа. Меѓутоа, според оспорениот 
член 69 став 1 од Статутот, произлегува дека помеѓу 
уписот во именикот и издавањето на лиценцата, следу-
ва уплата на коморскиот уписен влог, од кои причини 
Судот оцени дека коморскиот уписен влог е посебен 
услов за добивање на лиценца за работа, кој како таков 
не е предвиден во законските одредби. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Со поставениот редослед во постапката за добивање на 

лиценца од оспорениот член 69 став 1 од Статутот, според 
Судот се повредува правото на слободен избор на вработу-
вањето гарантирано во членот 32 став 1 од Уставот. Истото 
се однесува и на оспорениот член 84 став 1 од Статутот кој 
предвидел уплатата на коморскиот уписен влог да се извр-
ши по уписот на адвокатот во именикот, бидејќи со самиот 
упис не се добива лиценцата за работа и таа следи откако 
ќе се плати за коморскиот уписен влог. Според тоа, лицето 
кое нема да биде во материјална можност да го плати ко-
морскиот уписен влог во определениот износ од 1000 евра, 
според одредбата од Статутот и оспорената одлука, авто-
матски нема да добие лиценца за работа, иако претходно, 
добило решение за прием и дало свечена изјава и веќе е 
упишано во Именикот на адвокатите, и покрај фактот што 
таква законска можност изрично не е предвидена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Од тука, коморскиот уписен влог е законска катего-

рија, но според Судот, во одредбите на Статутот и Од-
луката е поставен како дополнителен услов за обавува-
њето на адвокатска дејност и е предвиден како услов 
надвор од рамките на Законот за адвокатурата.  

- во Образецот 8-2 и во Образецот 8-3, објавени на 
стр. 22, зборовите: "Стр. 1" се ставаат зад 12-тата линија. 

 
                                                              Од Редакцијата       
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Огласен дел 
 

С У Д С К И   О Г Л А С И 
 

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

по тужба на тужителот Алии Себаедин од Гостивар, 
ул. �Боге Велјаноски� бр. 53, против тужената Алии, 
родена Фејзулаи Шпреса, со непозната адреса. 
Бидејќи тужената е недостапна, а во интерес на 

постапката, полномошникот на тужителот му пред-
ложи на судот да и се постави привремен застап-
ник. 
Судот го прифати предлогот на полномошникот на 

тужителот, па за привремен застапник на тужената го 
поставува Ферат Елези, адвокат од Гостивар, кој ќе ги 
застапува интересите на тужената по тужбата по пред-
метот П.бр.485/2003. 
Од Основниот суд во Гостивар,  П. бр. 485/2003.    
                                                                                                 (14515) 

___________ 
 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак, 
по тужба на тужителот Черкези Емир од Скопје, про-
тив тужената Надире Асани од с.Жировница, сега со 
непозната адреса во Италија. 
Полномошникот на тужителот му предложи на су-

дот, бидејќи не е позната адресата на тужената, да се 
постави привремен застапник. 
За привремен застапник на тужената Надире Асани, 

со непозната адреса на живеење, и се поставува адвока-
тот Александар Јованоски од Гостивар, кој ќе ја заста-
пува тужената и нејзините права пред судот. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 478/2003.  

                                                      (14526) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред Основниот суд во Дебар се води вонпро-

цесна постапка, за лишување од вршењето на роди-
телските права, заведена по предлогот на Основно-
то јавно обвинителство во Дебар, против учесници-
те Џеладин Камберовски и Лутвија Камберовска од 
Дебар, сега со непозната адреса на живеење во 
странство. 
Се повикуваат учесниците Џеладин Камберовски и 

Лутвија Камберовска, да се јават до овој суд, во рок од 
15 дена од објавувањето на огласот или да ја достават 
сегашната адреса на живеење. 
Доколку не се јават во определениот рок, нивните 

интереси ќе ги застапува привремен назначен застап-
ник до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Дебар, ВПП. бр. 66/03.          
                                                                            (14513)     

 
ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Основниот суд во Кочани е поднесена тужба 
за надомест на штета, од тужителот Фонд за здравстве-
но осигурување, ПС Кочани, против тужениот Ангелов 
Љупчо од Кочани, сега во Америка со непозната адре-
са. Вредност на спорот 101.956,00 денари. 
Се повикува тужениот Ангелов Љупчо од Коча-

ни, сега со непозната адреса во Америка, да се јави 
во Основниот суд во Кочани или да постави свој 
полномошник кој ќе ги штити неговите права и ин-
тереси, во рок од 8 дена од денот на објавувањето на 
огласот, а доколку тоа не го стори ќе му биде поста-
вен привремен застапник и тоа Орце Филипов - со-
работник во Основниот суд во Кочани, дипломиран 
правник со положен правосуден испит, кој ќе ги 
штити неговите права и интереси до правосилното 
окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 151/96. 
                                                                            (14527) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 

развод на брак, по тужба на тужителот Кимете Шери-
фи од село Групчин, тетовско, против тужениот Сефе-
дин Шерифи од село Групчин, сега со непозната адреса 
во Р.Италија. 
Бидејќи тужениот Сефедин Шерифи, од татко Јум-

ни, е со непозната адреса, се повикува да се јави во Ос-
новниот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот или да одреди свој полномошник кој 
ќе ги застапува неговите права и интереси до окончува-
њето на постапката. 
Во спротивно, судот ќе му постави времен старател. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 584/2003. 
                                                                            (14672) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 
тужба на тужителката Гзиме Мустафи од Тетово, ул. 
�Радован Цониќ� бр. 7, против тужениот Бујар Ефраим 
Мустафи од село Радиовце, Тетово. 
Бидејќи тужениот Бујар Ефраим Мустафи е со не-

позната адреса, се повикува да се јави во Основниот 
суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на ог-
ласот, да достави своја адреса или да одреди свој пол-
номошник кој ќе ги застапува неговите права и интере-
си до окончувањето на постапката. 
Во спротивно, судот ќе му постави времен старател, 

застапник кој ќе ги штити неговите права по овој предмет. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 591/2003. 
                                                                            (14674) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 

Пред овој суд се води спор за надомест на штета, по 
тужба на АДОР �Кјуби Македонија� - Скопје, против 
Михајловски Митко и Зорица од Штип, со непозната 
адреса на живеење. Вредност на спорот 62.660,00 денари. 
Се повикуваат тужените во рок од 15 дена од обја-

вувањето да се јават во судот или да постават свој пол-
номошник. 
Доколку тужените не се јават во судот или не по-

стават свој полномошник во утврдениот рок, во пона-
тамошниот тек на постапката ќе ги застапува привре-
мен застапник. 
За привремен застапник се назначува лицето Димо-

ва Евица - стручен соработник при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип, П.бр.160/03.      (14532) 

_______________________________________________ 
 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 

Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-
то Зг.бр.6/03 од 04.04.2003 година, во трговскиот реги-
стар го запиша Здружението на Турци �Ѓунеш� од Ку-
маново, со седиште во Куманово, ул. �Октомвриска Ре-
волуција� бр. 5/3/16. 
Се запишува Здружението на граѓани - Здружение 

на Турци �Ѓунеш� од Куманово, со седиште во Кума-
ново, ул. �Октомвриска Револуција� бр. 5/3/16, во реги-
старот на здруженија на граѓани и фондации при Ос-
новниот суд во Куманово под рег.бр.272. 
Основните цели и задачи, како и начин и облици 

на дејствување на здружението се насочени кон чу-
вање и негување на културните и етничките тради-
ции на Турците во Република Македонија, ќе се за-
лага за интеграција на Турците во општественото 
образование, помош на социјални случаи и нивни 
згрижувања, подобрување на меѓунационалните од-
носи како услов за подобрување на правата на граѓа-
ните, залагање за подобар и поквалитетен живот на 
граѓаните без разлика на националната и верска при-
падност и за подобрување на правата на Турците во 
Република Македонија. 
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Здружението на граѓани - Здружение на Турци �Ѓу-

неш� од Куманово има седиште во Куманово, ул. 
�Октомвриска Револуција� бр. 5/3/16. 
Здружението на граѓани - Здружение на Турци �Ѓу-

неш�, со седиште во Куманово, се стекнува со својство 
на правно лице со денот на запишувањето во региста-
рот на 04.04.2003 година. 
Од Основниот суд Куманово во Куманово, Зг. бр. 

6/03.                                        (14395)  
___________ 

 
Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-

то Зг.бр.16/03 од 07.05.2003 година, во трговскиот ре-
гистар го запиша Здружението на фармери на Општина 
Липково �Агрокултура� од с.Липково, со седиште во 
с.Липково. 
Се запишува Здружението на фармери на Општина 

Липково �Агрокултура� од с.Липково, со седиште во 
с.Липково, во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации при Основниот суд во Куманово под 
рег.бр.278. 
Основните цели и задачи, како и начин и облици 

на дејствување на здружението се насочени кон ко-
ординирање и усогласување на програмските актив-
ности на членовите на здружението, учество на се-
минари заради стручно усовршување, развивање до-
бра соработка со сите здруженија и организации на 
фармери од земјата и странство, набавка на основни 
средства и репроматеријали за вршење на дејноста 
на фармери. 
Здружението на фармери на Општина Липково 

�Агрокултура� од с.Липково има седиште во с.Липко-
во. 
Здружението на фармери на Општина Липково 

�Агрокултура�, со седиште во с.Липково се стекнува 
со својство на правно лице со денот на запишувањето 
во регистарот на 07.05.2003 година. 
Од Основниот суд Куманово во Куманово, Зг. бр. 

16/03.                          (14396) 
___________ 

 
Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-

то Зг.бр.14/03 од 07.05.2003 година, во трговскиот ре-
гистар го запиша Хуманитарното здружение �Толеран-
ца� од с.Матејче, со седиште во с.Матејче. 
Се запишува Хуманитарното здружение �Толеран-

ца� од с.Матејче, со седиште во с.Матејче, со скратен 
назив ХЗ �Толеранца�, во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово 
под рег.бр.277. 
Основните цели и задачи, како и начин и облици на 

дејствување на здружението се насочени кон подобру-
вање на социјално хуманитарната состојба на граѓани-
те, лицата во тешка материјална состојба и развој на 
демократските процеси во Република Македонија. 
Хуманитарното здружение �Толеранца� од с.Матеј-

че има седиште во с.Матејче. 
Хуманитарното здружение �Толеранца� со седиште 

во с.Матејче, се стекнува со својство на правно лице со 
денот на запишувањето во регистарот на 07.05.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Куманово во Куманово, Зг. бр. 

