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1485. 
Тргнувајќи од непроценливото значење на правил-

ниот развој и воспитување на детето за негово успешно 
вклучување како рамноправен член во општеството, 
Сметајќи дека детето во целост треба да биде под-

готвено да живее самостојно, да изгради правилен си-
стем на вредносни морални норми и да биде воспитано 
во духот на мир, достоинство, разбирање, толеранција, 
слобода и солидарност, 
Афирмирајќи ги неприкосновените и еднакви права 

и слободи на детето без оглед на социјалното потекло, 
имотната состојба, националната и етничка припад-
ност, вероисповеста, способноста, 

 Истакнувајќи дека е забранета секаква злоупотреба 
и физичко или психичко малтретирање и злоставување 
на детето и дека треба да се почитува личниот, физич-
ки и морален интегритет на детето и да се обезбеди за-
штита на неговите законски права и интереси, 
Свесно за сé  поприсутните појави на злоупотреба и 

манипулација со детето во семејството и во општеството 
и негово вклучување во девијантни и асоцијални актив-
ности, 
Имајќи ги предвид принципите прокламирани во 

Декларацијата за правата на детето и Конвенцијата за 
правата на детето на ООН, Европската конвенција за 
остварување на правата на децата и во другите меѓуна-
родни акти, како и одредбите од Уставот на Република 
Македонија за посебна заштита на децата, а  
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 20 октомври 2003 година, 
донесе  

Д Е К Л А Р А Ц И Ј А 
ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО  

1. Тргнувајќи од фактот дека семејството е основна 
единица на општеството и природна средина за цело-
сен и хармоничен развој на личноста на детето, како и 
од фактот за примарната улога на родителите во зашти-
тата и унапредувањето на интересите и правата на де-
тето, Собранието смета дека е потребно државата да 
води  хумана популациона политика и да овозможи со-
одветна грижа и материјална помош на родителите во 
правец на подигање на социјалните услови, културните 
стандарди и други услови неопходни за правилен раз-
вој на детето. Истовремено се укажува и на потребата 
од соодветна грижа и помош за децата без родители. 
Собранието посебно укажува дека во случаи на за-

немарување на детето, кршење на родителските права 
и обврски, физичка злоупотреба и малтретирање на де-
тето, негово економско искористување и наведување 
на вршење на кривични дела, просење, проституција и 
други инкриминирани и асоцијални појави, потребно е 
институциите, службите и установите кои се одговор-
ни за грижа и заштита на детето, навремено да ги пре-
земаат сите соодветни законски, административни и 
други мерки. 

2. Истакнувајќи го правото на секое дете на образова-
ние во сите степени под еднакви услови, Собранието ука-
жува дека образовните институции, особено во основното 
образование треба да ја афирмираат воспитната функција 
и својата дејност да ја насочат особено кон: 

- развој на личноста на детето и подигање на свеста 
за соживот, за почитување на националните, културни-
те и другите општоцивилизациски вредности и за при-
фаќање на различностите; 

- развој на надареноста на детето и неговите мен-
тални и физички способности; 

- поттикнување на адекватни форми на културни, 
уметнички, рекреативни и слободни активности; 

 - обезбедување соодветни информации и публика-
ции за едукација на детето за превентивна заштита од 
сида, како и за употреба на наркотични и други средс-
тва штетни за неговото здравје и ментален развој; 

- превентивно дејствување во сузбивањето на мало-
летничката деликвенција; 

- спречување на можностите детето да биде изложе-
но на политички, идеолошки, верски и други форми на 
злоупотреба и манипулации; 

- почитување на личниот интегритет и достоинство 
на детето и непримена на мерки за физичко казнување. 

3. Собранието ја нагласува потребата од обезбеду-
вање соодветна социјална и здравствена заштита на де-
цата, едукација на децата и родителите за превентивна 
здравствена заштита, како предуслов за подигање на 
здрави генерации. 

4. Собранието истакнува дека во сите администра-
тивни и судски постапки и други активности на инсти-
туциите за социјална и друг вид заштита на детето, од 
примарно значење треба да бидат интересите на дете-
то, при што: 

- постапките треба да бидат итни; 
- воспитните и казнените мерки да бидат во функ-

ција на социјализација, рехабилитација и реинтеграци-
ја на детето; 

- детето да ги добие сите релевантни информации и 
да му се обезбеди целосна правна помош и советување, 
почитувајќи ги неговите ставови и мислења. 

5. Со цел да се обезбеди максимална заштита на де-
тето и надминување на сé поприсутните девијантни по-
јави, Собранието смета дека е неопходно да се донесе 
национална стратегија за младите. 
Истовремено, Собранието цени дека заради усогла-

сување со меѓународните акти и со законодавството на 
ЕУ, е потребно Владата да ја согледа потребата од це-
лосно законско регулирање на прашањата што се одне-
суваат на правата и заштитата на детето преку донесу-
вање на посебен кодифициран закон или преку измену-
вање и дополнување на постојните закони кои се одне-
суваат на детето. 

6. Оваа декларација ќе се објави во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
  Бр. 07-5188/1                          Претседател 

20 октомври 2003 година   на Собранието на Република 
           Скопје               Македонија, 
                   м-р Никола Поповски, с.р.  
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1486. 
Врз основа на член 159 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/2000, 34/2001, 4/2002, 37/2002 и 31/2003), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одржана 
на 20 октомври 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

I. За претседател и членови на Комисијата за хартии 
од вредност, се именуваат:  
а) за претседател  
- д-р  Весна Пендовска, професор на Правниот фа-

култет - Скопје,  
б) за членови:  
- Борислав Атанасовски, дипломиран економист, 

управител на Друштвото за ревизија �БиЉ� - Скопје,  
- Владимир Илиев, адвокат од Скопје,  
- д-р Гоце Петрески, професор на Економскиот фа-

култет - Скопје,  
- Шасивари Сабахудин, адвокат од Тетово,  
- д-р Владимир Филиповски, професор на Економ-

скиот факултет - Скопје и 
- Иван Штериев, директор на Секторот за тргување во 

Македонска берза за долгорочни хартии од вредност. 
II. Со денот на именувањето на претседателот и 

членовите на Комисијата за хартии од вредност, пре-
станува мандатот на сегашниот состав на Комисијата. 

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

 
С ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 Бр. 07-5209/1                 Претседател  

20 октомври 2003 година   на Собранието на Република 
      Скопје                  Македонија, 
     м-р Никола Поповски, с.р. 

__________ 
1487. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 114 став 1, а во врска со чле-
нот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 60/2002), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 20 октомври 2003 
год на, донесе и 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, 
ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ 
 НАСОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА   

1. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на 
претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на 
Собранието на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 92/2002, 98/2002, 37/2003 и 
39/2003) во точките:  

3) Комисија за одбрана и безбедност под г) за заме-
ници на членовите наместо: �Хазби Лика� треба да 
стои: �Агим Џелили�;  

4) Комисија за политички систем и односи меѓу за-
едниците под в) за членови наместо: �Ганка Самоило-
вска Цветанова� треба да стои: �Коце Трајановски� и 
под г) за заменици на членовите наместо: �Коце Траја-
новски� треба да стои: �Илија Србиновски�;  

7) Комисија за надзор над работата на Управата за 
безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за 
разузнавање под в) за членови наместо: �Хазби Лика� 
треба да стои: �Рафиз Алити�;  

8) Комисија за финансирање и буџет под а) за прет-   
седател наместо: �Никола Груевски� треба да стои: 
�Жарко Караџоски� и под б) за заменик на претседате-
лот наместо: �Жарко Караџоски� треба да стои: �Спиро 
Мавровски�;  

10) Комисија за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство под в) за членови наместо: �Хазби Лика� 
треба да стои: �Агим Џелили� и 

14) Комисија за здравство под в) за членови наме-
сто: �Рафиз Алити� треба да стои: �Агим Џелили�.  

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 Бр. 07-5193/1                 Претседател  

20 октомври 2003 година   на Собранието на Република 
      Скопје                  Македонија, 
     м-р Никола Поповски, с.р. 

__________ 
1488. 

 Врз основа на член 135 од Законот за здравстве-
ната заштита (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 20 октомври 
2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА БОЛНИЦА ЗА 

ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ - ДЕМИР ХИСАР 
 

1. Во Одлуката за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Болница за 
душевни болести - Демир Хисар (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 98/2002), во точката 1 на-
место: �Мирослав Јанкуловски, дипл. економист и Ни-
колче Трајчески, дипл. економист� треба да стојат: 
�Лилјана Јанкуловска, дипл. економист и Петре Ко-
стевски, виша економска�. 

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

 
С ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 Бр. 07-5194/1                 Претседател  

20 октомври 2003 година   на Собранието на Република 
      Скопје                  Македонија,  
     м-р Никола Поповски, с.р. 

__________ 
1489. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 20 октомври 2003 
год на, донесе и

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПСИХИЈАТРИСКА  

БОЛНИЦА �СКОПЈЕ� - СКОПЈЕ 
 

1. Во Одлуката за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Психијатри-
ска болница �Скопје� - Скопје (�Службен весник на Ре-
публика Македонија бр. 30/2003), во точката 1 наместо 
�Ирина Пановска, м-р по мед. науки� треба да стои: 
�Мирјана Ѓурчиновска, дипл. психолог�. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 Бр. 07-5195/1                 Претседател  

20 октомври 2003 година   на Собранието на Република 
      Скопје                  Македонија, 
     м-р Никола Поповски, с.р. 
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1490. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита  (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 20 октомври 2003 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР 
НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВ-
НАТА  ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  ЗАВОД  

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - ТЕТОВО 
 
1. Во Одлуката за избор на членови на Управниот 

одбор на Јавната здравствена организација Завод за 
здравствена заштита - Тетово (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 98/2002), во точката 1 наме-
сто: �Љубомир Коцевски, дипломиран стоматолог� 
треба да стои: �Фанија Велковска, дипл. правник�. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
    Бр. 07-5196/1                           Претседател 

20 октомври 2003 година   на Собранието на Република 
               Скопје                                  Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1491. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 114 став 1, а во врска со членот 
116 став 1 од Деловникот на Собранието на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 60/2002) и Одлуката за основање на постојани работни 
тела на Собранието на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 85/2002 и 30/2003), 
Собранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20 октомври 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КО-
МИСИИТЕ  НА СОБРАНИЕТО НА  РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Одлуката за избор на претседатели, замени-

ци на претседателите, членовите и нивни заменици на 
комисиите на Собранието на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
92/2002, 98/2002, 37/2003) по точката �5) Комисија  за 
надворешна политика� се додава точка 5-а, која гласи: 

�5-а) Комисија за европски прашања: 
а) за претседател  
Каролина Ристова, 
б) за заменик на претседателот  
Недим Рамизи, 
в) за членови:              г) за заменици на членовите: 
Ана Андова, Ќенан Хасипи, 
Весна Борозан, Цветанка Гашоска, 
Томе Тромбев, Благој Гешоски, 
Иван Стоиљковиќ, Ристе Бислимовски, 
Зоран Шапуриќ, Цветле Јаневска, 
Ѓорѓи Оровчанец, Слободан Најдовски, 
Ганка Самоиловска - 
 Цветанова,  

Љупчо Балковски 
Силвана Бонева, 

Сашко Кедев, Орданчо Тасев, 
Зоран Крстевски, Џевдет Насуфи, 
Замир Дика, Ристана Лалчевска и 
Аднан Јашари и Талат Џафери. 

       Хусеини Хусеинџеват,  

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
    Бр. 07-5197/1                           Претседател 

20 октомври 2003 година   на Собранието на Република 
               Скопје                                  Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1492. 
Врз основа на член 104 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 7 став 1 од Законот за Репуб-
личкиот судски совет (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 80/92, 50/99 и 43/2003), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 20 
октомври 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
 СУДСКИ СОВЕТ 

 
1. За член на Републичкиот судски совет е избран 
Абдулселам Канзоски, судија на Основниот суд - 

Кичево. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
    Бр. 07-5208/1                           Претседател 

20 октомври 2003 година   на Собранието на Република 
               Скопје                                  Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1493. 
Врз основа на членовите 23 и 26 од Законот за радио-

дифузната дејност (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 20/97), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21 октомври 2003 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ 
 НА СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА 

 
1. Се разрешуваат членовите на Советот за радио-

дифузија: 
д-р Љубомир Јакимовски, 
Милаим Фетаху и 
Ташко Георгиевски. 
2. За членови на Советот за радиодифузија се из-

бираат: 
Ѓорѓи Варошлија, новинар, главен и одговорен 

уредник во Скајнет телевизија од Скопје, 
Осман Демири, дипл. филолог-албански јазик и 

книжевност од Гостивар, 
Апостол Трпески, професор на Факултетот за 

драмски уметности од Скопје и 
Ашмет Елезовски, новинар од Куманово. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
    Бр. 07-5210/1                           Претседател 

21 октомври 2003 година   на Собранието на Република 
               Скопје                                  Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 



Стр. 4 - Бр. 68 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 октомври 2003 
 
1494. 
Врз основа на член 12 став 4 од Законот за републич-

ките награди (�Службен весник на СРМ� бр. 40/87 и 36/89 
и �Службен весник на Република Македонија� бр. 82/99 и 
33/2003), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21 октомври 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-
ВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДА-
ТА ЗА ГОДИШНИ ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА 
НА ПУБЛИЦИСТИКАТА И НОВИНАРСТВОТО И 
ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
ОДБОРОТ ЗА  ДОДЕЛУВАЊЕ НА  НАГРАДАТА 

�МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ  - ЈАСМИН�  
1. Се разрешуваат претседателот и членовите на 

Одборот за доделување на наградата за годишни оства-
рувања во областа на публицистиката и новинарството 
и тоа: 
претседателот 
Иван Андреевски, 
членовите: 
Александар Дамовски, 
Габриела Јовева, 
Емин Аземи, 
д-р Томе Груевски, 
Фаик Мустафа, 
Маргарита Неновска, 
Махи Несими, 
Никола Тасев, 
Братислав Ташковски, 
Сашо Чолаковски, 
Роберт Поповски и  
Ѓурѓица Василевска. 
2. За претседател и членови на одборот за доделува-

ње на наградата �Мито Хаџивасилев - Јасмин� се име-
нуваат: 
за претседател:  
проф. д-р  Томе Груевски, директор на �Студентски 

збор�, 
за членови:  
Исо Руси, од весникот �Лоби�, 
Горица Попова, заменик на директорот на �Маке-

донска телевизија� - Скопје, 
Манчо Митевски, заменик на главниот и одговорен 

уредник на �Утрински весник�, 
Џеми Хајредини, МТВ III  програма, 
Георги Барбаровски, помошник на главниот и одго-

ворен уредник на �Дневник�, 
Зоран Иванов, директор на ЈП �МИА� - Скопје, 
Столе Наумов, новинар - �Канал 77�, 
Катерина Блажевска, заменик на главниот и одгово-

рен уредник на �Дневник�, 
Снежана Лупевска, новинар на А1 телевизија, 

      Ѓурѓина Василевска, новинар во весникот �Вечер�, 
     Ахмет Селмани, новинар во весникот �Флака� и 
     Хисен Шаќири, новинар во МТВ  III програма. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
    Бр. 07-5200/1                           Претседател 

21 октомври 2003 година   на Собранието на Република 
               Скопје                                  Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1495. 
Врз основа на член 19, точка 12 од Законот за од-

брана (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
42/01 и 5/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20.10.2003 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВЕЖБОВНИ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА ДР-
ЖАВНАТА УПРАВА И ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

 
1. Заради проценка и оценка на способноста на опе-

ративните и логистички штабови на Армијата на Ре-
публика Македонија за планирање на мобилизацијата, 
распоредувањето на силите, ангажирањето, одржува-
њето и прераспоредувањето на силите со големина на 
баталјон за подолги временски периоди за поддршка на 
операции за одговор на кризи во услови на кризи кои 
вклучуваат операции за поддршка на мирот и хумани-
тарни операции, во периодот од 20 до 24 октомври 
2003 година Министерството за одбрана - Генералштаб 
на Армијата на Република Македонија ќе ја организира 
и спроведе логистичко-штабната вежба �ВОДНО 03� 
при Министерството за одбрана, во која ќе учествуваат 
определени претставници од Министерството за вна-
трешни работи, Министерството за транспорт и врски, 
Министерството за правда, Министерството за финан-
сии, Министерството за надворешни работи, Мини-
стерството за здравство, Царинската управа и Јавното 
претпријатие за аеродромски услуги �Македонија�. 

2. Подготовките и организацијата за учеството на 
вежбата ќе ги изврши Министерството за одбрана-Ге-
нералштаб на Армијата на Република Македонија. 

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

 
        Бр. 23-4554/1      Претседател на Владата 
20 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1496. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 20.10.2003 
год на, донесе и 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИ-
ЈА НА РЕФОРМАТА НА ПЕНЗИСКИОТ СИСТЕМ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се формира Совет за имплементаци-
ја на реформата на пензискиот систем (во натамошниот 
текст: Совет).  

Член 2 
За претседател и членови на Советот се определуваат: 
а) за претседател: 
Јован Манасијевски, министер за труд и социјална 

политика. 
б) за членови: 
- м-р Петар Гошев, заменик на претседателот на 

Владата и министер за финансии, 
- д-р Љубе Трпески, гувернер на Народна банка на 

Република Македонија, 
- Зорица Апостолска, директор на Агенција за капи-

тално финансирано пензиско осигурување, 
- Бошко Китановски, директор на Фондот на пензи-

ското и инвалидското осигурување на Македонија,  
- Весна Пендовска, претседател на Комисијата за 

хартии од вредност на Република Македонија, 
- Олга Михајлова-Тикваровска, координатор на Ра-

ботната група за имплементација на реформата на пен-
зискиот систем.  

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

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

 
        Бр. 23-4517/1      Претседател на Владата 
20 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 



27 октомври 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 68 - Стр. 5 
 
1497. 
Врз основа на член 11-а од Законот за научно-

истражувачката дејност (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 13/96 и 29/02), а  во врска со членот 
59 од Законот за високото образование (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 64/00 и 49/03), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 20.10.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСТИТУТ 
ВО СКОПЈЕ КОН ФАКУЛТЕТОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА  

МЕДИЦИНА ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Ветеринарниот институт во Скопје кој согласно со 

Уредбата за продолжување со работа на Ветеринарни-
от институт во Скопје како научна установа, донесена 
од Извршниот совет на НРМ (�Службен весник на 
НРМ� бр. 25/60) се стекнал со статус на научна устано-
ва, се припојува кон Факултетот за ветеринарна меди-
цина во Скопје и продолжува да работи на Факултетот 
како внатрешна организациона единица - Ветеринарен 
институт.  

Член 2 
Ветеринарниот институт ќе ја врши научно-истра-

жувачката и применувачката дејност во областа на ве-
теринарната медицина и биотехнологијата, во рамките 
на Факултетот за ветеринарна медицина. 

 
Член 3 

Правото на користење на објектите на Ветеринар-
ниот институт, со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, се пренесува на Факултетот за ветеринарна ме-
дицина. 
Вработените, опремата, архивата и документацијата 

на Ветеринарниот институт, со денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука, преминуваат на Факултетот за 
ветеринарна медицина.  

Член 4 
Правата и обврските преземени од Ветеринарниот 

институт, до денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ги презема Факултетот за ветеринарна медицина, 
как  правен следбеник. о 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на нејзиното објавување во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
        Бр. 23-4527/1      Претседател на Владата 
20 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1498. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/02) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20.10.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛ-
НА СУРОВИНА - ГЕОТЕРМАЛНА ВОДА НА ДПТУ 
ПОСЕЈДОН МБ ЕКСПОРТ - ИМПОРТ ДООЕЛ, 
СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. НЕГОРЦИ,  

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 
 
1. На ДПТУ ПОСЕЈДОН МБ експорт-импорт ДОО-

ЕЛ, Скопје се дава концесија за детални геолошки 
истражувања на минералната суровина геотермална во-
да на локалитетот кај с. Негорци, Гевгелија со површи-

на на простор на концесија за детални геолошки истра-
жувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со 
прави линии, а точките дефинирани со координати ка-
ко е дадено во табелава, и тоа:  

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У

1 4.559.458,00 7.625.818,00 
2 4.559.487,00 7.625.890,00 
3 4.559.432,00 7.625.912,00 
4 4.559.402,00 7.625.842,00 

 
Површината на просторот на експлотационото поле 

од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=4,5 ha (0,0045 km2). 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

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

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

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

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
        Бр. 23-4427/1      Претседател на Владата 
20 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1499. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/02) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 20.10.2003 година, донесе а

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА - ПОДЗЕМНА ВОДА НА Р.Ж. 
�УСЛУГИ� АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
РОКОМИЈА ВО КРУГОТ НА ЖЕЛЕЗАРА - СКОПЈЕ  

1. На Р.Ж. �УСЛУГИ� АД Скопје се дава концесија 
за детални геолошки истражувања на минерална суро-
вина - подземна вода на локалитетот Рокомија во 
кругот на Железара - Скопје, со површина на простор 
на концесија за истражување дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со к ординати како е дадено во табелава, и тоа: о

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У
Т-1 4.654.000,00 7.538.500,00 
Т-2 4.654.900,00 7.538.500,00 
Т-3 4.654.750,00 7.539.000,00 
Т-4 4.654.425,00 7.539.500,00 
Т-5 4.654.000,00 7.539.500,00 
 
Површината на просторот за истражување од точка 1 

на оваа одлука изнесува Р=0,75 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

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

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

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
        Бр. 23-4428/1      Претседател на Владата 
20 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1500. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), а во врска со член 
13 од Законот за правата, обврските и одговорностите 
на органите на државната власт во поглед на средства-
та во државна сопственост што тие ги користат и рас-
полагаат (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 20.10.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ  

Член 1 
Престанува правото на користење на недвижен 

имот-објект, што се води на КП бр. 11913, за КО Цен-
тар, ул. �Градски ѕид� бб, блок IV, зграда 1, со вкупна 
површина од 2.222,15 м2, на досегашниот корисник 
Ми истерство за внатрешни работи. н

 
Член 2 

Се пренесува правото на користење на недвижниот 
имот, детално опишан во член 1 на оваа одлука, од до-
сегашниот корисник Министерството за внатрешни ра-
бот  на Министерството за финансии. и

 
Член 3 

Правото на користење на имотот од член 1 на оваа 
одлука се пренесува без надоместок. 