14/03.                                        (14397) 
___________ 

 
Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-

то Зг.бр.18/03 од 07.05.2003 година, го запиша во тр-
говскиот регистар Невладиното здружение на граѓани 
�Дора� од Куманово, ул. �Тоде Мендол� бр. 60. 
Се запишува Невладиното здружение на граѓани 

�Дора� од Куманово, со седиште во Куманово, ул. �То-
де Мендол� бр. 60, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под 
рег.бр.276. 

Основните цели и задачи, како и начин и облици на 
дејствување на здружението се насочени кон подигање 
на свеста на жената во рурални средини, психосоција-
лен развој на деца, учество во организирање на разни 
јавни манифестации од едукативно-културен карактер, 
експозити и друго давање хуманитарна помош на за-
грозени семејства, подигање на еколошката свест кај 
граѓаните, интеграција на жената во сите сфери на жи-
вотот, борба против алкохолот, дрогата, проституција-
та, сидата и подобрување на положбата на жената во 
семејството. 
Невладиното здружение на граѓани �Дора� од Ку-

маново има седиште во Куманово, на ул. �Тоде Мен-
дол� бр. 60. 
Невладиното Здружение на граѓани �Дора� од Ку-

маново, со седиште во Куманово, се стекнува со својс-
тво на правно лице со денот на запишувањето во реги-
старот на 07.05.2003 година. 
Од Основниот суд Куманово во Куманово, Зг. бр. 

18/03.                                                                        (14398) 
___________ 

 
Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-

то Зг.бр.9/03 од 07.05.2003 година, во трговскиот реги-
стар го запиша Здружението на индивидуални земјо-
делци �Ран Производ 2002� од с.Студена Бара - Кума-
ново, со седиште во с.Студена Бара. 
Се запишува Здружението на индивидуални земјо-

делци �Ран Производ 2002� од с.Студена Бара - Кума-
ново, со седиште во с.Студена Бара - Куманово, со 
скратен назив Здружение �Ран Производ 2002�, во ре-
гистарот на здруженија на граѓани и фондации при Ос-
новниот суд во Куманово под рег.бр.275. 
Основните цели и задачи, како и начин и облици на 

дејствување на здружението се насочени кон зголему-
вање на земјоделското производство, унапредување на 
земјоделското производство според потребите на до-
машниот и странскиот пазар преку запознавање на нај-
современите научни достигнувања во областа на земјо-
делството преку стручни предавања, семинари, триби-
ни, посета на саеми, организирано снабдување на 
членството со репроматеријали и организиран настап 
на пазарот. 
Здружението на индивидуални земјоделци �Ран 

Производ 2002� од с.Студена Бара - Куманово има се-
диште во с.Студена Бара - Куманово. 
Здружението на индивидуални земјоделци �Ран 

Производ 2002�, со седиште во с.Студена Бара - Кума-
ново, се стекнува со својство на правно лице со денот 
на запишувањето во регистарот на 07.05.2003 година. 
Од Основниот суд Куманово во Куманово, Зг. бр. 

9/03.                                                                          (14399) 
___________ 

 
Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-

то Зг.бр.7/03 од 25.04.2003 година, во трговскиот реги-
стар го запиша Здружението на граѓани �Унија за кул-
тура на Власи�, со седиште на ул. �Лесковачка� бр. 
52/1-18, Куманово. 
Се запишува Здружението на граѓани �Унија за 

култура на Власи� од Куманово, со седиште во Кума-
ново, ул. �Лесковачка� бр. 52/1-18, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд 
во Куманово под рег.бр.274. 
Основните цели и задачи, како и начин и облици 

на дејствување на здружението се насочени кон уна-
предување и заштита на културниот идентитет на 
Власите и употреба на влашкиот јазик, делење на ху-
манитарна помош на свои членови и средина во која 
дејствува, покренува иницијативи и предлози пред 
научни институции во РМ и надвор од неа по расвет-
лување и осознавање на минатото на Власите и ќе ги 
развива добрите меѓунационални односи во Општи-
ната и РМ. 
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Здружението на граѓани �Унија за култура на Вла-

си� од Куманово има седиште во Куманово, ул. �Ле-
сковачка� бр. 52/1-18. 
Здружението на граѓани �Унија за култура на Вла-

си� со седиште во Куманово, се стекнува со својство на 
правно лице со денот на запишувањето во регистарот 
на 25.04.2003 година. 
Од Основниот суд Куманово во Куманово, Зг. бр. 

7/03.            (14400) 
___________ 

 
Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-

то Зг.бр.12/03 од 04.04.2003 година, во трговскиот ре-
гистар го запиша Здружението на пчеларите �Нектар-
Липково� од с.Липково, Општина Липково. 
Се запишува Здружението на пчеларите �Нектар-

Липково� од с.Липково, Општина Липково, со седиште 
во с.Липково, Општина Липково, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд 
во Куманово под рег.бр.273. 
Основните цели и задачи, како и начин и облици на 

дејствување на здружението се насочени кон организи-
рање на активности за чување и ширење на пчеларс-
твото, припрема на пчеларите со основни знаења за ра-
бота со пчелите, снабдување на пчеларите со основни 
материјали за работа со пчелите, и соработка со држав-
ни органи, други здруженија на граѓани за развој на 
пчеларството. 
Здружението на пчеларите �Нектар-Липково� од 

с.Липково, Општина Липково, се стекнува со својство 
на правно лице со денот на запишувањето во региста-
рот на 04.04.2003 година. 
Од Основниот суд Куманово во Куманово, Зг. бр. 

12/03.                                                                        (14401) 
___________ 

 
Основниот суд во Ресен, во регистарот на здруже-

нија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 6/03, го 
запиша Здружението на граѓани со назив Здружението 
за граѓански иницијативи �Лобинг�. 
Здружението има за цел остварување на економ-

ски, социјални, културни, научни, стручни, технички, 
хуманитарни, образовни, спортски права, интереси и 
уверување во согласност со Уставот и Законот, пот-
тикнување и реализација на младински иницијативи, 
заштита и унапредување на животната средина, под-
држување на иницијативи, активности и реализација 
на проекти за подигнување на образованието и култу-
рата на граѓаните. 
Седиштето на Здружението е во Ресен, нас. �Цркви-

ште� бр. 3/1. 
Лице овластено за застапување на Здружението е 

Татјана Ќуљумовска, претседател на Здружението. 
Од Основниот суд во Ресен, Рег. Згф. бр. 6/03. 
            (14535) 

___________ 
 

Основниот суд во Кавадарци, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша Регио-
налниот сојуз на земјоделците АГРО-ТИКВЕШИЈА 
Кавадарци, со скратен назив АТ-Кавадарци. 
Седиштето на Здружението се наоѓа на ул. �Благој 

Крстиќ� бр. 4, Кавадарци. 
Основни цели и задачи на Здружението се: 
- негување, развивање и творечко поврзување на 

трудот и знаењата со научни достигнувања во земјата и 
странство; 

- организирање и предавање, семинари и курсеви и 
учество на натпревари и други собири во земјата и 
странство; 

- унапредување на земјоделието, подигање на про-
дуктивноста на трудот во регионот и пошироко, доби-
вање на поголем профит од сите дејности на земјодели-
ето, како и маркетинг; 

- усмерување на производството според потребите 
на домашниот и странскиот пазар преку непосредни 
договори помеѓу заинтересираните страни; 

- директно учество во разговорите со највисоките 
органи за пласман на производството; 

- поттикнување и зголемување на земјоделското 
производство и намалување на зависноста од увоз; 

- изнаоѓање на пазари во странство, воспоставување 
на контакти со странски купувачи и пласман на произ-
водите преку Агро-берза; 

- максимално користење на производните ресурси 
со добивање на поевтина храна, како и користење на 
научно-техничките сознанија и соработка со научните 
институции во Македонија; 

- подобрување на животниот стандард на земјодел-
ските производители; 

- поврзување и соработка со сите субјекти во Маке-
донија, како и надвор од неа, кои се директно поврзани 
со земјоделското производство; 

- водење на маркетиншка пропаганда, поддржана 
од Владата на Република Македонија, Министерството 
за земјоделство и други субјекти, а за подобар квалитет 
на македонското производство. 
Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 5/03. 
            (14537) 

_______________________________________________ 
 

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. 316/03 од 30.05.2003 година е отворе-
на претходна постапка на постапката за утврдување на 
причините за отворање на стечајна постапка над долж-
никот НИП НОВА МАКЕДОНИЈА АД Скопје, со седи-
ште на ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бб, со сметка 
40100-603-13890 при Агенција за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет на Републи-
ка Македонија.  
За стечаен судија се определува Зорица Илиовска, 

судија на овој суд  и член на стечајниот совет. 
Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Ан-

гелина Гогушевска од Скопје, со адреса на ул. "АС-
НОМ" бр. 58-1/24, Скопје.  
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водењето на претпријатието на должникот,  да испи-
та дали постојат причини за отворање на стечајната по-
стапка и какви се изгледите за продолжување на долж-
никовиот деловен потфат, како и да испита дали од 
имотот на должникот можат да се намират трошоците 
на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 
Се задолжува должникот НИП НОВА МАКЕДО-

НИЈА АД Скопје да му овозможи на привремениот 
стечаен управник да влезе во неговите деловни просто-
рии за да може да ги спроведе потребните дејствија, ка-
ко и да му допушти увид во трговските книги и негова-
та деловна документација. 
Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-

логот за отворање стечајна постапка на ден 16.06.2003 
година во 12 часот во соба 72 на овој суд во зградата на 
Апелациониот суд во Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (14764)           

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение  на овој суд I. Ст. бр. 179/03  од 02.04.2003 го-
дина,  се отвора стечајна постапка над  должникот 
Друштво за производство, промет и услуги �ФЕКОМ-
АРЧИ� Рамиз ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седи-
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ште на  бул. �Партизански одреди� бр. 9,  со жиро сме-
тка број 40100-601-445903 кај Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
на Република Македонија - Скопје, со регистарска вло-
шка број 02024989?-8-03-000,  и истата не се спроведу-
ва па, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.              (14418) 