 
Член 4 

Примопредавањето да се изврши меѓу Министерс-
твото за финансии и Министерството за внатрешни ра-
боти, во рок од 8 дена по преземањето и адаптирањето 
на објектот, што се води на КП бр. 12231, со површина 
од 4.680 м2, од страна на Министерството за внатреш-
ни работи.  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
  Бр. 23-4532/1                  Претседател на Владата 

20 октомври 2003 година     на Република Македонија, 
      Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1501. 
Врз основа на член 4, а во врска со член 18 од Зако-

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

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА СРЕДСТВА И ОПРЕМА И ДАВА-
ЊЕ ПОД ЗАКУП НА ОБЈЕКТИ И ОБРАБОТЛИВО 

ЗЕМЈИШТЕ  
Член 1 

Со оваа одлука се врши продажба на средства и 
опрема сопственост на Република Македонија, кои ги 
користи Министерството за одбрана и тоа: 

- добиток (овци, коњи, јунци, телиња, крави и друга 
стока) од стопанските дворови-фарма �Џидимирци� и 
�Мушанци�, кои се наоѓаат на локалитетот Криволак-
Неготино, според проценетата вредност по грло доби-
ток извршена од Агенцијата на Република Македонија 
за приватизација и  

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

 
Член 2 

На субјектот кој ќе ги купи средствата и опремата од 
член 1 на оваа одлука, се даваат на користење под закуп 
објектите кои се наоѓаат во стопанските дворови �Џиди-
мирци� и �Мушанци� на локалитетот Криволак-Неготи-
но и обработливото земјиште со површина од 387 ха кое 
се користи за одгледување на добитокот, и тоа: 

1. Стопански двор �Џидимирци�:  
- кoлска вага, 9,80 м2; 
- управа, 108 м2;  
- фурна, 16 м2;  
- хангар, 1,399,38 м2;   
- хангар, 2,399,38 м2; 
- куќа за овчари, 12,80 м2; 
- трафостаница, 43,20 м2. 
2. Стопански двор �Мушанци�: 
- објект за овчари, 167,52 м2; 
- амбуланта, 109,62 м2; 
- штала за овни, 614,30 м2; 
- настрешница за сточна храна, 409,13 м2; 
- магацин, 409,13 м2; 
- базен за силажа, 195 м2; 
- базен за овци, 21,30 м2; 
- поила за овци, 29 м2; 
- штала за овци, 1,1231,22 м2; 
- штала за овци, 2,1211,25 м2. 
Почетната цена на закупнината за објектите и зем-

јиштето ќе ја утврди Јавното претпријатие за стопани-
сување со станбен и деловен простор на Република Ма-
едонија. к 

Член 3 
Продажбата на средствата и опремата и издавањето 

под закуп на средствата од член 1 на оваа одлука да се 
изврши по пат на јавно наддавање. 

 
Член 4 

Средствата добиени од продажбата на движните 
средства и опрема и издавањето под закуп од член 1 на 
оваа одлука да се уплатат на сметка на Буџетот на Ре-
публика Македонија, а да се наменат за изградба и одр-
жување на станбен фонд на Министерството за одбрана. 

 
Член 5 

Договорите за продажба на движните средства и 
опрема и за издавање под закуп од член 1 на оваа одлу-
ка со правните и физичките лица ќе ги склучи министе-
рот  финансии.  за 

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

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

 
  Бр. 23-4112/1                   Претседател на Владата      

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



27 октомври 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 68 - Стр. 7 
 
1502. 
Врз основа на член 15, став 2 од Законот за Фондот 

за осигурување на депозити (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 63/00, 29/02, 43/02 и 49/03), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20.10.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФОН-
ДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ - СКОПЈЕ  

1. Владата на Република Македонија дава согласност 
на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот 
на Фондот за осигурување на депозити - Скопје, бр. 02-
340/1 од 10.10.2003 година, донесена од Управниот од-
бор на Фондот за осигурување на депозити - Скопје, на 
седницата одржана на 10.10.2003 година. 

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

 
  Бр. 23-3934/1                    Претседател на Владата      

20 октомври 2003 година      на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1503. 
Врз основа на член 36,  став 3  од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/00 и 12/03),  а во врска со член 664, став 
2 и 3 од Законот за трговски друштва  (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 
39/99, 81/99, 37/00, 31/01, 50/01, 6/02, 61/02 и 42/03), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на  20.10.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
КРЕДИТНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ КАЈ ЕВРОПСКАТА  

БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ  
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Одлуката за кредитно задолжување кај Европската 
банка за обнова и развој, УО бр. 02-7458/26/2 од 
30.09.2003 година, донесена од Управниот одбор на АД 
�Електростопанство на Македонија� во државна сопстве-
ност - Скопје, на седницата одржана на 30.09.2003 година. 

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

 
 Бр. 23-4288/1                    Претседател на Владата 

20 октомври 2003 година      на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1504. 
Врз основа на член 36,  став 3  од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/00 и 12/03),  а во врска со член 664, став 
2 и 3 од Законот за трговски друштва  (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 
39/99, 81/99, 37/00, 31/01, 50/01, 6/02, 61/02 и 42/03), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на  
20.10.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
КРЕДИТНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ КАЈ ЕВРОПСКАТА 

ИНВЕСТИЦИОНА  БАНКА  
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за кредитно задолжување кај Европ-
ската инвестициона банка, УО бр. 02-7458/26/3 од 
30.09.2003 година, донесена од Управниот одбор на АД 
�Електростопанство на Македонија� во државна сопс-
твеност - Скопје, на седницата одржана на 30.09.2003 
година. 

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

 Бр. 23-4288/2                    Претседател на Владата 
20 октомври 2003 година      на Република Македонија, 

      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1505. 
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 и 61/2003), Владата на Република Македонија, 
на с дницата одржана на 20.10.2003 година, донесе е

 
О Д Л У К А 

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

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2003 година, кај сметката 637, во рамките на 
разделот - 180.10 Финансирање на дејности од областа 
на културата, Програма 12-Библиотечна дејност, пот-
ставката 426614 - Осигурување на недвижности и пра-
ва се намалува за 500.000 денари, Програма 13-Филм-
ска дејност, потставката 426614 - Осигурување на нед-
вижности и права се намалува за 500.000 денари, Про-
грама 15-Заштита на спомениците на културата, пот-
ставката 426614-Осигурување на недвижности и права 
се намалува за 200.000 денари, а потставката 443615 - 
Заштита на спомениците на културата се намалува за 
4.000.000 денари, кај Програма 16-Ликовна и музејска 
дејност потставката 426614 - Осигурување на недвиж-
ности и права се намалува за 800.000 денари, а кај Про-
грама 11-Издавачка дејност, потставка 443611-Изда-
вачка дејност се зголемува за 2.000.000 денари, Про-
грама 17-Културно-уметнички манифестации, потста-
вка 443617-Културно-уметнички манифестации се зго-
лемува за 3.000.000 денари и кај Програмата 19-Меѓуна-
родна соработка, потставка 443618-Други трансфери од 
обл ста на културата се зголемува за 1.000.000 денари. а

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
        Бр. 23-4444/1      Претседател на Владата 
20 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1506. 
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 и 61/2003), Владата на Република Македонија, 
на с дницата одржана на 20.10.2003 година, донесе е 

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

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2003 година, кај сметката 637, кај  разделот 
16001 - Министерство за образование и наука, Програ-
ма 12 - Основно образование, потставката 422114 - 
Течни горива се намалува за 9.000.000 денари, а пот-
ставката 424611 - Книги и учебници се зголемува за 
9.000.000 денари. 

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

њето, а ќе биде објавена во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
        Бр. 23-4506/1      Претседател на Владата 
20 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
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1507. 
Врз основа на член 13 од Законот за правата, обвр-

ските и одговорностите на државната власт во поглед 
на средствата во државна сопственост што тие ги кори-
стат и располагаат (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 61/02) и член 36, став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
20.10.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  
ЗА ПРИБАВУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ  

Член 1 
Во член 2 од Одлуката за прибавување на недвижности 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 56/03 и 
65/03) во ставот 1 во воведната реченица и во алинеја 1 збо-
ровите: �во денарска противвредност� се бришат. 

 
Член 2 

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

 
        Бр. 23-4562/1      Претседател на Владата 
20 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1508. 
Врз основа на член 68 став 3 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001, 4/2002, 
55/2002 и 42/03), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ВИДОВИТЕ НА ЦАРИНСКИ ОБЕЛЕЖЈА  

И НАЧИНОТ НА НИВНА УПОТРЕБА  
Член 1 

Во Правилникот за видовите на царински обележја 
и начинот на нивна употреба (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 27/2000), во членот 3 по став 
2 се додаваат два нови става 3 и 4 кои гласат: 

�Освен царинската пломба од став 1 на овој член се 
користи и сигурносна царинска пломба која е составе-
на од метално тело во форма на цилиндер во кое е 
впресувана челична повеќежичана впредена сајла со 
дијаметар од 1,2 мм и должина на сајла до 30 см. На 
пломбата е отпечатен текстот �РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА REPUBLIC OF MACEDONIA ЦАРИНА-
CUSTOMS�, како и шифрeна ознака на пломбата. 
Обележувањето на стоките со сигурносната царин-

ска пломба се врши со провлекување на слободниот 
дел од челичната сајла во отворот на металното тело на 
пломбата чија конструкција не дозволува повторно 
извлекување на сајлата.�  

Член 2 
Во членот 5 во став 5 по зборот �32 мм�, се додава-

ат зборовите: �освен кога се користи за заверка на до-
казите за потекло истиот е со пречник од 40 мм.�  

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
        Бр. 11-19026/1      Министер, 
16 октомври 2003 година             м-р Петар Гошев, с.р. 
              Скопје 

___________ 
1509. 
Врз основа на член 37 и член 38 од Законот за хар-

тии од вредност (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), 
согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вред-
ност, донесена на седницата одржана на 15.10.2003 го-
дина, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

1. На Балканска Банка АД Скопје, се дава одобре-
ние за издавање на долгорочни хартии од вредност - 
единаесетта емисија на 154.700 обични акции во вкуп-
на вредност  од 309.400.000 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање 
СО бр. 02/4726-3 од 03.09.2003 година. 

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

4. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
 Бр. 07-1006/5                Комисија за хартии од вредност 

15 октомври 2003 година                  Претседател,  
       Скопје              проф. др. Весна Пендовска, с.р. 

__________ 
1510. 
Врз основа на член 37 и член 38 од Законот за хар-

тии од вредност (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), 
согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вред-
ност, донесена на седницата одржана на 11.09.2003 го-
дина, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

1. На Орка Холдинг АД Скопје се дава одобрение 
за издавање на долгорочни хартии од вредност - трета 
емисија на 95.854 обични акции во вредност од 
4.792.700 ЕВРА или во денарска противвредност од 
292.835.520 денари, согласно Одлуката за издавање на 
акции бр. 02-2456/01 од 06.08.2003 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање 
бр. 02-2456/01 од 06.08.2003 година. 

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

4. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
 Бр. 07-913/4                 Комисија за хартии од вредност 

11 септември 2003 година                  Претседател,  
       Скопје              проф. др. Весна Пендовска, с.р. 

__________ 
1511. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за хартии 

од вредност (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), сог-
ласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност 
донесена на ден 10.10.2003 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОДОЛЖУВА-
ЊЕ НА РОКОТ ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕМИСИЈА   

НА  АКЦИИ  
1. Се дава согласност на Акционерското друштво за 

производство, преработка, трговија и монтажа на укра-
сен камен ФХЛ Мермерен Комбинат АД � Прилеп за 
продолжување на рокот за реализација на третата еми-
сија на акции, одобрена со решение на Комисијата за 
хартии од вредност број 07-146/5 од 31.03.2003 година, 
заклучно со 31.12.2003 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да го објави продол-
жувањето на рокот за реализацијата на третата емисија 
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на акции во најмалку еден дневен весник во рок од три 
дена од денот на приемот на ова решение. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен најдоцна во рок од 15 
дена по истекот на рокот од точка 1, да ја извести Ко-
мисијата за бројот на запишаните и платените хартии 
од вредност, односно за процентот за реализација на 
емисијата, согласно Правилникот за содржина на изве-
стувањето за запишани и платени хартии од вредност 
(�Службен весник на РМ� бр. 16/01). 