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

ние  на овој суд I. Ст. бр. 291/03  од 08.05.2003 година,  се 
отвора стечајна постапка над  должникот Претпријатие за 
производство, промет и услуги �МУНИ-ПРОМ� ЦО увоз-из-
воз Скопје, со седиште  во с. Средно Коњари, со жиро сме-
тка број 40110-601-51558 кај Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет на 
РМ - Скопје и  регистарска влошка број 1-6836-0-0-0,  и 
истата не се спроведува,  па отворената стечајна постапка 
над  должникот Претпријатие за производство, промет и ус-
луги �МУНИ-ПРОМ� ЦО увоз-извоз Скопје, со седиште  во 
с. Средно Коњари, со жиро сметка број 40110-601-51558 
кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет на РМ - Скопје и  регистарска 
влошка број 1-6836-0-0-0, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар, кој го води овој суд. 
Де се објави огласот на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (14419) 

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

ние  II. Ст. бр. 334/03  од 28.05.2003 година,  е отворена сте-
чајна постапка над  должникот Трговско друштво за произ-
водство, трговија, угостителство и услуги МАГИКО Мари-
на ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на  ул. �Дрезден-
ска� бр. 27,  и жиро сметка број 540-0000002136-58 при Ту-
тунска банка АД Тетово,  со регистарска влошка бр. 02024-
853?-8-03-000,  и истата не се спроведува па, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (14498) 

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

ние  II. Ст. бр. 328/03  од 28.05.2003 година,  е отворена сте-
чајна постапка над  должникот Друштво за производство, тр-
говија и услуги УКРАС ВП ДОО експорт-импорт Скопје, со 
седиште на  бул. �АВНОЈ� бр. 92/1-5,  и жиро сметка број 
210-0565575701-75 при Тутунска банка АД Скопје,  со 
регистарска влошка бр. 02046371?-3-03-000,  и истата не 
се спроведува па, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (14499) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 311/02 

година, над Друштвото за угостителство, трговија на 
големо и мало и услуги �Змија� Васил и др. ДОО увоз-
извоз Битола, ул. �Маршал Тито� бр. 48, Трег. бр. 
01009214?-3-12-000, со жиро сметка 290-2000000118-75, 
дејност угостителство, се  отвора стечајна постапка, не 
се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                          (14510) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 43/02 од 28.05.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за сообраќај, тргови-
ја и услуги Грила ДООЕЛ Пробиштип, ул. �Јордан 
Стојанов� бр. 30, со жиро сметка бр. 200000000531843 
кај Стопанска банка АД Скопје, филијала Пробиштип. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друш-
тво за сообраќај, трговија и услуги Грила ДООЕЛ Проби-
штип, се заклучува затоа што друштвото не располага со 
имот доволен да ги покрие трошоците во постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот 

Друштво за сообраќај, трговија и услуги Грила ДООЕЛ 
Пробиштип да се брише од трговскиот регистар кај Ос-
новниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (14511) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 30/03 од 28.05.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Трговско друштво за произ-
водство и промет со текстил, кожна галантерија, пар-
фимерија и колонијал МИА-ДООЕЛ Св. Николе, ул. 
�Моша Пијаде� бр. 25, со жиро сметка бр. 200000090-
969502 кај Стопанска банка-Свети Николе. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тр-

говско друштво за производство и промет со текстил, 
кожна галантерија, парфимерија и колонијал МИА-ДО-
ОЕЛ Св. Николе, се заклучува затоа што друштвото не 
располага со имот доволен да ги покрие трошоците по 
постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот Тр-

говско друштво за производство и промет со текстил, 
кожна галантерија, парфимерија и колонијал МИА-ДО-
ОЕЛ Св. Николе да се брише од трговскиот регистар 
кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (14512) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 98/03  од 19.03.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над  должникот Друштво за тргови-
ја и угостителство МАК МОЗАИК Зоран ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, со седиште на  ул. �Владимир Комаров� 
бр. 36/2-7,  со жиро сметка 40100-601-485953 и регистар-
ска влошка 02040545?-8-01-000,  при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајната постапка над должникот 

Друштво за трговија и угостителство МАК МОЗАИК 
Зоран ДООЕЛ увоз-извоз Скопје,се заклучува.  
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (14524) 

___________ 
 
Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-

нот за стечај , со решение Ст. бр.161/02 од 30.01.2003 
година према ДООЕЛ "Месара" од с. Велешта, отвори 
и ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (14733) 

___________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај , со решение Ст. бр. 140/02 од 26.02. 2003 
година према ПП "Аге" од с. Велешта, отвори и ја зак-
лучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (14734) 

___________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај , со решение Ст. бр. 45/03 од 16.04.2003  
година према ДООЕЛ "Мерцедес М" од Струга, отвори 
и ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (14742) 

___________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај , со решение Ст. бр. 44/03 од 16.04.2003 
година према ДООЕЛ "Компани Мисоски" од Струга, 
отвори и ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (14735) 
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Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-

нот за стечај , со решение Ст. бр. 38/03 од 16.04.2003 
година према ДООЕЛ "Скарпе транс" од с. Лабуништа, 
отвори и ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (14736) 

___________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај , со решение Ст. бр. 33/03 од 28.03.2003 
година према ЈТД "Џехо" од с. Подгорци, отвори и ја 
заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (14737) 

___________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај , со решение Ст. бр. 32/03 од 28.03.2003 
година према ДООЕЛ "Ели" од с. Делогожда, отвори и 
ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (14738) 

___________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај , со решение Ст. бр. 30/03 од 03.04.2003  
година према ППТУ "Бебек -Комерц" од с. Вевчани, 
отвори и ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (14739) 

___________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај , со решение Ст. бр. 29/03 од 28.03.2003 
година према ТП "Милисав Саво Битолкоски"од с. Бе-
зово, отвори и ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (14740) 

___________ 
 

Основниот суд во Струмица, објавува дека со реше-
ние на стечајниот совет под Ст.бр.79/03 од 22.05.2003 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
ДПТ на големо и мало, услуги и транспорт уво-извоз 
Еверест ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 
300030000033548 што се води при Комерцијална банка 
АД Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот на должникот, заради што и се 
заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

претпријатие да се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.        (14654) 

___________ 
 

Основниот суд во Струмица, објавува дека со реше-
ние на стечајниот совет под Ст.бр.83/03 од 12.05.2003 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
Друштво за транспорт и трговија Ласер ДООЕЛ увоз-из-
воз од Струмица, со жиро сметка бр. 200000008890169 
што се води при Стопанска Банка АД Скопје, но е од-
лучено 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 

претпријатие да се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.         (14655) 

___________ 
 

Основниот суд во Струмица, објавува дека со реше-
ние на стечајниот совет под Ст.бр.81/03 од 12.05.2003 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
ДТТУ ХИДРА увоз-извоз ДОО од Струмица, со жиро 

сметка бр. 200000028214479 што се води при Тутунска 
банка АД Скопје, но е одлучено истата да не се спрове-
дува 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 

претпријатие да се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (14656) 

___________ 
 

Основниот суд во Струмица, објавува дека со реше-
ние на стечајниот совет под Ст.бр.84/03 од 19.05.2003 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
Трговец-поединец Тони Божин Најденов т.п. од с.Мо-
криево, Ново Село, Струмица, со жиро сметка бр. 
41300-601-61673 што се води во Агенцијата за работа 
со блокирани сметки во Струмица, но е одлучено иста-
та да не се спроведува поради немање имот на должни-
кот, 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 

претпријатие да се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.        (14657) 

___________ 
 

Основниот суд во Струмица, објавува дека со реше-
ние на стечајниот совет под Ст.бр.65/03 од 14.05.2003 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
ДПТУ Столе пром ДООЕЛ од с.Сачево, Општина Мур-
тино, со жиро сметка бр. 200000028932861 што се води 
при Стопанска Банка АД Скопје, но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање имот на должни-
кот, 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 

претпријатие да се брише од регистарот на претпри-
јатија. 

 Од Основниот суд во Струмица.                    (14658) 
___________ 

 
Основниот суд во Струмица, објавува дека со реше-

ние на стечајниот совет под Ст.бр.69/2003 од 
12.05.2003 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ДТПУТ Цеце-промет увоз-извоз ДООЕЛ од 
Струмица, со жиро сметка бр. 210-05633630201-85 што 
се води при Тутунска Банка АД Струмица, но е одлуче-
но 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 

претпријатие да се брише од регистарот на претпри-
јатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (14659) 

___________ 
 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 
48/2003, отвори стечајна постапка над должникот ТУП 
�Доктор Лука� - Кичево и истата не се спроведува по-
ради немање средства за стечајна маса и се заклучува 
стечајната постапка над наведениот должник, согласно 
член 64, став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                          (14660) 
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Стечајниот совет кај Основниот суд во Штип, во 

стечајната постапка на должникот ТК �Македонка - 
Општествен стандард и трговија� АД во стечај - Штип, 
донесе решение Ст.бр.6/00 од 27.05.2003 година со кое 
отворената стечајна постапка над должникот ТК �Ма-
кедонка - Општествен стандард и трговија� АД во сте-
чај - Штип, ул. �Брегалничка� бб, со жиро сметка бр. 
20000025511477 кај Стопанска банка АД - Скопје, фи-
лијала во Штип, со решение на овој суд Ст.бр.6/00 од 
08.12.2000 година се заклучува. 
Должникот да се брише од трговскиот регистар кој 

го води Основниот суд во Штип. 
Решението да се достави до Одделот за регистра-

ции на овој суд заради запишување во трговскиот реги-
стар, до катастарот и други органи заради запишување 
во јавните книги. 
Изводот од решението да се објави на огласната 

табла во судот и во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд во Штип.                            (14662) 

___________ 
 

Стечајниот совет кај Основниот суд во Штип, во 
стечајната постапка на должникот ТК �Македонка по-
стелнини� АД во стечај - Штип, донесе решение 
Ст.бр.4/00 од 21.05.2003 година со кое отворената сте-
чајна постапка над должникот ТК �Македонка постел-
нини� АД во стечај - Штип, ул. �Брегалничка� бб, со 
жиро сметка бр. 20000000024914733 кај Стопанска 
банка АД - Скопје, филијала во Штип, со решение на 
овој суд Ст.бр.4/00 од 08.12.2000 година се заклучува. 
Должникот да се брише од трговскиот регистар кој 

го води Основниот суд во Штип. 
Решението да се достави до Одделот за регистра-

ции на овој суд заради запишување во трговскиот реги-
стар, до катастарот и други органи заради запишување 
во јавните книги. 
Изводот од решението да се објави на огласната 

табла во судот и во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд во Штип.         (14663) 