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

 
  Бр. 07-980/4               Комисија за хартии од вредност 

10 октомври 2003 година                  Претседател,  
       Скопје              проф. др. Весна Пендовска, с.р. 

__________ 
1512. 
Врз основа на член 79 од Законот за хартии од вред-

ност (�Сл. весник на РМ� бр. 64/00, 103/00, 34/01, 4/02, 
37/02 и 31/03), Комисијата за хартии од вредност на сво-
јата седница одржана на ден 15.10.2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Се одбива како неосновано барањето бр. 02-
1452/1 од 24.09.2003 година на Македонската Берза на 
долгорочни хартии од вредност АД Скопје за добивање 
на согласност на Одлуката за утврдување на висината 
на надоместокот по основ на барање за ревидирање на 
берзански трансакции бр. 02-1450/1 од 24.09.2003 годи-
на, донесена од Одборот на директори на Македонска 
Берза АД Скопје. 

2. Се задолжува Македонска Берза на долгорочни хар-
тии од вредност АД Скопје да донесе тарифа во која ќе 
бидат опфатени членарината, надоместоците, давачките и 
таксите кои за потребите на администрацијата на Берзата 
и за функционирањето на пазарот на хартиите од вредно-
ст ги воведува Македонската Берза АД Скопје. 

3. Се задолжува Македонската Берза на долгорочни 
хартии од вредност АД Скопје по изготвувањето, тари-
фата да ја достави до Комисијата за хартии од вредност 
заради добивање согласност. 

4. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
 Бр. 08-1052/2              Комисија за хартии од вредност 

15 октомври 2003 година                  Претседател,  
       Скопје              проф. др. Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1513. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Стипона - Оп-
штина Ресен. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Стипона, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-6570/1                                Директор, 

21 октомври 2003 година        Бисера Јакимовска, с.р. 
       Скопје 

1514. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Отешево - Оп-
штина Ресен. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Отешево, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-6571/1                                Директор, 

21 октомври 2003 година        Бисера Јакимовска, с.р. 
       Скопје 

___________ 
1515. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Лескоец - Оп-
штина Ресен. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Лескоец, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-6572/1                                Директор, 

21 октомври 2003 година        Бисера Јакимовска, с.р. 
       Скопје 

___________ 
1516. 
Врз основа на член 8 од Законот за државната ста-

тистика (�Сл. весник на РМ� бр. 54/97), а во врска со 
Програмата за статистички истражувања за периодот 
2003-2007 година, донесувам  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКИ  

ИСТРАЖУВАЊА  
1. Во Република Македонија во 2003 година ќе се 

спроведат статистичките истражувања: Попис на про-
дажните капацитети во трговијата на мало и Попис на 
капацитетите во угостителството. 

2. Со статистичките истражувања од точка 1 од ова 
решение ќе се опфатат сите продавници на мало (тр-
говски дуќани) и угостителски објекти во Република 
Македонија. 

3. Статистичките истражувања ќе ги спроведе Др-
жавниот завод за статистика во периодот од 01.11 до 
15.11.2003 година со критичен момент на состојба на 
30.09.2003 година. 

4. Со статистичкото истражување Попис на продаж-
ните капацитети во трговијата на мало ќе се приберат 
адресни податоци, податоци за трговската дејност, повр-
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шината на продажниот простор и прирачниот магацин, 
податоци за бројот на работниците и за прометот. Пода-
тоците се прибираат за секоја продавница одделно. 

5. Со статистичкото истражување Попис на капаци-
тетите во угостителството ќе се приберат адресни по-
датоци, податоци за видот и категорија на угостител-
ските објекти, бројот на работниците, површината и ка-
пацитетот на објектите. 

6. Статистичките истражувања од точка 1 од ова ре-
шение ќе се спроведат по пат на интервјуирање од 
страна на овластени извршители. 

7. Податоците од статистичките истражувања ќе се 
користат исклучиво за статистички цели и ќе се објаву-
ваат само како агрерирани. 

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

 
        Бр. 04-1889/1   Директор, 
20 октомври 2003 година    м-р Дончо Герасимовски, с.р. 
             Скопје 

___________ 
1517. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија ("Сл. весник 
на Република Македонија" бр. 3/2002 и 51/2003), член 85 
став 1 точка 19 и член 92 став 1 од Законот за банките 
("Сл. весник на Република Македонија" бр. 63/2000, 
37/2002 и 51/2003) и Одлуката за начинот на вршење су-
первизорски надзор на банките и постапката за презема-
ње мерки за отстранување на утврдените неправилности 
("Сл. весник на Република Македонија" бр. 111/2000), на 
предлог на гувернерот на Народна банка на Република 
Македонија, Советот на Народна банка на Република 
Македонија, на 22.10.2003 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН УПРАВНИК ВО ЕКС-

ПОРТ-ИМПОРТ БАНКА А.Д. СКОПЈЕ 
 
1. Во точка 2 од Одлуката на Советот на Народна бан-

ка на Република Македонија бр. 02-15/1-2003, од 
08.01.2003 година, за именување на привремен управник 
во Експорт-Импорт банка а.д. Скопје, дополнета со Одлу-
ката на Советот на Народна банка на Република Македо-
нија, за продолжување на важноста на Одлуката за имену-
вање на привремен управник во Експорт-Импорт Банка 
а.д. Скопје, бр. 02-15/V-1/2003 од 07.07.2003 година,  точ-
ката на крајот од реченицата се брише и се додаваат збо-
ровите: �и лицето Тони Стојановски, советник на гуверне-
рот, сметано од денот на приемот на оваа одлука�. 

2. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија" и  најмалку во еден од дневни-
те весници и важи од денот на нејзиното донесување. 

3. Оваа одлука се доставува до надлежниот суд, за-
рад  упис во трговскиот регистар. и 
   О.бр.02-15/6 - 2003  Претседател  
22 октомври 2003 година  на Советот на Народна банка на 

      Скопје                           Република Македонија 
                   Гувернер, 

          Љубе Трпески, с.р. 
___________ 

1518. 
Врз основа на точка 36 од Одлуката за измени и до-

полнувања на Одлуката за потребната документација 
за издавање на дозволи според одредбите на Законот за 
банките, Законот за хартии од вредност и Законот за 
банки за микрофинансирање ("Службен весник на РМ" 
бр. 66/03), Дирекција за правни, организационо кадров-
ски и публикациски работи на 22.10.2003 година, го 
утврди пречистениот текст на Одлуката за потребната 
документација за издавање на дозволи според одредби-
те на Законот за банките, Законот за хартии од вред-
ност и Законот за банки за микрофинансирање 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ДОЗВОЛИ СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА БАНКИТЕ, ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
И ЗАКОНОТ ЗА БАНКИ ЗА МИКРОФИНАНСИРАЊЕ 

(Пречистен текст) 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Со оваа oдлука се утврдува документацијата за 

издавање на дозволи според одредбите на Законот за 
банките (во натамошниот текст: Закон) и според одред-
бите на Законот за хартии од вредност за:  
А. Основање и работење на банка; 
Б . Основање и работење на подружница на стран-

ска банка; 
В.  Вршење на статусни измени на банка; 
Основање на Пазарот за пари и краткорочни хартии 

од вредност; 
Д.   Основање и работење на банки за микрофинан-

сирање. 
 
II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВА-

ЊЕ НА ДОЗВОЛА 
А. ОСНОВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА БАНКА 
2. Кон барањето за издавање дозвола за основање и 

работење на банка, до Народна банка на Република 
Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) се 
доставува следната документација: 
а) Предлог на акт за основање, кој треба да содржи 

одредби за:  
- називот и седиштето; 
- вид на основните финансиски активности кои ќе 

ги врши банката; 
- висината на капиталот; 
- номиналниот износ на акциите и бројот на акции-

те според видот и родот, доколку се предвидува изда-
вање на акции од различни видови и родови;  

- висината и видот на непаричниот облик на капи-
тал; 

- правото на акционерите да ги назначуваат члено-
вите на органите на управување и контрола;  

- правата, обврските и одговорности на акционери-
те на банката; 

- начин на стекнување и престанок на правата на 
акционерите на банката;   

- критериуми за распределба на добивката, покри-
вање на ризиците и покривање на загубите; 

- начин на одлучување за статусни измени на бан-
ката и решавање на меѓусебните односи на акционери-
те на банката во случај на статусни измени на банката; 

- начин на решавање на споровите меѓу акционери-
те на банката; 

- начин на управување, претставување и раководе-
ње со банката; и 

- услови и случаи на престанување со работа на 
банката. 
б) Елаборат за работа на банката кој треба да содржи: 
- образложение, односно анализа на причините за 

основање на банка и на деловните цели на банката, со 
посебен осврт на пазарот на кој ќе учествува банката, 
структура на комитентите на банката и видот на фи-
нансиските услуги кои ќе ги извршува банката; 

- деловна политика на банката, начин на контроли-
рање на ризиците во работењето и начин на воспоста-
вување на системи на внатрешна контрола и ревизија; 

- проекција на финансиските активности и согласно 
тоа проекција на финансиските извештаи за следните 3 
години, при што за првата година проекциите на фи-
нансиските активности и финансиските извештаи треба 
да бидат изготвени на квартална основа. Планираните 
финансиски активности и преземените ризици треба да 
се движат во рамките на пропишаните супервизорски 
стандарди. Проекциите треба да содржат коментар за 
секоја позиција и основните претпоставки на кои иста-



27 октомври 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 68 - Стр. 11 
 
та се заснова, очекуваните ефекти врз профитабилно-
ста на банката, нивото на капитализираност, ликвидно-
ста и квалитетот на активата на банката; и 

- план на акционерите на банката за идниот развој, 
од аспект на јакнење на капиталната база. 
в) Организациона структура на банката, со посебен 

опис на делокругот на работа и одговорностите на се-
кој организационен дел, меѓусебните релации и рела-
циите со органите на управување на банката. 
г) Податоци за образованието и искуството на чле-

новите на работоводниот орган, вклучувајќи и нивна 
професионална историја за последните 5 години. 
д) Податоци за деловниот простор во кој банката ќе 

работи (сопствен, изнајмен, локација, површина и дина-
мика на негово опремување за пуштање во употреба).  
ѓ) Податоци за техничка опременост на банката, од 

аспект на нејзината оспособеност за вршење на плани-
раните финансиски активности и обезбедување на по-
требните стандарди за безбедност. 
Под техничка опременост на банката се подразбира 

соодветен компјутерски, информативен, сметководс-
твен систем и систем на известување. 
е) Основни податоци за акционерите на банката: 
За акционери - правни лица: 
- одлука на надлежниот орган на акционерот за 

учество во основањето на банката; 
- извод од регистрацијата на акционерот и потврда 

од надлежниот орган која истата ја издал дека изводот 
од регистрацијата ја одразува последната фактичка со-
стојба на акционерот; 

- изјава од надлежен орган на акционерот за упла-
ќање на капиталот, дадена под целосна кривична и ма-
теријална одговорност и заверена кај овластено лице 
(нотар); 