___________ 
 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
ние Ст.бр.13/03 од 25.02.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник �Вишна Трејд� 
од Богданци и жиро-сметка бр. 200000011096016 при 
Стопанска банка, филијала Гевгелија, но истата не се 
спроведува заради немање на имот од кој би се нами-
риле трошоците на стечајната постапка, па отворената 
стечајна постапка над должникот �Вишна трејд� од 
Богданци се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето, преку овој суд до Апелациониот 
суд во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (14664) 

___________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст.бр.72/02 од 28.03.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Трговско друштво за произ-
водство, трговија, угостителство, услуги и транспорт 
ГРАЦИЕЛА ЕКСПОРТ, Младен ДООЕЛ увоз-извоз 
Тетово, ул. �И.Р.Лола� бр.138, со жиро сметка бр. 
41500-601-43991 што се води при Агенцијата за работа 
со блокирани жиро сметки - Скопје, П.Е. Тетово, запи-
шано при Основниот суд Скопје I - Скопје, под 
Трег.бр.3387/98, со регистарска влошка бр. 02004867-
8-03 од 06.11.1998 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање на имот, согласно 
член 64 од Законот за стечај. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

 Од Основниот суд во Тетово.                        (14665) 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Ликвидаторот Зиси Доновски од Скопје, запишан во 

судскиот регистар при Основниот   суд  Скопје  I -  Скоп-
је, со решение П.Трег. бр. 467/03 од 28.02.2003 година,  
објавува дека Трговското друштво за производство, услу-
ги и трговија ЛК-КОМЕРЦ Лефтер ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје и  со број на жиро-сметка 3000000000986429 
отворена при Комерцијална банка АД, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (14407) 

___________ 
 
Ликвидаторот Маневски Владимир од Скопје, ул. �На-

роден фронт� бр. 29/1, Скопје,  запишан во трговскиот ре-
гистар при Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, со реше-
ние П.Трег. бр. 5611/02 година,  објавува дека Друштвото 
за трговија на големо и мало СЛОВИН МАК-ЛАУРЕАТЕ 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 
32,  со жиро-сметка 210051537430138 во Тутунска  банка 
АД Скопје, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                             (14411) 

___________ 
 
Врз основа на член 651 од Законот за трговски 

друштва, ликвидациониот управник на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ПАЈО КОМЕРЦ екс-
порт-импорт Пајазит и други ДОО бул. �Александар 
Македонски� бр. 27, Скопје - во ликвидација, ги пови-
кува доверителите да ги пријават своите побарувања во 
рок од 3 месеци од денот на објавата на огласот. 
Пријавите се поднесуваат на адреса: ликвидацио-

нен управник Бранко Кузманоски, адвокат од Скопје, 
ул. �11 Октомври� бр. 17.          
Од ликвидаторот.                                              (14593) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л. бр. 188/02 од 03.04.2003 година, е отворена ликвида-
циона постапка над ППС Виго Виница, но  истата не се 
спроведува бидејќи должникот не располага со имот за 
покривање на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над ППС Виго Виница, се 

заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник  да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.                            (14668) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л. бр. 6/02 од 03.04.2003 година, е отворена ликвидаци-
она постапка над ПУТП Лиман Делчево, но  истата не 
се спроведува бидејќи должникот не располага со имот 
за покривање на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над ПУТП Лиман Делче-

во, се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник  да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.                            (14670) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л. бр. 172/02 од 03.04.2003 година, е отворена ликвида-
циона постапка над ППС Темел, с. Смојмирово, но  
истата не се спроведува бидејќи должникот не распола-
га со имот за покривање на трошоците во постапката. 
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Ликвидационата постапка над ППС Темел с. Смој-

мирово, се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник  да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.                            (14671) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 
Над недвижниот имот сопственост на Илинден АД 

Скопје: стан во Скопје на ул. �Партизанска�, зграда 1, 
влез 2, кат 5, стан 48, двособен, во површина од 87 м2 и 
зграда 1, влез 2, кат 5, лоѓии и балкони бр. 48, со повр-
шина од 5м2, на К.П. 1696/17 за КО Карпош, според 
имотен лист бр. 28971 издаден од ДЗГР Катастар Скоп-
је, заснован е залог-хипотека со Договор за хипотека 
ОДУ бр. 66/03 и негов Анекс ОДУ бр. 156/03 од 
27.05.2003 год. кај нотарот Поповски Слободан од 
Скопје, корист на заложениот доверител ЕУРОСТАН-
ДАРД БАНКА АД Скопје за 3.000.000,00 денари, кои 
произлегуваат од договорот за краткорочен кредит за 
обртни средства, останати намени бр. 01-687 од 
03.04.2003 год., склучен помеѓу ЕУРОСТАНДАРД 
Банка АД Скопје и АДГ ИЛИНДЕН.        (14073) 

___________ 
 

Врз основа на Договор за залог-хипотека од прв ред со 
својство на извршна исправа, составен во форма на нотар-
ски акт од нотарот Нушка Стојаноска од Кавадарци под 
ОДУ бр. 421/2003 од 23.05.2003 година,  склучен помеѓу 
Тутунска банка АД Скопје, со седиште на ул. �12-та Бри-
гада� бб во Скопје, како заложен доверител и Друштвото 
за производство, трговија и услуги ФЕРО-ПРОДУКТ 
ДОО увоз-извоз Кавадарци, со седиште на ул. �Моша Пи-
јаде� бр. 8 во Кавадарци, како заложен должник, е засно-
вано заложно право-хипотека од прв ред врз недвижен 
имот сопственост на заложниот должник, во корист на за-
ложниот доверител, а кој имот се наоѓа на К.П. 10682, 
зграда 1, влез 3, мезанин, намена на зграда 00570 во м.в. 
�М. Пијаде�, со површина од 82м2 и на К.П. 10682, зграда 
1, влез 3, приземје, намена на зграда 00570 во м.в. �М. Пи-
јаде�, со површина од 44м2, или вкупна површина од 
126м2, заведен во Имотен лист бр. 9705 за КО Кавадарци 
2 и кое право е запишано во ДЗГР-Одделение за премер и 
катастар Кавадарци.                                          (14230) 

___________  
Се продава недвижен имот, кој се наоѓа на К.П. бр. 

708/2, м.в. �Бела Земја�, нива, класа 4, со површина од 
1305м2, видно од ПЛ број 436, КО Мралино, издаден од 
ДЗГР-Сектор за премер и катастар Скопје, сопственост 
на Давидовска Веса за цена од 300.000,00 денари и нед-
вижен имот кој се наоѓа на К.П. бр. 708/4, м.в. �Бела 
Земја�, нива, класа 4, со површина од 582м2, видно од 
ПЛ 434, КО Мралино� издаден од ДЗГР-Сектор за пре-
мер и катастар Скопје, сопственост на Стевановски 
Славе, за цена од 150.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенс-
твено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, оп-
штина Чаир, ул. �Костурска� бр. 18/5-1, Скопје. (14214) 

___________  
Се продава земјоделско земјиште, сопственост на 

Шабановски Музафер, нива во КО Батинци, заведена 
во Поседовен лист бр. 95, на К.П. 1428, план 5, скица 
15, во м.в. �Бунар�, култура нива, класа 7, со вкупна 
површина од 1921м2, сопственост на продавачот, за ку-
попродажна цена од 200 денари по м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и непосредните соседи како и лица со пр-
венствено право на купување, изјавите за прифаќање 
на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ 
на ул. �Ниџе Планина� број 16, нас. Драчево-Скопје, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
спротивно, го губат правото на првенство.        (41218) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот за КО Кишава  во ПЛ бр. 

76 за КО Кишава: К.П. 5, ливада, класа 4, на м.в. �Залеј-
те� со површина од 2216м2, К.П. 274, нива, класа 6, на 
м.в. �Врештат� со површина од 1818м2, К.П. 438, нива, 
класа 8, на м.в. �Лајти�, со површина од 3413м2, К.П. 
616, нива, класа 6, на м.в. �Грујња�, со површина од 
3534м2, К.П. 722, нива, класа 6, на м.в. �Село�, со повр-
шина од 1500м2, К.П. 745, нива, класа 3, на м.в. �Село�, 
со површина од 40м2, К.П. 747, под објект на м.в. �Се-
ло�, со површина од 60м2, К.П. 747, нива, класа 3, на м.в. 
�Село�, со површина од 32м2, К.П. 747, двор, на м.в. 
�Село�, со површина од 250м2, К.П. 762, нива, класа 3, 
на м.в. �Пртеј�, со површина од 2420м2, К.П. 867, под 
објект на м.в. �Село�, со површина од 205м2, К.П. 867, 
нива, класа 3, на м.в. �Село�, со површина од 381м2, К.П. 
867, двор, на  м.в. �Село�, со површина од 500м2, К.П. 
891, ливада, класа 6, на м.в. �Лали Балас�, со површина од 
4107м2, К.П. 923, ливада, класа 4, на м.в. �Ариште�, со по-
вршина од 3751м2, К.П. 1128, нива, класа 3, на м.в. �Пр-
теј�, со површина од 3312м2, или  се заедно со вкупна по-
вршина од 27539м2, сопственост на Алиевски Рустем од с. 
Кишава, а сега во Австралија, преку полномошникот Са-
лиевски Сефер од с. Кишава, за вкупна купопродажна це-
на од 80.000 американски долари или во денарска против-
вредност износ од 4.160.000,00 денари, по среден курс на 
НБРМ на денот на објавувањето на огласот.  
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 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.          (14264) 

___________ 
 

Се продава недвижен имот-нива, 6-та класа, со по-
вршина од 1056м2, што се наоѓа на К.П. 546/9, м.в. 
�Чуприја�, евидентирано во Поседовен лист бр. 421, за 
КО Батинци, сосопственост на Мартин Трајановски, 
Живко Трајановски и Светлана Жоговска од Скопје. 
Се повикуваат сопствениците на парцелите што 

граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во �Службен весник 
на РМ�, доколку се заинтересирани да ја купат горе 
опишаната недвижност, писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата.  
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

губат правото на првенствено купување на предметна-
та надвижност. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, на ул. �Иван Козаров� бр. 24, лок. 23. 
(ДТЦ �Стара Рампа�).                  (14024) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/9 идеален 

дел од 2/9 идеален дел од КП 211/2, план 5, скица 7, ви-
кано место �Јурија�, култура нива, класа 3, со површи-
на од 3675 м2, запишана во Поседовен лист бр. 345 за 
КО Злокуќани, сосопственост на Блажевски Милан, 
Костадиновски Божин, Блажевски Цветан, Блажевски 
Бранко и Костадиновски Славчо, за вкупна цена од 
300.000,00 денари. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се  граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на РМ�, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на предимство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставаат 