- изјава од надлежен орган  за постоење, односно 
непостоење на негова меѓусебна поврзаност со остана-
тите акционери на банката, согласно Одлуката за дефи-
нирање и начинот на утврдување на поврзани субјекти 
во согласност со Законот за банките ("Службен весник 
на РМ" бр.28/01), како и за негова поврзаност со други 
правни и физички лица во согласност со Законот за 
банките дадена под целосна кривична и материјална 
одговорност и заверена кај овластено лице (нотар);  

- ревизорски извештај и завршна сметка на акцио-
нерот за последните две години; 

- потврда од надлежни институции, со податоци за 
состојбата на сметките во банките  и редовноста на 
плаќање на јавни давачки; 

- потврда од надлежни институции дека против ак-
ционерот не е поведена стечајна или ликвидациона по-
стапка; 

- доказ за изворот на средствата во пропишана за-
конска форма (ревизорски извештај, завршна сметка, 
кредит, заем, подарок и друг соодветен доказ за средс-
твата за стекнување на акции во банка); и 

- изјава за потеклото на капиталот кој се вложува, 
односно основот врз основа на кој се стекнува капитал 
во банка, дадена под целосна кривична и материјална 
одговорност и заверена кај овластено лице (нотар).  
Народна банка по службена должност од надлежни-

от суд обезбедува известување за изречена, односно 
неизречена мерка на безбедност забрана за вршење 
професија, дејност или должност спрема акционерот. 
Доколку акционерот е странско правно лице истиот е 
должен ваквото известување да го обезбеди сам, од 
надлежните органи во странската земја. Воедно, акцио-
нерот - странско правно лице е должен да достави по-
тврда од надлежна институција во странската земја за 
неоптовареност на неговиот имот со обврски спрема 
државата и други правни и физички лица. 
Ревизорскиот извештај кој се доставува за акцио-

нер-странско правно лице треба да биде изготвен од 
меѓународно призната ревизорска куќа. 
За акционер-домашно правно лице ревизорски из-

вештај се доставува доколку истиот за негова израбо-

тка е обврзан согласно Законот за трговските друштва 
или доколку ќе учествува со најмалку 5% во вкупниот 
број на акции со право на глас во банката. 
Правните лица-акционери на банка чии износ на ак-

ции надминува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% и 75% од 
вкупниот број на акции со право на глас во банка, по-
крај документите и информациите наведени во оваа 
потточка ги доставуваат и следните документи: 

- акт за основање, статут и список на лицата-члено-
ви на органите на управување; 

- список на лица кои во правното лице имаат повеќе 
од 10% од акциите, односно уделите; и 

- список на фирми во кои правното лице има повеќе 
од 10% од акциите , односно уделите. 
За акционери - физички лица: 
- биографија, потпишана од акционерот, која поме-

ѓу останатото ќе содржи податоци за датумот и место-
то на раѓање, татковото име, адресата и местото на жи-
веење, бројот на личната карта, единствениот матичен 
број на граѓаните (за странско физичко лице бројот на 
пасош), како и податоци за степенот на стручната под-
готовка и работното искуство; 

- потврда од надлежниот суд дека против акционе-
рот нема обвинителен акт кој влегол во правна сила и 
дека не е донесена неправосилна осудителна пресуда; 

- изјава за потеклото на капиталот кој се вложува во 
банката, дадена под целосна кривична и материјална 
одговорност и заверена кај овластено лице (нотар), со 
приложување на соодветен документ (решение за нас-
ледство, потврда од банка и друга финансиска институ-
ција за висината и датумот на вложените средства, до-
кумент за висината на платата и приходи остварени по 
други основи на лицето и сл.), од кои со сигурност ќе 
се види и докаже изворноста на средствата кои лицето 
ги вложува во банката;   

- изјава од надлежен орган за постоење, односно не-
постоење на негова  меѓусебна поврзаност со останати-
те акционери на банката согласно Одлуката за дефини-
рање и начинот на утврдување на поврзани субјекти во 
согласност со  Законот за банките ("Службен весник на 
РМ" бр. 28/01), како и за негова поврзаност со други 
правни и физички лица во согласност со Законот за 
банките дадена под целосна кривична и материјална 
одговорност и заверена кај овластено лице (нотар);  

- потврда од надлежна институција за редовно пла-
ќање на јавните давачки.  
Воедно акционерот - странско физичко лице, е должен 

да достави потврда од надлежна институција во странска-
та земја за неоптовареност на неговиот имот со обврски 
спрема државата и други правни и физички лица. 
Народна банка по службена должност од Мини-

стерството за внатрешни работи на Република Македо-
нија и од надлежниот суд обезбедува известувања за 
осудуваност, односно неосудуваност во смисла на член 
7 став 1 алинеја 2 од Законот за банките и за изречена, 
односно неизречена мерка на безбедност забрана за вр-
шење професија, дејност или должност спрема акцио-
нерот. Доколку акционерот е странски државјанин, 
истиот е должен сам да ги обезбеди ваквите известува-
ња од надлежните органи во странската земја.  
ж) Правните и физичките лица кои вложуваат капи-

тал во банката во непаричен облик, потребно е да доста-
ват документ издаден од надлежен орган за неоптоваре-
ност на тој капитал (имот) со обврски за плаќање (дано-
ци, хипотеки и сл.) како и документ од овластена инсти-
туција или овластено лице, од листата на проценители 
определени од судот за проценетата вредност на имотот. 

3. По барањето за издавање дозвола за основање и 
работење на банка, гувернерот на Народна банка одлу-
чува во рок од 3 месеци од денот на поднесување на 
комплетното барање до Народна банка. 

4. За добивање дозвола за основање и работење, бан-
ката треба да ги исполни условите наведени во привреме-
ната дозвола за работа и во рок не подолг од 6 месеци по 
нејзиното добивање, до Народна банка да достави:  
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а) Доказ дека паричните средства на име капитал се 

уплатени на привремена сметка кај носителот на плат-
ниот промет, односно доказ дека странското правно 
или физичко лице ги уплатило девизните средства на 
посебна сметка кај Народна банка и изјава дадена под 
целосна кривична и материјална одговорност и завере-
на кај овластено лице (нотар), во смисла дека со средс-
твата во непаричен облик на име капитал на банката, 
од страна на акционерот е обезбедено слободно распо-
лагање од страна на банката, во моментот на нејзиното 
запишување во трговскиот регистар.     
б) Предлог Статут, кој треба да содржи одредби за: 
- називот и седиштето на банката; 
- вид на финансиските активности кои ќе ги врши 

банката; 
- висината на капиталот, номиналниот износ на ак-

циите и бројот на акциите според видот и родот, докол-
ку се предвидува издавање на акции од различни видо-
ви и родови; 

- организација и работење на банката;  
- начин на управување со банката и постапката за 

формирање на органите на управување; 
- постапка за именување и разрешување на работо-

водниот орган и други работници со посебни права и 
одговорности и нивните права и одговорности; 

- права, обврски и одговорности на акционерите, 
начин на стекнување и престанок на нивните права; 

- придржување до супервизорските стандарди; 
- заштита од перење на пари; 
- распределба на добивката, определување, оценка 

и управување со ризиците и издвојување на резерви; 
- статусни промени и решавање на меѓусебните од-

носи на акционерите на банката во случај на статусни 
промени на банката; 

- начин на решавање на споровите меѓу акционери-
те на банката; 

- постапка за донесување и изменување на статутот 
и на други акти на банката;  

- деловна тајна; 
- информирање;     
- гаранција на штедните влогови на банката;     
- времето на траење на банката;  
- начин на престанок на банката; 
- други прашања во врска со работењето на банката; и 
- преодни и завршни одредби.      
в) План за вработување со квалификациона стру-

ктура и обука на вработените на банката. Овој план 
треба да содржи и податоци за бројот на вработени со 
квалификационата структура по одделни организацио-
ни делови на банката. 
г) Доказ за изнајмување или купување на деловен про-

стор и опрема за работа и воспоставување на оперативен 
систем, вклучувајќи внатрешна контрола и ревизија. 
д) Пишани политики и процедури за работење на 

банката и тоа:                  
- кредитна политика и процедури; 
- политика и процедури за управување со ликвидно-

ста; 
- политика и процедури за управување со курсниот 

ризик; 
- политика и процедури за управување со други ви-

дови ризици;  
- политика за сигурноста на информативниот си-

стем 
- политика и процедури за спречување на перење  

пари; и 
- кодекс за етичко однесување. 
ѓ) Доказ (писмо за намера, протокол од извршени 

преговори и сл.) за ангажирање на надворешен овла-
стен ревизор.  
е)  Податоци за образованието и искуството на лица-

та со посебни права и одговорности, вклучувајќи и нив-
на професионална историја за последните пет години.  

5. Кон барањето за издавање на дозвола за основа-
ње и работа на банка, се доставуваат и обрасците, кои 

се составен дел на Упатството за лиценцирање, кое гу-
вернерот на Народна банка ќе го донесе согласно точка 
24 од оваа одлука.  

6. Истовремено со барањето за издавање на дозвола 
за основање и работа на банка, банката е должна до На-
родна банка да достави барање за издавање согласност 
за именување на работоводен орган, заедно со доку-
ментацијата која е предвидена за издавање согласност 
за член на работоводен орган на банка. 

 
Б. ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ПОДРУЖНИЦА 

НА СТРАНСКА  БАНКА 
7. Кон барањето за издавање на дозвола за основа-

ње и работа на подружница на странска банка, освен 
документацијата предвидена во точка 2 потточка а), б), 
в), г), д), ѓ), е) - за основачи правни лица, потточка ж) и 
барање од точка 6 од оваа одлука, странската банка е 
должна до Народна банка да ја достави и следната до-
кументација: 

- извод од регистарот во кој е запишана странската 
банка - основач на подружницата, од која се гледа 
правниот облик и датумот на уписот или ако банката е 
основана во земја во која не се врши упис во регистар, 
веродостојна исправа за нејзино основање, која ќе биде 
јавно заверена согласно прописите на странската земја 
во која странската банка има седиште и од која ќе се 
види правниот облик и датумот на нејзиното основање; 

- доказ дека странската банка е овластена за приби-
рање на депозити и други извори на средства во матич-
ната земја;  

- финансиски извештаи на странската банка за пос-
ледните три години, изработени од страна на овластена 
меѓународна ревизорска куќа; 

- согласност од супервизорските органи на матич-
ната земја за основање на подружница; и 

- доказ дека супервизијата на странската банка пра-
ктикува адекватна супервизија на консолидирана основа.  

8.  Кон барањето за издавање на дозвола за основа-
ње на подружница на странска банка, се доставуваат и 
обрасците, кои се составен дел на Упатството за лицен-
цирање, кое гувернерот на Народна Банка ќе го донесе 
согласно точка 24 од оваа одлука. 
За добивање дозвола за основање и работење, по-

дружницата на странската банка, треба да ги исполни 
условите наведени во привремената дозвола за работа 
и во рок не подолг од 6 месеци по нејзиното добивање 
до Народна банка да ја достави документацијата пред-
видена во глава II.А точка 4 од оваа одлука. 