до нотарот Златко Николовски, бул. �Партизански 
одреди� бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје.         (14408) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Прждево, парцела број 436/2 во место викано 
�Бочниците� нива со површина од 3861 м2 во Катастар-
ска општина Прждево, сопственост на Илиевски Борис 
од Неготино, ул. �Партизанска� бр. 272, цена на про-
дажба 42.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на Република  Ма-
кедонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставаат 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Ти-
то� бр. 138.                                                              (14533) 

___________ 
 

Се продава  земјоделско земјиште: 5/15 идеален дел 
од КО Глишиќ, КП бр. 766, план 004, скица 004, место 
викано �Градиште� култура - нива, класа 5, со вкупна 
површина од 1.655 м2 и 5/15 идеален дел од КО Глишиќ, 
КП бр. 766, план 004, скица 004, место викано �Гради-
ште� култура - нива, класа 4, со вкупна површина од 
1.655 м2, сопственост на Перо Костадинов од Кавадарци, 
евидентирано на Имотен лист бр. 1265 издаден од Држа-
вен завод за геодетски работи Одделение за премер и ка-
тастар Кавадарци, за цена од 30.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (14534) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран залог врз 

подвижни предмети, со својство на извршна исправа, 
составена во форма на нотарски акт од нотарот Мијал-
чо Цоневски од Штип, под ОДУ бр. 59/03 од 20.05.2003 
година, склучен помеѓу Друштвото за производство, 
промет и услуги Хромос-Пестициди Зоран Догазански и 
др. ДОО Скопје, со седиште на ул. �Даме Груев� бр. 5/3 
во Скопје, како заложен доверител и Друштвото за трго-
вија, производство, превоз и услуги Арком ДООЕЛ 
Штип, со седиште на ул. �Борко Талев� бр. 58 во Штип, 
како заложен должник, засновано е заложно право-реги-
стриран залог од прв ред врз подвижни идни предмети 
на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано 
во Централниот регистар на 26.05.2003 година со делово-
ден идентификационен број 10720030000060.        (14741) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И   О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните документи: 
Пасош бр. 1795917 издаден на име Костовски 

Јанче, ул. "Моша Пијаде" бб, Крива Паланка.  
Пасош бр. 1237142 издаден од СВР-Дебар на име 

Ќулафку Гзим, ул. "В. Влаховиќ" бр. 74, Дебар. (14530) 
Пасош бр. 1352506 издаден од СВР-Тетово на име 

Накије Бериша, с. Јажинце, Тетово.               (14539) 

Пасош бр. 1278986 издаден од СВР-Скопје на име 
Адеми Мевљуди, с. Буковиќ, Скопје.        (14555) 
Пасош бр. 1697786 издаден од СВР-Гостивар на 

име Мемеди Ширин, с. Дебреше, Гостивар.        (14591) 
Пасош бр. 1664529 издаден од СВР-Скопје на име 

Хаки Еркан, ул. "Аврам Писевски" бр. 55, Скопје.                                
       (14594) 

Пасош бр. 481576/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Бериша Наим, ул. "П. Неделковски" бр.3, Скопје.                                

       (14603) 
Пасош бр. 1394302/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Шабани Берат, ул. "Црвени брегови", Скопје. 
                                                                    (14612) 
Пасош бр. 1040860/97 издаден од СВР-Скопје на 

име Реџеп Ќефсер, ул. "Ц. Димов"  бр. 83/2-3, Скопје.
                                                                    (14621) 
Пасош бр. 1154183 издаден од СВР-Скопје на име 

Мартин Неделковски, ул. "Џон Кенеди" бр. 25/2-10, 
Скопје.                                                             (14636) 
Пасош бр. 1060629/97 издаден од СВР-Скопје на 

име Франц Мех, бул. "Партизански одреди" бр. 143/35, 
Скопје.                                                             (14667) 
Пасош бр. 1137174 издаден од СВР-Куманово на 

име Авдији Тевиде, ул. "К. Антевски"  бр. 35-а, Кума-
ново.                                                                    (14669) 
Пасош бр. 685657/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Чичевски Ристо, ул. "Б. Стефковски" бр. 58, Скопје.(14677) 
Пасош бр. 565120/95 издаден од СВР- Скопје на 

име Сенат Калач, с. Љубин, Скопје.        (14683) 
Пасош 1591739 издаден од СВР-Тетово. на име Ми-

сими Агрон, с. Боговиње, Тетово.               (14685) 
Пасош бр. 1377517 издаден од СВР-Скопје на име 

Ристовска Зорица, ул."Партизански пат" бр. 31 нас. 
"Драчево", Скопје.                                       (14694) 
Пасош бр. 1550965 издаден од СВР-Скопје на име 

Радовановиќ  Александра, ул. "Ленинова" бр. 29 -3/10, 
Скопје.                                                             (14726) 
Пасош бр. 1092871 на име Арсовски Данче, с. Вир-

че, Делчево.                                                     (14730) 
Пасош бр. 1770559 на име Трајанова Јаготка, ул. 

"М. Тито"бр. 128, Делчево.                        (14731) 
Пасош бр. 1603507 издаден од СВР-Скопје на име 

Стојановска Оливера, ул. "Петре Филиповски Гарката" 
бр. 8, Скопје.                                              (14743) 
Пасош бр. 836308/96 издаден од СВР-Скопје на име 

Спиркоски Дејан, ул." 43 Бис" бр. 52, Скопје.     (14755) 
Пасош бр. 1719101 на име Јованоска Маја, ул. 

"Крум Точко" бр. 5, Охрид.                       (14758) 
Пасош бр. 200201 на име Сашко Герасимов, ул. 

"Бел Камен" бб, Кочани.                              (14759) 
Пасош бр. 0681618 издаден од СВР-Скопје на име 

Печеновиќ Мичо, ул. "М. Митевски" бр. 13/6-13, 
Скопје.                                                            (14760) 
Пасош бр. 1545600 на име Азири Лулзим, Дебар.                                 

       (14761) 
Пасош бр. 1628836 на име Фетаовски  Бурхан, ул. 

"Х. Т. Карпош" бр. 97, Куманово.               (14762) 
Пасош бр. 1801924/02 на име Сејди Газменд, ул. "И. 

Р. Лола" бр. 359, Тетово.                              (14763) 
Пасош бр. 1456928/00 издаден од СВР-Скопје на име 

Бадри Абдула, ул. "Топанска" бр. 9, Скопје.         (14767) 
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

35/03 на име Костовски Стефан, ул. "Д. Груев" бр.1/7-
18, Скопје, наместо: "пасош бр.1418445/00" треба да 
стои: "пасош бр. 1418443/00.                      (13045)  
Чекови од тековна сметка бр. 7848579 од бр. 604-

4889 до бр. 6044895 и од бр. 1274793 до бр. 1274801 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Мишковска Милица, Скопје.                       (14538) 
Чекови од тековна сметка бр.09800394 од бр. 00-

19000812073 до бр. 0019000812086 издадени од Комер-
цијална банка на име Бојаџиевски Коста, Скопје.   (14540) 
Работна книшка на име Тасевска Анета, ул. "С. 

Фронт" бр. 18/4, Штип.                                      (14545) 
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Работна книшка на име Неим Саити, Скопје.(14549) 
Работна книшка на име Фатмир Селими, Скопје.                                                                    

Свидетелство од 1 година на име Стефаноска Алек-
сандра, Тетово.                                             (14627) 

       (14550) 
Работна книшка на име Џевдет Џафери, Скопје. 
                                                                    (14592) 
Работна книшка на име Аврамов Владимир, Скопје.

                                                                    (14595) 
Работна книшка на име Јованов Венци, с. Фурка, 

Гевгелија.                                                     (14596) 
Работна книшка на име Трајче Марков, ул. "Ф. Ку-

лаков" бр. 58, Неготино.                              (14598) 
Работна книшка на име Јанкоска Гордана, Скопје.

                                                                    (14604) 
Работна книшка на име Димитриевска Калина, Би-

тола.                                                                    (14610) 
Работна книшка на име Елизабета Христова, ул. 

"Прилепска" бр. 60/02, Битола.               (14611) 
Работна книшка на име Ангелче Анев, ул. "В. Вла-

ховиќ" бр. 2/17, Св. Николе.                       (14618) 
Работна книшка на име Каревска Татијана, 

ул."Партизанска" бр. 69, Демир Хисар.        (14622) 
Работна книшка на име Мамути Афет, с. Порој, Те-

тово.                                                                    (14626) 
Работна книшка на име Шабан Шабани, с. Ко-

паница, Скопје.                                                     (14647) 
Работна книшка на име Дамовски Зоран, Скопје.                                                                    

Индекс бр.10647, Универзитет "Св.Кирил и Ме-
тодиј" издаден од Филозофски факултет-книжевност 
на име Вучиќ Јованка, Скопје.               (14542)        (14661) 

Работна книшка на име Милошевски Ангелче, Ско-
пје.                                                                    (14678) 
Работна книшка на име Поп Тонев Методија, Ско-

пје.                                                                    (14682) 
Работна книшка на име Сузана Боцевска, Скопје.                                                                    Диплома на име Симоноска Анета, ул. "Самоилова" 

бр. 1/4, Прилеп.                                             (14601)        (14687) 
Работна книшка на име Димоски Крсте, Скопје. 
                                                                    (14725) 
Воена книшка на име Дејан Талески, ул. "Романија" 

бр. 20, Гостивар.                                             (14635) 
Воена книшка на име Андоновски Александер, 

Скопје.                                                                    (14676) 
Воена книшка на име Тодоровски Александар, Ско-

пје.                                                                    (14680) 
Свидетелство на име Тања Милева, Радовиш. 
                                                                    (14546) 
Свидетелство на име Филип Коровин, Радовиш. 
                                                                    (14547) 
Свидетелство за 1 година издадено од ДСУ 

"Ј.Б.Тито" на име Петровска Маја, Скопје.          (14548) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ 

"Емин Дураку-Буковиќ" на име Артан Адеми, Скопје.
                                                                    (14551) 
Свидетелство од 1 година на име Шуклев Јани, Гев-

гелија.                                                             (14597) 
Свидетелства на име Костова Весна, Велес.  (14599) 
Свидетелство на име Кијович Ерват, Прилеп. 
                                                                    (14600) 
Свидетелство на име Ѓоргиоски Владимир, При-

леп.                                                                    (14602) 
Свидетелство на име Дојчиноски Ристе, Прилеп. 
                                                                    (14605) 
Свидетелство од 8 одделение на име Кленкоски 

Сеад, Струга.                                                     (14606) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ќазим Бал-

бона, Куманово.                                                     (14607) 
Свидетелство на име Ивановска Гордана, Ресен. 
                                                                    (14608) 
Свидетелство на име Аљиљ Амети, Куманово. 
                                                                    (14617) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од 

гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Лиридон 
Салиу, Скопје.                                             (14619) 
Свидетелство од 8 одделение на име Мислими 

Сафет, Тетово.                                                     (14623) 
Свидетелство на име Ремзи Емрули, Тетово. 
                                                                    (14624) 

Свидетелства од 1,  2, 3 и 4 година и диплома изда-
дени од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Ѓорѓиевска 
Елизабета, Ресен.                               (14628) 
Свидетелство од 7 одделение на име Јосев Христи-

јан, Св. Николе.                                             (14631) 
Свидетелство на име Бозаџиевска Љупка, Гевге-

лија.                                                                    (14632) 
Свидетелство на име Чипова Вероника, Гевгелија.