 
В. ВРШЕЊЕ НА СТАТУСНИ ПРОМЕНИ 
9. Кон барањето за издавање дозвола за спојување 

на две или повеќе банки во една банка (во натамошни-
от текст:нова банка), при што сите банки го губат прав-
ниот идентитет и се формира нова банка и за поделба 
на банка на повеќе самостојни банки (во натамошниот 
текст:нови банки), до Народна банка се поднесува 
следната документација: 
а) Одлука на надлежните органи на банките кои се 

спојуваат за учество во основање на новата банка, од-
носно за поделба на банка на две или повеќе нови банки. 
б) Предлог Статут на новата, односно новите банки, 

потврден од страна на Собранието на банките кои се 
спојуваат, односно на банката која се дели, кој треба да 
ги содржи одредбите предвидени во глава  II.А точка 4 
потточка б) од оваа одлука. 
в) План за спојување, односно поделба, изготвени 

од страна на Управниот одбор на банките кои се споју-
ваат, односно на банката која се дели и потврден од 
страна на Собранието на истите, кој треба да содржи: 

- формата, називот и седиштето на новата, односно 
новите банки; 

- намерите, целта и условите за спојување, односно 
поделба; 
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- начинот на изедначување и преземање на акциите, 
износот на разликата во вредноста на акциите, датумот 
од кои истите даваат право на учество во добивката и 
датумот од која сметководствените операции на банките 
кои се спојуваат, односно делат ќе бидат сметани како 
извршени од страна на новата, односно новите банки; 

- пресечен датум на спојувањето, (поделбата), од-
носно датумот на гаснење на банките кои се спојуваат, 
односно на банката која се дели и датумот од кој ќе 
почне да функционира билансот на новата банка, од-
носно билансите на новите банки;  

- односот на размената на правата на банките кои се 
спојуваат, односно на новите банки. 
г) Елаборат за економската оправданост на спојува-

ње на две или повеќе банки во нова банка, односно по-
делба на банка на повеќе самостојни банки, кој треба 
да содржи: 

- образложение, односно анализа на потребата од 
спојување, односно поделба со посебен осврт на паза-
рот на кој ќе учествува банката, структурата на коми-
тентите на банката и видот на финансиските услуги 
кои  ќе ги извршува банката; 

- деловна политика на новата, односно новите бан-
ки, начин на контролирање на ризиците во работењето 
и начин на воспоставување системи на внатрешна кон-
трола и ревизија; 

- проекција на финансиските активности и согласно 
тоа проекција на финансиските извештаи за следните 3 
години на новата, односно новите банки, при што за 
првата година проекцијата на финансиските активно-
сти и финансиските извештаи треба да биде поделена 
на квартали. Планираните финансиски активности и 
преземените ризици треба да се движат во рамките на 
пропишаните супервизорски стандарди. Проекциите 
треба да содржат коментар за секоја позиција и основ-
ните претпоставки на кои истата се заснова, очекувани-
те ефекти врз профитабилноста на банката, нивото на 
капитализираност, ликвидноста и квалитетот на акти-
вата на банката; и 

- план на акционерите на новата, односно новите 
банки за идниот развој, од аспект на јакнење на капи-
талната база. 
д) Организациона структура на новата, односно но-

вите банки со податоци за планираниот број на врабо-
тени и динамика за негово достигнување, податоци за 
образованието и искуството на вработените, а за работ-
ниците со посебни права и одговорности и нивна про-
фесионална историја за последните 5 години. 
ѓ) Податоци за деловниот простор во кој новата, од-

носно новите банки ќе работат (сопствен, изнајмен, ло-
кација, површина и негово опремување за пуштање во 
употреба) и податоци за степенот на автоматизација и 
за техничката опременост на новата, односно новите 
банки од аспект на нејзината безбедност. 
е) Почетен биланс на новата, односно новите банки 

по извршено консолидирање на меѓусебните побарува-
ња и обврски на банките кои се спојуваат, односно на 
банката која се дели, изготвен од страна на овластен 
ревизор. 

10. Кон барањето за издавање дозвола за припојува-
ње, на начин што кон една банка ќе се припои друга бан-
ка, при што припоената банка го губи правниот иденти-
тет, а банката припојувач продолжува со работа со исти-
от правен статус (во натамошниот текст: припојување), 
до Народна банка се поднесува следната документација: 
а) Одлука на надлежните органи на банката која се 

припојува и банката припојувач; 
б) Евентуално нов или променет Статут на банката 

припојувач кој треба да ги содржи одредбите предви-
дени во глава II.А точка 4 потточка б) од оваа одлука; 
в) План за припојување, изготвени од страна на 

Управниот одбор на банките кои се припојуваат, по-
тврден од страна на Собранието на истите, кој треба да 
содржи: 

- намерите, целта и условите за припојување; 
- начинот на изедначување и преземање на акциите, 

износот на разликата во вредноста на акциите, датум 
од кои истите даваат право на учество во добивката и 
датум од која сметководствените операции на банката 
која се припојува ќе бидат сметани како извршени од 
страна на банката припојувач; 

- пресечен датум од кога ќе почне да функционира 
билансот на банката припојувач; 

- односот на размената на правата на банките кои се 
припојуваат и банката припојувач. 
г) Елаборат за економската оправданост на припо-

јување на две или повеќе банки кој треба да содржи: 
- образложение, односно анализа на потребата од 

припојување; 
- проекција на финансиските активности и согласно 

тоа проекција на финансиските извештаи за следните 3 
години на банката припојувач, при што за првата година 
проекцијата на финансиските активности и финансиски-
те извештаи треба да биде поделена на квартали. Плани-
раните финансиски активности и преземените ризици 
треба да се движат во рамките на пропишаните суперви-
зорски стандарди. Проекциите треба да содржат комен-
тар за секоја позиција и основните претпоставки на кои 
истата се заснова, очекуваните ефекти врз профитабил-
носта на банката, нивото на капитализираност, ликвид-
носта и квалитетот на активата на банката; 

- план на акционерите на банката припојувач за ид-
ниот развој, од аспект  на  јакнење на капиталната база. 
д) Доколку има промени се доставува промената 

организациона структура на банката припојувач со по-
датоци за превземените вработени од банката која се 
припојува и податоци за образованието и искуството 
на истите, а за работниците со посебни права и овла-
стувања и нивна професионална историја за последни-
те 5 години. 
ѓ) Почетен биланс на банката припојувач по извр-

шено консолидирање на меѓусебните побарувања и об-
врски на банките кои се спојуваат, изготвен од страна 
на овластен ревизор. 
Кон барањето за издавање дозвола за припојување 

на штедилница кон банка се поднесува документација 
наведена во потточка а), б), г), д) и ѓ) од оваа точка и 
план за припојување, изготвен од страна на Управниот 
одбор, односно од друг надлежен орган на штедилни-
цата која се припојува и банката припојувач, потврден 
од страна на Собранието, односно Собирот на содруж-
ници на истите, кој треба да содржи: 

- намерата, целта и условите за припојување; 
- начинот на изедначување и преземање на акциите, 

односно уделите, износот на разликата во вредноста на 
акциите и уделите, датум од кога акциите даваат право 
на учество во добивката и датум од која сметководс-
твените операции на штедилницата која се припојува 
ќе бидат сметани како извршени од страна на банката 
припојувач; 

- пресечен датум од кога ќе почне да функционира 
билансот на банката припојувач; 

- односот на размената на правата на штедилницата 
која се припојува и банката припојувач. 

11. Кон барањето за издавање дозвола за трансфор-
мација на штедилница во банка, до Народна банка се 
поднесува следната документација: 
а) Одлука на надлежниот орган на штедилницата за 

нејзина трансформација во банка; 
б) Предлог Статут на новата банка, потврден од 

страна на надлежниот орган на штедилницата која се 
трансформира, кој треба да ги содржи одредбите пред-
видени во глава II.А точка 4 потточка б) од оваа одлука; 
в) План за трансформација изготвен и потврден од 

страна на надлежниот орган на штедилницата која се 
трансформира, кој треба да содржи: 

- формата, називот и седиштето на новата банка; 
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- намерите, целта и условите за трансформација; 
- начинот на претварање на уделите во акции (за 

штедилници формирани како друштва со ограничена од-
говорност), износот на разликата во вредноста на акции-
те (за штедилници формирани како акционерски друш-
тва), датумот од кога акциите даваат право на учество во 
добивката и датумот од која сметководствените опера-
ции на штедилницата која се трансформира ќе бидат 
сметани како извршени од страна на новата банка; 

- пресечен датум на трансформацијата, односно да-
тумот на гаснење на штедилницата која се трансфор-
мира и датумот од кој ќе почне да функционира билан-
сот на новата банка;  
г) Елаборат за економската оправданост за трансфор-

мација на штедилница во банка, кој треба да содржи:  
- образложение, односно анализа на потребата од 

трансформација, со посебен осврт на пазарот на кој ќе 
учествува банката, структурата на комитентите на бан-
ката и видот на финансиските услуги кои ќе ги извршу-
ва банката; 

- деловна политика на новата банка, начин на кон-
тролирање на ризиците во работењето и начин на воспо-
ставување системи на внатрешна контрола и ревизија;      

- проекција на финансиските активности и согласно 
тоа проекција на финансиските извештаи за следните 3 
години на новата банка, при што за првата година про-
екцијата на финансиските активности и финансиските 
извештаи треба да биде поделена на квартали. Плани-
раните финансиски активности и превземените ризици 
треба да се движат во рамките на пропишаните супер-
визорски стандарди. Проектите треба да содржат ко-
ментар за секоја позиција и основните претпоставки на 
кои истата се заснова, очекуваните ефекти врз профи-
табилноста на банката, нивото на капитализираност, 
ликвидноста и квалитетот на активата на банката; и 

- план на акционерите на новата банка за идниот 
развој, од аспект на јакнење на капиталната база.          
д) Организациона структура на новата банка со по-

датоци за планираниот број на вработени и динамика 
за негово достигнување, податоци за образованието и 
искуството на вработените, а за работниците со посеб-
ни права и одговорности и нивна професионална исто-
рија за последните 5 години; 
ѓ) Податоци за деловниот простор во кој новата 

банка ќе работи (сопствен, изнајмен, локација, површи-
на и негово опремување) и податоци за степенот на 
техничката опременост на новата банка од аспект на 
нејзината оспособеност за вршење на планираните фи-
нансиски активности и обезбедување на потребните 
стандарди за безбедност; 
е) Извештај за работењето на штедилницата која се 

трансформира изготвен до денот на донесување на од-
луката за трансформацијата и почетен биланс на новата 
банка, изготвени од страна на овластениот ревизор на 
годишната сметка; 
ж) Пишани политики и процедури за работење на 

банката и тоа: 
- кредитна политика и процедури; 
- политика и процедури за управување со ликвидно-

ста; 
- политики и процедури за управување со курсниот 

ризик; 
- политики и процедури за управување со други ви-

дови ризици; 
- политики и процедури за спречување на перење 

пари; 
- кодекс за етичко однесување; 
- политика за сигурноста на информативниот си-

стем. 
з) Доказ дека паричните средства на име капитал се 

уплатени на привремената сметка кај носителот на 
платниот промет, односно доказ дека странското прав-
но лице или физичко лице ги уплатило девизните 
средства на посебна сметка кај Народна банка.  

За правни и физички лица кои ќе се јават како акци-
онери на банката се поднесува документацијата која 
согласно оваа одлука  се однесува за акционери на бан-
ка-правни и физички лица. 
ѕ) За вложувањето на капитал во банката во непари-

чен облик, потребно е да се достави документ издаден 
од надлежен орган за неоптовареност на тој капитал 
(имот) со обврски за плаќање (даноци, хипотеки и сл.), 
документ од овластена институција или овластено лице 
од листата на проценители определени од судот за про-
ценетата вредност на имотот, како и изјава дадена под 
целосна кривична и материјална одговорност и завере-
на кај овластено лице (нотар), во смисла дека со средс-
твата во непаричен облик на име капитал на банката е 
обезбедено слободно располагање на банката од страна 
на акционерот во моментот на нејзиното запишување 
во трговскиот регистар.  

12. Истовремено со барањето за издавање на дозво-
ла за статусна промена од  точката 9 и 11 на оваа одлу-
ка, до Народна банка да доставуваат и барање согласно 
точка 6 од оваа одлука.  

 
Г. ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ПАЗАРОТ НА ПА-

РИ И КРАТКОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
13. Кон барањето за издавање дозвола за работа на 

Пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност (во 
натамошниот текст: Пазар), до Народна банка се под-
несува следната документација: 
а) Акт за основање, кој покрај општи одредби, тре-

ба да содржи и одредби за правата и обврските на ос-
новачите, висината на основачкиот капитал и други по-
датоци неопходни за регулирање на односите помеѓу 
основачите на Пазарот; 
б) Статут, кој покрај елементите содржани во актот 

за основање треба да содржи и дополнителни одредби 
за организацијата и начинот на работење, начинот на 
управување и постапката за формирање на органите на 
управување и раководење;  
в) Елаборат за економската оправданост за основа-

ње и работа; и  
г) Предлог деловник за работа на Пазарот.  
 
Д. ОСНОВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА БАНКИ ЗА 

МИКРОФИНАНСИРАЊЕ 
14. Кон барањето за издавање на дозвола за основа-

ње и работење на банка за микрофинансирање, освен 
документацијата предвидена во глава II.А, точка 2), 
потточка а), б), в), г), д), ѓ), е), ж) и обрасци и барање 
од точка 5 и 6 од истата глава, до Народна банка се до-
ставува и следната документација:  

- документ издаден од надлежна институција за из-
вршена регистрација на акционерот, кој воедно ќе со-
држи податоци за датумот на извршениот упис и за тоа 
дали истото постои во континуитет; и   

- доказ за искуство во основање и управување со 
специјализирани институции за микрофинансирање. 

15. За добивање дозвола за основање и работење, 
банката за микрофинансирање, треба да ги исполни ус-
ловите наведени во привремената дозвола за работа и 
во рок не подолг од 6 месеци по нејзиното добивање до 
Народна банка да ја достави документацијата предви-
дена во глава II.А точка 4  од оваа одлука. 

 
III. ПРЕЦИЗИРАЊЕ НА ФОРМАТА НА ДОСТА-

ВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И РЕГУЛИРА-
ЊЕ НА РАБОТИ, ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ОДЛУКАТА 

16. Кон барањата за издавање на дозволи од точки-
те 2, 7, 9, 10, 11, 13 и 14 од оваа одлука, банката е 
должна да достави податоци за овластено лице за кон-
такт со Народна банка (име, презиме, телефонски број 
и број на телефакс) и доказ за платена провизија за 
нивно разгледување. 
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17. Документација која е потребна за издавање на 
дозволите наведени во точка 1 од оваа одлука, треба да 
биде доставена во оригинал или заверена фотокопија 
од страна на овластено лице (нотар), а доколку не е на-
пишана на македонски јазик, треба да биде доставена 
во превод направен од страна на овластен судски пре-
ведувач. 

18. Народна банка разгледува барање за издавање 
на дозвола од точка 1 од оваа одлука со комплетна до-
кументација. Под комплетна документација, се подраз-
бира како документацијата која банката ја има доставе-
но до Народна банка, така и документацијата која На-
родна банка по службена должност ја има побарано од 
надлежни институции во земјата и во странство. 

19. Некомплетната документација нема да се разг-
ледува. 

20. Народна банка може да побара прецизирање на 
веќе доставената документација, доставување на до-
полнителна документација, а може да ја користи и до-
кументацијата со која таа располага за соодветната 
банка. 

21. По доставувањето на комплетната документаци-
ја потребна за издавање на дозвола од точка 1, потточ-
ка А, Б, В и Д од оваа одлука, банката во основање, по-
дружницата на странска банка, новата, односно новите 
банки и банката припојувач се должни во дневен вес-
ник да дадат оглас, најмалку три дена последователно, 
кој треба да содржи: назив и седиште на банката, од-
носно подружницата на странска банка во основање, 
новата, односно новите банки и банката припојувач и 
припоената банка, висина на капиталот, бројот на ак-
ционерите и работи кои истите ќе ги извршуваат. 
За објавениот оглас банката во основање, подруж-

ницата на странската банка, новата, односно новите 
банки и банката припојувач се должни да ја известат 
Народна Банка. 

22. Основните документи содржани во документа-
цијата и доставени заедно со барањето не може да се 
менуваат дополнително. 

23.  Поднесителите на барањата за добивање дозво-
ла од точките 2, 7, 9, 10, 11, 13 и 14 од оваа одлука, се 
должни веднаш по извршениот упис кај надлежниот 
суд, до Народна банка да достават извод од извршената 
регистрација. 

24. Гувернерот на Народна банка ќе донесе посебно 
Упатство со кое ќе се пропише формата на доставува-
ње на дел од документацијата пропишана со оваа одлу-
ка и попрецизно ќе се утврди постапката за прибирање 
на потребната документација и оценка на барањето за 
издавање дозвола. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
25. Пречистениот текст на оваа одлука ги опфаќа 

Одлуката за потребната документација за издавање на 
дозволи според одредбите на Законот за банките, Зако-
нот за хартии од вредност и Законот за банки за микро-
финансирање ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 81/02-пречистен текст) и Одлуката за измени 
и дополнувања на Одлуката за потребната документа-
ција за издавање на дозволи според одредбите на Зако-
нот за банките, Законот за хартии од вредност и Зако-
нот за банки за микрофинансирање ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 66/03) во кои е означено 
времето на нивното влегување во сила. 

 
О.бр. 02-15/VIII-2/2003/1   Дирекција за правни, организационо  
22 октомври 2003 година   кадровски и публикациски работи  

     Скопје                Директор, 
   Снежана Бундалеска, с.р. 

1519. 
Врз основа на точка 32 од Одлуката за измени и до-

полнување на Одлуката за потребната документација 
за издавање на согласности, за документацијата која се 
приложува за секоја уплата на капитал и за секоја про-
мена на сопственичката структура на акциите на банка-
та и критериуми за оценка на изворот на средствата 
(�Сл. весник на РМ� бр.66/03), Дирекцијата за правни, 
организационо кадровски и публикациски работи, на 
22.10.2003 година, го утврди пречистениот текст на 
Одлуката за потребната документација за издавање на 
согласности и за доставување на известување согласно 
чле  26 став 4 од Законот за банките н

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТИ И ЗА ДОСТАВУВАЊЕ 
НА ИЗВЕСТУВАЊЕ СОГЛАСНО ЧЛЕН 26 СТАВ 4  

ОД ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ 
(Пречистен текст )  

I.   ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Со оваа oдлука се утврдува: 
А. Документацијата која се приложува кон барање-

то за добивање согласност од Народна банка на Репуб-
лика Македонија  (во натамошниот текст: Народна бан-
ка) и критериумите за вршење на активностите од член 
45 став 1 точка 2 и член 46 став 1 од Законот за банки-
те, кои што банката ги врши во странство како и за по-
среднички работи со преносливи хартии од вредност. 
Барање за добивање согласност од Народна банка се 
поднесува за: 

1. Измена на Статутот на банката; 
2. Именување на работоводен орган на банката; 
3. Основање на банка и отворање филијала, по-

дружница или претставништво во странство; 
4. Капитални вложувања на  банка во друга банка; 
5. Стекнување на акции согласно член 11 и член 11-

а од Законот за банките;  
6. Измена на назив на банка, седиште или адреса; 
7. Капитални вложувања на банка во финансиска 

или нефинансиска институција во земјата или во 
странство кои изнесуваат повеќе од 10% од гарантниот 
капитал на банката, освен за капитални вложувања на 
банка во друга банка и за основање на брокерска куќа 
овластена за работа во свое име и за своја сметка за кои 
е потребна претходна согласност од Народната банка 
без оглед на износот на вложувањето во однос на га-
рантниот капитал; 

8. Основање на брокерска куќа овластена за работа 
во свое име и за своја сметка;  

9. Отворање претставништво на странска банка или 
друга странска финансиска организација; и  

10. Измена на Одлуката за издавање дозвола за ос-
новање и работење на банка во смисла на член 17 став 
3, точки 2 и 4 од Законот за банките и за издавање на 
согласност за вршење на активностите од член 45 став 
1 точка 2 и член 46 став 1 од Законот за банките, кои 
што банката ги врши во странство како и за посреднич-
ки работи со преносливи хартии од вредност. 
Б. Документацијата која се приложува за промена 

на сопственичката структура на акциите со право на 
глас, при што правното или физичкото лице стекнало 
од 1% до 5% од акциите со право на глас. 

 
II.А. ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-

ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТИ И КРИТЕРИУМИ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ОД ЧЛЕН 45 СТАВ 1 
ТОЧКА 2 И ЧЛЕН 46 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА БАН-
КИТЕ КОИ ШТО БАНКАТА ГИ ВРШИ ВО СТРАНС-
ТВО КАКО И ЗА ПОСРЕДНИЧКИ РАБОТИ СО ПРЕ-
НОСЛИВИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. За добивање согласност за измена на нејзиниот 
Статут, кон барањето, банката доставува: Одлука на 
надлежниот орган за измена и дополнување на Стату-
тот, заедно со образложение за потребата за негово из-
менување и дополнување. 



Стр. 16 - Бр. 68 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 октомври 2003 
 

2. За добивање согласност за именување на работо-
воден орган на банка, кон барањето се доставува: 
а) Одлука на надлежниот орган на банката за именува-

ње на предложениот кандидат за работоводен орган; 
б) Биографија на предложениот кандидат за работо-

воден орган, со податоци за датумот и местото на раѓа-
ње, адресата на живеење, бројот на лична карта и 
единствениот матичен број (за странско физичко лице 
бројот на пасош), како и податоци за степенот на 
стручна подготовка и работното искуство; 
в) Уверение за степенот на стручната подготовка на 

предложениот кандидат за работоводен орган; 
г) Изјава на предложениот кандидат за работоводен 

орган, дадена под целосна кривична и материјална одго-
ворност и заверена кај овластено лице (нотар), во смисла 
дали истиот бил или не бил директор или член на надле-
жен орган на банка, штедилница или финансиска инсти-
туција, против која е поведена предсанациона постапка, 
санација или стечај и ликвидација или друго правно ли-
це против кое е поведена стечајна или ликвидациона по-
стапка и дека е, односно не е директор или претседател 
на кое било трговско друштво или правно лице; 
д) Програма за спроведување на деловната и развој-

ната политика на банката во следниот период од 3 го-
дини, изготвена од страна на предложениот кандидат 
за работоводен орган; и 
ѓ) Пополнет прашалник за предложениот кандидат 

за работоводен орган, кој е составен дел на Упатството 
за лиценцирање, кое гувернерот на Народна банка ќе 
го донесе врз основа на точка III-6 од оваа одлука; 
е) Потврда за престој и дозвола за работа во Репуб-

лика Македонија, доколку предложениот кандидат за 
работоводен орган не е државјанин на Република Ма-
кедонија. 
Најмалку еден од членовите на работоводниот ор-

ган на банка - странски државјанин е должен да доста-
ви потврда од надлежен орган, за познавање на маке-
донскиот јазик и кирилското писмо. 
Народна банка на Република Македонија по служ-

бена должност, од надлежниот суд обезбедува известу-
вање за осудуваност, односно неосудуваност во смисла 
на член 62 став 3 точка 3 од Законот за банките и за 
изречена, односно неизречена мерка на безбедност за-
брана за вршење на професија, дејност или должност 
спрема предложениот кандидат за работоводен орган. 
Доколку предложениот кандидат за работоводен орган 
е странски државјанин, истиот е должен ваквото изве-
стување од надлежните органи во својата земја да ги 
обезбеди сам. 
По комплетирање на целокупната документација, по 

оценка на Народна банка се одржува интервју со пред-
ложениот кандидат за работоводен орган на банка, на 
кое се оценуваат: неговиот интегритет, познавањата од 
банкарското работење и прописите од областа на бан-
карството и финансиите, неговите менаџерски и органи-
зациони способности и начинот на спроведување на до-
ставената програма за спроведување на деловната и раз-
војната политика на банката во наредните 3 години.  
Народна банка ќе издаде времена согласност за 

предложениот кандидат за работоводен орган, доколку 
истиот: ќе извршува функција на вршител на должно-
ста работоводен орган, е странски државјанин со при-
времен престој во Република Македонија и кога Народ-
на банка ќе оцени дека истото е потребно. 