                                                                    (14633) 
Свидетелство на име Фијуланин Сафет, Велес.  (14634) 
Свидетелства за 1 и 2 година издадени од ГМЦ  

"Чеде Филиповски Даме"-Скопје на име Костовски Да-
ниел, Скопје.                                                     (14666) 
Свидетелства за 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7одделение издаде-

ни од ОУ "Панајот Гиновски" на име Јорданова Рада, 
Скопје.                                                            (14684) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата  "Зеф 

Љуш Марку" на име Попова Катерина, Скопје.        (14688) 
Свидетелство за 3 година издадено од ТУЦ "Цветан 

Димов" на име Саид Суад, Скопје.           (14732) 
Ученичка книшка на име Алексова Радмила, с. Ја-

кимово, Виница.                                             (14629) 

Индекс на име Илиевска Софче, Штип.         (14614) 
Диплома од средно Англиско училиште за возрасни 

издадена од Работнички универзитет на име Вучиќ 
Јованка, Скопје.                                             (14541) 

Диплома на име Николовска Ангелина, Гостивар.
                                                                    (14615) 
Диплома на име Турковиќ Шевала, ул. "4-ти Јули" 

бр. 122, Градско, Велес.                              (14620) 
Диплома за завршено средно образование издадена 

од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Баш-
ким Адеми, Скопје.                                      (14728) 
Лична карта на име Иљази Бљеринда, с. Одри, Те-

тово.                                                                    (14625) 
Уверение на име Милковски Миле, ул. "11-ти Ок-

томври" бр. 3, Пробиштип.                       (14630) 
Даночна картичка бр. 5030998188622 издадена од 

Управа за јавни приходи-Скопје на име Цвеќара " Пепи 
", Скопје.                                             (14528) 
Книшка за летање издадена од Дирекција за цивил-

на воздушна пловидба-Скопје на име Милена Ста-
нојковиќ, Скопје.                                       (14673) 
Питомечка легитимација издадена од Воена  ака-

демија  Скопје на име Томески Драган, Скопје.  (14681) 
Штедна книшка бр. 1050002018 издадена од Алфа 

банка на име Слободан Горгевски,Скопје.           (14727) 
Престанува со вршење занаетчиска дејност "Сена"- 

Сенадија Дупљак, Скопје.                        (14679) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И   П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки  на Министерството за внатрешни 
работи, објавува  

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 34/2003 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
 Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000, Скопје. 
2. Предмет на набавката  
Опрема за заштита на компјутерска мрежа и нејзино 

премрежување од Токен Ринг во Етернет. 
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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 

искажан данок на додадена вредност и други давачки 
кон државата), со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно 

ЗЈН потребно е да достави банкарска гаранција од пр-
вокласна банка во прилог во висина на бараниот износ. 

4. Рок на испорака. 
5. Сервис и оддржување. 
6. Референтна листа. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која пону-

дувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002), задол-
жително треба да ја приложи): 

1. Извод од регистрација на дејноста; 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар; 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејност;  

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

 
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена                                               40 бода; 
- рок на испорака                           15 бода; 
- квалитет                                        15 бода; 
- начин на плаќање                         10 бода; 
- референтна листа                         10 бода; 
- сервис и одржување                    10 бода. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
- Рокот на доставување на понудите е 15 дена сме-

тано од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 
60 дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорното лице на понудува-
чот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата  на 17.06.2003 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
како и оние за кои цените не се искажани во денари од-
носно кон кои не е приложена бараната придружна до-
кументација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за не-
целосни и нема да се разгледуваат. 

- Спецификацијата може да ја подигнете во просто-
риите на МВР, Сектор за финансии и други заеднички 
работи, зграда 5, спрат 4, канцеларија бр. 18 од 08-10 
часот. 

- При подигнување на спецификацијата се уплатува 
износ од 5.000,00 денари. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 112-141, 143-210 за ЛОТ 1 и 143-220 за 
ЛОТ 2. 

- МВР го задржува правото за поделба на набавката. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и член 35 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 2/02) и Одлуката бр. 02-5097/1 од 26.05.2003 годи-
на, Комисијата за јавни набавки на Јавното претприја-
тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија - Подрачна единица Скопје, об-
јавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 20-2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА),  

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на ограничениот повик е Јавното прет-

пријатие за стопанисување со станбен и деловен про-
стор на Република Македонија - Подрачна единица 
Скопје, ул. �Орце Николов� бр. 138, Скопје. 

- Предмет на повикот е прибирање документација 
за претходно утврдување на подобност на понудувачи-
те како можни носители на набавка за изведба до фаза 
карабина на станбено деловен објект О-5 (Л-1, Л-2 и Л-
3) во општина �Чаир� - Скопје. 

- Повикот е јавен и анонимен, со право на учество 
на сите правни и физички лица регистрирани за ваков 
вид на дејност со седиште во Република Македонија. 

- Отворањето на пријавите ќе се изврши без присус-
тво на понудувачите. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВАТА 
- Понудувачите чија дејност е предмет на повикот, 

своето учество да го пријават со документација со која 
ќе го докажат следното: 

- Документ за регистрација за вршење на деј-
ност. 

- Потврда од надлежен суд дека не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација во оригинал или за-
верена фотокопија на нотар, не постара од 6 месеци. 

- Уверение дека нема правосилна пресуда со 
која е изречена мерка за безбедност - забрана на врше-
ње дејност во оригинал или заверена фотокопија на но-
тар, не постаро од 6 месеци. 

- Економско - финансиски бонитет (член 24 од 
Законот за јавни набавки): 

- Документ за бонитет од Централен регистар, во 
оригинал или копија заверена кај нотар, не постар од 6 
месеци. 

- Потврда од Управа за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, во ориги-
нал или копија заверена кај нотар, не постара од 6 
месеци. 

- Техничко - технолошки бонитет (член 25 од 
Законот за јавни набавки): 

- Список на изградени објекти во последните три 
години со вредности, име на инвеститорот како и мис-
лење на инвеститорот за квалитетно и навремено изве-
дување на работите. 

- Список на стручен кадар и работно искуство на 
истиот, што ќе се ангажира на конкретниот објект. 

- Список на расположлива опрема наменета за из-
ведба на објектот и други физички капацитети за реа-
лизирање на набавката. 

- Организациона поставеност. 
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- Предлози за работите кои би биле дадени на по-
дизведувачи со нивно именување, а за посочените по-
дизведувачи да се достават истите (сите) документи ка-
ко и за главниот изведувач како и договор за заеднички 
настап (договор со подизведувачите).  

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, НАЧИН И 
РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ 
Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат 

документите и податоците од точка 2 на овој повик ка-
ко и следната документација: 

- Претставување на понудувачот (име, адреса, седи-
ште, овластено лице, телефон).  
Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе 

фирми, потребно е да се достави: 
- Документација за секоја од фирмите наведена во 

точка 2. 
- Потпишан и заверен договор за точно наведените 

обврски и права. 
- Потпишан и заверен договор за Главен партнер и 

лице овластено за потпишување на документите во име 
на останатите партнери. 
Документацијата и другите податоци се доставува-

ат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката �не отворај", како и бројот на јавниот 
повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува понудувачот. 
Документацијата се доставува до набавувачот Јавно 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија � Подрачна единица 
Скопје, ул. �Орце Николов" бр. 138, со назнака за Ко-
мисија за јавни набавки, препорачано по пошта, или со 
предавање во архивата на набавувачот. 

- Ограничениот повик трае десет дена од објавува-
њето (согласно член 16 од Законот за јавни набавки).  

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во утвр-

дениот рок и онаа која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот, нема да се разгледуваат.  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 8 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за јав-
ни набавки при Управата за хидрометеоролошки рабо-
ти по трет пат, објавува  

ОТВОРЕН ПОВИК  БР. 1/2003 
ЗА  ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ПРОТИВ- 
ГРАДОБИЈНИ РАКЕТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач по Јавниот повик бр. 1/2003 е Управата 

за хидрометеоролошки работи, орган во состав на Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
со седиште на ул. �Скупи� бб - Скопје. 

2. Предмет на набавката се 250 противградобијни 
ракети, со следните карактеристики: 

- да бидат со домет над 7000 м; 
- да бидат спакувани во транспортен лансирен кон-

тејнер со надворешен дијаметар од 60 мм; 
- испалувањето да се врши со електричен стартер; 
- да имаат вграден пиротехнички тајмер; 
- во ракетата да биде вграден реагенс на база на 

сребрен јодид (AgJ). 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учес-

тво на сите домашни и странски правни и физички лица. 
4. Постапката на повикот ќе се спроведе согласно 

со одредбите од Законот за јавни набавки.  
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
- име, адреса и седиште на понудувачот; 
- цена на единица производ (противградобијна ра-

кета) со сите даноци и давачки, изразена во денари; 
- начин на плаќање; 
- рок на испорака; 
- гарантен рок; 
- постпродажен сервис и техничка помош. 

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар. 
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. 

6. Сертификат од надлежната институција за кон-
трола на квалитетот на производот, со кој се потврдува 
сообразноста со дадените спецификации или стандарди 
за набавките. 

7. Каталози за основните технички карактеристики и 
упатства за ракување на техничките средства и опрема. 

8. Доказ за овластен дилер на понудениот модел. 
9. Документите од точките 2, 3, 4 и 5 да не се поста-

ри од шест месеци. 
 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- економски најповолна понуда  
во поглед на цената     45 бода; 
- рок на испорака     15 бода; 
- начин и услови на плаќање      5 бода; 
- гарантен рок     25 бода; 
- постпродажен сервис  
и пружање техничка помош    10 бода. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата да се достави согласно со одредбите од 

Законот за јавни набавки и истата се доставува во еден 
оригинален примерок што треба да биде потпишан од 
страна на одговорното лице на понудувачот. 

2. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен плик, согласно член 56 од Законот 
за јавни набавки. 

3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

 
VI. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае 15 дена по објавувањето, 

согласно член 20 од Законот за јавни набавки. 
2. Отворањето на понудите ќе се изврши на 25.06. 

(среда) 2003 година, во 10 часот во просториите на 
Управата за хидрометеоролошки работи, на ул. �Ску-
пи� бб, Скопје, во присуство на овластени претставни-
ци од понудувачите. 

3. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок, како и оние кои не се во согласност со За-
конот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.  

                                           Комисија за јавни набавки 
_______________________________________________ 

  
БИЛАНС НА УСПЕХ 

 
Врз основа на член 16 од Законот за Фондот за оси-

гурување на депозити (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 63/2000, 29/2002, 43/2002), Фондот за 
осигурување на депозити Скопје, објавува 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

ОД ИЗВРШЕНАТА РЕВИЗИЈА ЗА 2002 ГОДИНА  
Според мислењето на овластениот ревизор Deloitte 

& Touche финансиските извештаи ја прикажуваат реал-
но, во сите материјални аспекти финансиската состојба 
на Фондот на 31 декември 2002 и 2001 година, резулта-
тите од работењето, промените во капиталот, како и 
паричните текови за годините што тогаш завршуваат, 
во согласност со сметководствените стандарди важеч-
ки во Република Македонија. 
Како што е прикажано во белешката 15 кон прило-

жените финансиски извештаи, евентуалното обесште-
тување на осигурените депозити на физички лица во 
Експорт-Импорт банка АД, Скопје, кое би го извршил 
Фондот во согласност со Законот, ќе предизвика нама-
лување на резервите на сигурност. 
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БИЛАНСИ НА УСПЕХ 
Години што завршуваат на 31 декември 2002 и 2001 
(во илјади денари)                         2002              2001 
 

Приходи по основ на камати             65,072 49,928 
Деловни расходи             (8,772) (9,220) 
Добивка од деловно работење             56,300 40,708 
Останати приходи                  446 863 
Добивка пред оданочување             56,746 41,571 
Даноци и придонеси од добивка             (8,602) (6,255) 
Добивка за тековниот период             48,144 35,316 
   
БИЛАНСИ НА СОСТОЈБА  
На 31 декември 2002 и 2001 година 
(во илјади денари)                                            2002 

 
          2001 
 

АКТИВА   
ОБРТНИ СРЕДСТВА   
Парични средства           1,020,803 21,115 
Пласмани во хартии од вредност                         - 617,168 
Побарувања по основ на премии                 1,197 296 
Дадени аванси                        -  106 
Активни временски разграничувања                 1,999 2,117 
Вкупно обртни средства           1,023,999 640,802 
Основни средства, нето                    611 486 
ВКУПНА АКТИВА          1,024,610 641,288 
   
ПАСИВА   
КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ  
Обврски за штета                 1,966 1,986 
Останати краткорочни обврски                   2,526 2,440 
Вкупно краткорочни обврски                 4,492 4,426 
Резерви на сигурност             961,674 594,183 
КАПИТАЛ   
Капитал               10,300 10,300 
Акумулирана добивка               48,144 32,379 
Вкупен капитал и акумулирана 
добивка 

              
               58,444 

 
42,679 

ВКУПНА ПАСИВА         1, 024,610 641,288 
 
Според белешка 9 на 31 декември 2002 година, вкуп-

ните средства на Фондот изнесуваат 2,97% од вкупните 
депозити на физичките лица во банките и штедилниците 
во Република Македонија (на 31 декември 2001 - 1,6%). 

___________ 
 
Во согласност со Законот за хартии од вредност и 

Законот за трговските друштва, ЗК �Пелагонија� АД 
Битола, го објавува ревидираниот Финансиски изве-
штај за 2002 година во кој се содржани: Независно ре-
визорско мислење, Биланс на успехот и Биланс на со-
стојба. 

И З В Е Ш Т А Ј 
НА РЕВИЗОРИТЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ  

НА ЗК �ПЕЛАГОНИЈА� АД 
 
Извршивме ревизија на придружниот биланс на со-

стојба на ЗК �Пелагонија� АД - Битола (�Комбинатот�) 
на 31 декември 2002 година, како и на поврзаните со 
него извештаи за билансот на успех и паричен тек за 
годината тогаш завршена. Одговорноста за финанси-
ските извештаи е на раководството на Комбинатот. На-
ша одговорност е да искажеме независно мнение, бази-
рано на извршената ревизија. 
Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со 

меѓународните стандарди за ревизија, објавени од Ме-
ѓународната федерација на сметководители. Овие стан-
дарди изискуваат да ја планираме и да ја извршиме ре-
визијата со цел да се здобиеме со разумна увереност 
дека финансиските извештаи не содржат материјално 
значајни грешки. Ревизијата вклучува испитување, врз 
основа на тестирање на евиденциите што ги поткрепу-
ваат износите и образложенијата во финансиските из-
вештаи. Таа исто така вклучува осврт на користените 
сметководствени принципи и значајните проценки на-
правени од раководството, како и оценка на адекватно-
ста на прикажувањето на иформациите во финансиски-
те извештаи. Ние сме убедени дека нашата ревизија 
обезбедува разумна основа за нашето мнение. 

Според наше мнение финансиските извештаи реал-
но и објективно ја прикажуваат финансиската состојба 
на Комбинатот на 31 декември 2002 година, како и ре-
зултатот од работењето и паричниот тек за годината 
тогаш завршена, во согласност со македонските зако-
ни. 

 
30 април 2003 година   КПМГ ДООЕЛ 

     Скопје              ЗК �Пелагонија� АД 
            Финансиски извештаи 

 
Биланс на успех 

 
За годината завршена на 31 декември 2002 

 
Во илјади денари 2002 2001 
   
Реализација 694.495 690.896 
Трошоци на реализација (598.247) (871.570) 
Бруто добивка / (загуба) 96.248 (180.674) 
   
   
Останати приходи од дејноста 5.598 9.565 
Административни расходи (65.970) (71.634) 
Останати расходи од дејноста (32.520) (33.849) 
Добивка / (загуба) од редовно 
работење 3.356 (276.592) 
   
Приходи од финансирање - 
нето 47.680 37.523 
Добивка / (загуба) пред  
оданочување 51.036 (239.069) 
   
   
Данок од добивка - - 
Добивка / (загуба) за годината 51.036 (239.069) 

 
Биланс на состојба 
 
На 31 декември 2002 година 
 

Во илјади денари 2002 2001 
   
Актива   
Материјални вложувања 512.979 561.386 
Аванси за материјални  
вложувања 4.055 - 
Нематеријални вложувања 248 455 
Биолошки средства 91.296 78.619 
Вложувања во хартии од 
вредност 222.714 207.957 
Останати финансиски  
побарувања 2.236 2.236 
Вкупно постојани средства 833.528 850.653 
   
Залихи 307.544 240.345 
Биолошки средства 287.830 327.217 
Побарувања за данок од  
добивка 565 2.788 
Побарувања од купувачи и 
други побарувања 236.511 226.127 
Депозити во банки орочени на 
и над три месеци - 11.489 
Парични средства и паричен 
еквивалент 288.929 230.208 
Вкупно тековни средства 1.121.379 1.038.174 
Вкупна актива 1.954.907 1.888.827 
   
Пасива   
Акционерски капитал 738.184 738.184 
Резерви 198.315 197.310 
Задржана добивка 811.765 757.536 
Вкупно капитал и резерви 1.748.264 1.693.030 
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Обврски за кредити 89.523 95.578 
Вкупно долгорочни обврски 89.523 95.578 
   
Тековни обврски   
Обврски кон добавувачи и 
други обврски 111.065 100.219 
Обврски за кредити 6.055 - 
Вкупно тековни обврски 117.120 100.219 
Вкупна пасива 1.954.907 1.888.827 

 
Финансиските извештаи прикажани на страниците 

од 1 до 21 беа одобрени од директорите на ЗК �Пелаго-
нија� АД - Битола на 30 април 2003 година и потпиша-
ни во нивно име. 

___________ 
 

МАКПЕТРОЛ А.Д. - СКОПЈЕ 
 

БИЛАНС НА СОСТОЈБА 
 

во илјади денари Белешки 2002 2001 
    
СРЕДСТВА    
    
Тековни средства    
Парични средства и 
хартии од вредност 4 503.365 216.987 
Побарувања од 
купувачи 5 712.526 786.393 
Останати краткорочни 
побарувања 6 223.694 224.609 
Пресметани приходи 
однапред платени 
трошоци 7 102.237 159.611 
Краткорочни кредити 8 181.643 170.297 
Залихи 9 876.250 690.245 
Вкупно тековни 
средства  2.599.715 2.248.142 
    
Долгорочни средства    
Основни средства 10 4.902.248 4.971.475 
Аванси за основни 
средства  3.380 74.527 
Долгорочни вложувања 11 360.520 334.719 
Долгорочни кредити  166.099 141.610 
Материјални права  1.456  
Вкупно долгорочни 
средства  5.433.703 5.522.331 
    
ВКУПНО СРЕДСТВА  8.033.418 7.770.473 

 
ОБВРСКИ И КАПИТАЛ  
Тековни обврски    
Обврски спрема 
добавувачи 12 1.456.579 870.367 
Примени аванси 13 231.097 363.404. 
Краткорочни кредити 14 514.856 1.130.852 
Останати тековни 
обврски 15 568.278 523.383 
Вкупно тековни 
обврски  2.770.810 2.888.006 
    
Долгорочни обврски    
Долгорочни обврски по 
кредити 16 657.533 582.149 
Останати долгорочни 
обврски 17 984.384 984.384 
Вкупно долгорочни 
обврски  1.641.917 1.566.533 
    
Акционерски капитал  2.940.532 2.950.528 
Резерви  787.396 2.078.535 
Акумулирана загуба  -107.237 -1.713.129 
Вкупно капитал  3.620.691 3.315.934 
    
ВКУПНО ОБВРСКИ И 
КАПИТАЛ  8.033.418 7.770.473 

 
Белешките содржани од страна 10 до 22 се составен 

дел на овие финансиски извештаи 

МАКПЕТРОЛ А.Д. - СКОПЈЕ 
 
Б ИЛАНС НА УСПЕХ 
во илјада денари Белешки 2002 2001 
    
Приходи од 
продажба на 
домашен пазар  14.357.801 11.862.959 
Приходи од 
продажба на 
странски пазар  219.164 461.913 
Вкупно деловни 
приходи  14.576.965 12.324.872 
    
Набавна вредност на 
продадена стока  -12.860.437 -11.104.651 
Други деловни 
трошоци 19 -1.458.193 -1.313.477 
Амортизација  -442.558 -435.291 
Вкупно деловни 
трошоци  -14.761.188 -12.853.419 
    
Загуба од деловно 
работење  -184.223 -528.547 
    
Приходи од камати  180.921 277.717 
Позитивни курсни 
разлики  263.681  
Останати приходи 20 354.864 369.356 
    
Трошоци по камати  -89.512 -63.516 
Негативни курсни 
разлики  -68.268 -53.282 
Исправка на 
вредност на 
сомнителни и 
спорни побарувања  -340.033 -177.514 
Останати расходи  -28.397 -241.378 
Добивка/загуба пред 
оданочување  89.033 -417.164 
    
Данок од добивка    
    
Нет  добивка/загуба о  89.033 -417.164 

Белешките содржани од страна 10 до 22 се составен 
дел на овие финансиски извештаи  

Биланс на успех  2002 2001 
    
Вкупно деловни 
приходи  14.576.965 12.324.872 
Вкупно деловни 
трошоци  -14.761.188 -12.853.419 
Добивка/загуба од 
деловно работење  -184.223 -528.547 
Приходи од 
останати активности  799.466 647.073 
Трошоци од 
останати активности  -526.210 -535.690 
Добивка/загуба од 
останати активности  273.256 111.383 
Добивка/загуба пред 
оданочување  89.033 -417.164 
Нето добивка/загуба  89.033 -417.164 

___________ 
 

ТД МАКОШПЕ  АД - СКОПЈЕ Д 
Б И Л А Н С   НА   У С П Е Х  

Опис на позицијата 
Образлож. 

2002 
ден.000 

2001 
ден.000 

Реализација 3(а); 4 373.908 409.740 
Трошоци на реализација 3(б); 5 -362.262 -481.731 
БРУТО ДОБИВКА/ЗАГУБА  11.546 -71.991 
Останати оперативни 
приходи 3(в); 6 126.591 148.847 
Останати оперативни 
расходи 3(г); 7 -103.554 -84.142 
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ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА/ 
ЗАГУБА  34.583 -7.286 
Приходи од финансирање 
и останати приходи 3(д); 8 14.263 26.074 
Расходи од финансирање и 
останати расходи 3(д); 9 -37.444 -15.199 
Вредносно усогласување 
на амортизација 2; 10 -122 0 
Резервации за трошоци  0 0 
ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД 
РЕДОВНИ АКТИВНОСТИ 
ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ   11.28011.280 3.589 3.589 
Данок од редовни Данок од редовни 
активности активности 3(и) 3(и) -3.969-3.969 -770 -770 
НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА 
ОД РЕДОВНИТЕ 
АКТИВНОСТИ  7.311 2.819 
Вонредни приходи  0 0 
Вонредни расходи  0 0 
ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД 
ВОНРЕДНИ АКТИВНОСТИ  
ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ  0 0 
Данок од вонредни 
активности  0 0 
Останати даноци кои не се 
искажани во претходните 
позиции  0 0 
НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА 
ОД ВОНРЕДНИ 
АКТИВНОСТИ  0 0 
НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА 
ЗА ПРЕСМЕТКОВНИОТ 
ПЕРИОД  7.311 2.819 

Останата краткорочна 
актива и активни временски 
разграничувања 14 3.682 20.546 
Залихи 3(ј);15 18.454 11.545 
Вкупно краткорочна актива  121.297 131.884 
Долгорочни финансиски 
вложувања 3(љ);16 46.280 52.540 
Нематеријални и матери-
јални вложувања 

 
3(ж);(ѕ);17 283.567 288.826 

Вкупно долгорочна актива  329.847 341.366 
ВКУПНА АКТИВА  451.144 473.250 

 
 

ТД МАКОШПЕД АД - СКОПЈЕ 
 

Б И Л А Н С   НА   С О С Т О Ј Б А 
 

 
 

ТД МАКОШПЕД АД - СКОПЈЕ 
 

Б И Л А Н С   НА   С О С Т О Ј Б А 
 
Опис на позицијата 

Образлож. 
2002 
ден.000

2001 
ден.000 

АКТИВА   
Парични средства и хартии  
од вредност 11 14.459 3.874 
Побарувања од продажба 3(и);12 84.672 95.919 
Краткорочни финансиски  
вложувања 13 30 0 

Опис на позицијата 
Образлож. 

2002 
ден.000 

2001 
ден.000 

ПАСИВА И КАПИТАЛ   
Обврски спрема добавувачи 3(к);18 20.574 35.185 
Краткорочни обврски од 
финансирање 3(н);19 13.264 23.310 
Останати краткорочни об-
врски и пасивни временски 
разграничувања 20 17.137 17.161 
Вкупно краткорочна пасива  50.975 75.656 
Долгорочни обврски  0 0 
Долгорочни резервирања  0 0 
ВКУПНА ПАСИВА  50.975 75.656 
Уплатен капитал 3(њ) 237.335 235.429 
Премин на акции  0 0 
Резерви 3(о) 18.033 17.451 
Ревалоризациона резерва 3(м) 0 0 
Акумулирана добивка  137.490 141.895 
Пренесена загуба (-)  0 0 
Добивка за финансиската 
година  7.311 2.819 
Загуба за финансиската  
година (-)  0 0 
ВКУПНО КАПИТАЛ  400.169 397.594 
ВКУПНО ПАСИВА  
И КАПИТАЛ  451.144 473.250 
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О Б Ј А В И  

Врз основа на член 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 месец мај 
2003 година неможе да изнесува помалку од утврдената на 
нив  на оддел и тоа:  о 
Оддел Назив на одделот Износ 
01 Земјоделство, лов и соодветни услужни 

активности 
6084 

02 Одгледување на шуми, користење на шуми 
и соодветни услужни активности 

5715 

05 Улов на риба, дејност на мрестилиштата и 
рибарските фарми, услужни активности 
во рибарството 

4672 

10  Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење 
на трест 

0 

11 Вадење на сурова нафта и природен гас и 
услужни активности во производството на 
нафта и гас, освен истражувања 

0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 0 
14 Вадење на други руди и камен 8493 
15 Производство на прехранбени производи 

и пијалаци 
8910 

16 Производство на тутунски производи 8726 
17 Производство на текстилни ткаенини 4333 
18 Производство на предмети за облека: до-

работка и боење на крзно 
3403 

19 Штавење и доработка на кожа, производ-
ство на куфери, рачни торби, седла, сарач-
ки производи и обувки 

1497 

20 Преработка на дрво, производи од дрво и 
плута, освен мебел, производство на пред-
мети од слама и плетарски материјал 

4744 

21 Производство на целулоза, хартија и про-
изводи од хартија 

7363 

22 Издавачка дејност, печатење и репродук-
ција на снимени медиуми 

8481 

23 Производство на кокс, деривати на нафта 
и нуклеарно гориво 

12111 

24 Производство на хемикалии и хемиски 
производи 

11594 

25 Производство на производи од гума и 
производи од пластични маси 

4567 

26 Производство на производи од други не-
метални минерали 

8893 

27 Производство на основни метали 8041 
28 Производство на метални производи во 

металопреработувачката фаза, освен ма-
шини и уреди 

6316 

29 Производство на машини и уреди, нес-
помнати на друго место 

6932 

30 Производство на канцелариски и сметачки 
машини 

7789 

31 Производство на електрични машини и 
апарати, неспомнати на друго место 

8397 

32 Производство на радио, телевизиска и ко-
муникациона опрема и апарати 

4826 

33 Производство на прецизни медицински и 
оптички инструменти и часовници 

10737 

34 Производство на моторни возила, прикол-
ки и полуприколки 

5586 

35 Производство на други сообраќајни сред-
ства 

7669 

36 Производство на мебел и други разновид-
ни производи, неспомнати на друго место 

5425 

37 Рециклажа 4486 
40 Снабдување со електрична енергија, гас, 

пареа и топла вода 
10641 

41 Собирање, пречистување и дистрибуција 
на вода 

7850 

45 Градежништво 5182 
50 Продажба, одржување и поправка на мо-

торни возила и мотоцикли, продажба на 
мало на моторни горива 

8685 

51 Трговија на големо и посредничка тргови-
ја, освен трговија со моторни возила и мо-
тоцикли 

9416 

52 Трговија на мало, освен трговија со мо-
торни возила и мотоцикли; поправка на 
предмети за лична употреба и за дома-
ќинствата 

5810 

55 Хотели и ресторани 5900 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 6229 
61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 14362 
63 Придружни и помошни активности во сооб-

раќајот: активности на патничките агенции 
10165 

64 Поштенски активности и телекомуника-
ции 

12579 

65 Финансиско посредување, освен осигуру-
вање и пензиски фондови 

14420 

66 Осигурување, реосигурување и пензиски 
фондови, освен задолжителна социјална 
заштита 

14723 

67 Помошни активности во финансиското 
посредување 

20421 

70 Активности во врска со недвижен имот 10605 
71 Изнајмување на машини и опрема без ра-

кувач и изнајмување на предмети за лична 
употреба и за домаќинствата 

6078 

72 Компјутерски и сродни активности 8854 
73 Истражување и развој 9014 
74 Други деловни активности 8467 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна со-

цијална заштита 
8360 

80 Образование 7488 
85 Здравство и социјална работа 7657 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, сани-

тарни и слични активности 
7528 

91 Дејност на организации врз база на зачле-
нување 

10371 

92 Рекреативни, спортски, културни и забав-
ни активности 

7312 

93 Други услужни дејности 8720 
95 Приватни домаќинства со вработени лица 0 
99 Екстериторијални организации и тела 0 

 
     Бр. 08-3292/1          Министер, 
26 мај 2003 година                            Јован Манасијевски, с.р. 
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Движењето на цените на мало во Република Македонија во 

периодот јануари-мај 2003 година во однос на просечните цени 
на мало во 2002 година изнесува 1,9%. 

      Директор, 
                                       м-р Дончо Герасимовски, с.р. 
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