3. За добивање согласност за основање на банка и 
отворање на подружница, филијала или претставниш-
тво во странство,  се доставува: 
а) Барање за основање на банка и отворање подруж-

ница, филијала или претставништво во странство, кое 
треба да содржи: 

- седиште на банката, подружницата, филијалата 
или претставништвото во странство; 

- список на лицата кои ќе управуваат со подружни-
цата, филијалата или претставништвото во странство; и 

- назив на овластениот супервизорски орган на зем-
јата во која се основа банка или отвара подружница, 
филијала или претставништво во странство; 
б) Соодветна одлука на надлежниот орган на банка-

та; и 
в) Елаборат за оправданоста за основање на банка и 

отварање подружница, филијала или претставништво 
во странство, во кој треба да бидат разработени целите, 
очекуваните финансиски резултати и големината на ка-
питалот кој се вложува. 

4. За добивање согласност за капитални вложувања 
на банка во друга банка, кон барањето се доставува: 
а) Одлука на надлежен орган на банката за капитал-

ни вложувања на банка во друга банка, заедно со 
образложение за целта и оправданоста на купувањето; 
б) Ревизорски извештај за банката во која се инве-

стира, за последната година, изработен од меѓународна 
ревизорска куќа, доколку станува збор за вложување во 
странска банка; 
в) Доказ за процентот на учество во капиталот на 

банката во која се инвестира и изјава од надлежниот 
орган на банката, дадена под целосна кривична и мате-
ријална одговорност и заверена кај овластено лице (но-
тар), во смисла дека банката во која се вложува на по-
среден или непосреден начин поседува, односно не по-
седува капитални делови поголеми од 5%, во банката 
која вложува. 

5. За добивање согласност за стекнување постапно 
или одеднаш, директно или индиректно акции чиј вку-
пен кумулативен номинален износ изнесува 5%, 10%, 
20%, 33%, 50% и 75% од акциите со право на глас во 
банката, без оглед дали акциите ги стекнува едно или 
повеќе поврзани лица, кон барањето се доставува: 
а) Податоци за бројот на акциите кои истиот ги 

стекнал или има намера да ги стекне, како и за бројот 
на акциите кои истиот евентуално веќе ги поседува во 
истата банка, како и податоци за процентот на учество 
пред и по стекнувањето на акции во банката; 
б) Документацијата предвидена во точка 2, потточка 

е) од Одлуката за потребната документација за издавање 
на дозволи според одредбите на Законот за банките, За-
конот за хартии од вредност и Законот за банки за ми-
крофинансирање и дополнителна документација што ќе 
ја побара Народна банка на Република Македонија сог-
ласно глава III, точка 4 од оваа Одлука и образложение 
за целта и оправданоста од стекнување на акции во бан-
ка-за правни и физички лица акционери на банката. 
в) Документацијата предвидена во точка 1, потточ-

ка а) и б) од глава II.Б од оваа Одлука и дополнителна 
документација што ќе ја побара Народна банка на Ре-
публика Македонија, согласно точка 4 од глава III, од 
оваа Одлука,  за оние кои со својство на акционери се 
стекнале врз основа на правосилна судска одлука и врз 
основа на закон.  
За акционери чие учество во акциите со право на глас 

во банката, ќе изнесува најмалку 33% од вкупниот број на 
акции со право на глас, покрај наведената документација 
се доставува и стратешки деловен план, кој треба да ги со-
држи очекуваните цели, насоки и перспективи на банката, 
видот на финансиските услуги кои истата ќе ги извршува 
и структурата на комитентите на банката. 
Заедно со барањето за добивање на согласноста од 

став 1 на оваа точка, до Народна банка се поднесува и 
барање за промена на Одлуката за издавање дозвола за 
основање и работење на банка во смисла на член 17 
став 3 точка 2 од Законот за банките. 

6. За добивање согласност за измена на називот, се-
диштето и адресата на банката, кон барањето се доста-
вува: Одлука на надлежниот орган на управување на 
банката и образложение за потребата и целта на таква-
та измена. 
Измената на називот, седиштето и адресата на бан-

ката се објавува во дневен весник, најмалку три дена 
последователно. Доказ за објавениот оглас се доставу-
ва до Народна банка, најдоцна во рок од 5 дена од де-
нот на неговото објавување во дневен весник. 
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Истовремено со барањето за измена на називот, се-

диштето и адресата банката до Народна банка поднесу-
ва и барање за измена на нејзиниот Статут, во делот на 
називот, седиштето и адресата заедно со документаци-
јата предвидена во глава II.А точка 1 од оваа Одлука. 

7. За добивање на согласност за капитално вложу-
вање на банка во финансиска и нефинансиска институ-
ција во земјата или во странство кои изнесуваат повеќе 
од 10% од гарантниот капитал на банката, освен за ка-
питални вложувања на банка во друга банка и за осно-
вање на брокерска куќа овластена за работа во свое 
име и за своја сметка за кои е потребна претходна сог-
ласност од Народната банка без оглед на износот на 
вложувањето во однос на гарантниот капитал, кон ба-
рањето се доставува : 

a) Одлука на надлежен орган на банката заедно со 
образложение за целите и оправданоста на вложувањето; 
б) Договор или акт за основање на друштвото; 
в) Статут на друштвото; 
г) Елаборат за економската оправданост од инве-

стицијата, во кој треба да бидат разработени целите и 
очекуваните финансиски резултати; и 
д) Ревизорски извештај или завршна сметка за пос-

ледните две години за финансиската, односно нефи-
нансиската институција во која се вложува. 
За капитално вложување во странско правно лице 

се доставува ревизорски извештај изготвен од меѓуна-
родно призната ревизорска куќа. Кога капиталното 
вложување е во домашно правно лице ревизорски изве-
штај се доставува доколку домашното правно лице за 
негова изработка е обврзан согласно Законот за тргов-
ските друштва или кога капиталното вложување ќе из-
несува повеќе од 50% од капиталот на друштвото во 
кое се вложува; 
ѓ) Податоци за процентот на учество во капиталот 

на друштвото во кои се инвестира и изјава од надлеж-
ниот орган од банката, дадени во целосна кривична и 
материјална одговорност и заверена кај овластено лице 
(нотар), во смисла дека банката која вложува не ги над-
минува пропишаните лимити. 

8. За добивање согласност за основање на брокер-
ска куќа овластена за работа во свое име и за своја 
сметка кон барањето банката поднесува: 
а) Одлука на надлежен орган на банката за основа-

ње на брокерска куќа за работа во свое име и своја сме-
тка во која треба да е содржан износот на средства со 
кои банката ќе учествува во основачкиот капитал на 
друштвото; 
б) Договор или акт за основање на друштвото; 
в) Статут на друштвото; и 
г) Елаборат за економската оправданост од инве-

стицијата. 
9. За добивање согласност за отворање претстав-

ништво на странска банка или друга странска финанси-
ска организација, кон барањето се поднесува: 
а) Одлука на надлежниот орган на управување со 

банката, односно финансиската организација, за отво-
рање претставништво; 
б) Извод од регистарот во кој е запишана банката, 

односно финансиската организација која отвора прет-
ставништво, од кој се гледа правниот облик и датумот 
на упис или доколку банката, односно финансиската 
организација се основани во земја во која не се врши 
упис во регистар, веродостојна исправа за нивно осно-
вање, која ќе биде јавно заверена, согласно со  пропи-
сите на странската земја во која банката, односно фи-
нансиска организација има седиште и од која ќе се ви-
ди правниот облик и датум на основањето; 
в) Ревизорски извештај за последната година, изра-

ботен од меѓународна ревизорска куќа; 
г) Елаборат за оправданоста за отворање на прет-

ставништво на банката односно финансиската органи-
зација; 

д) Согласност од надлежната институција (Цен-
трална банка, Министерство за финансии и слично) во 
матичната земја на банката, односно финансиската ор-
ганизација за отворање на претставништво во странс-
тво. Доколку законодавствата на матичната земја на 
банката, односно финансиската  организација не пред-
видуваат добивање на согласност за отворање прет-
ставништво во странство, кон барањето се поднесува 
соодветен документ од таа земја, заедно со доказ дека 
согласноста не е потребна; и 
ѓ) Податоци за седиштето и лицето, кое ќе раководи 

со претставништвото. 
По доставување на комплетната документација по-

требна за одлучување по барањето, подносителот на 
барањето е должен во дневен весник да ја објави наме-
рата за отворање претставништво, најмалку три дена 
последователно, која треба да содржи: назив и седиште 
на претставништвото и активности кои ќе ги извршува. 
Образецот на објавата е составен дел на Упатството за 
лиценцирање, кое гувернерот на Народна банка ќе го 
донесе врз основа на точка 6 од глава III на оваа одлу-
ка. Доказ за објавениот оглас се доставува до Народна 
банка, најдоцна во рок од 5 дена од денот на неговото 
објавување во дневен весник. 
Во рок од 15 дена по извршениот упис во региста-

рот на претставништвата на странски лица во Републи-
ка Македонија, до Народна банка се доставува писмен 
доказ за извршениот упис. Народна банка се известува 
за промена на: седиштето, раководното лице и затвора-
ње на претставништвото во рок од 5 работни дена од 
денот на настанатата промена. 

10. За добивање согласност за измена на дозволата 
за основање и работење на банка во смисла на член 17 
став 3 точка 4 од Законот за банките и за вршење на 
активностите од член 45 став 1 точка 2 и од член 46 
став 1 од Законот за банките, кои што банката ги врши 
во странство како и за посреднички работи со пренос-
ливи хартии од вредност, кон барањето се поднесува: 
а) Елаборат за оправданоста од започнување со вр-

шење на нови финансиски активности, во кој треба да 
бидат разработени целите, очекуваните финансиски ре-
зултати и евентуално висината на дополнителниот ка-
питал кој би се вложил; 
б) Назив на организациониот дел кој ќе биде носи-

тел на новата финансиска активност и неговата поста-
веност во рамките на организационата поставеност на 
банката; 
в) Список на лицата кои би ги извршувале работни-

те задачи поврзани со новата финансиска активност, 
како и на лицата со посебни права и одговорности кои 
ќе бидат надлежни за вршење на новата финансиска 
активност, со податоци и доказ за нивното образование 
и професионално искуство; 
г) Податоци за деловниот простор во кој ќе се извр-

шуваат новите финансиски активности (сопствен, из-
најмен, локација, површина и негово опремување) и 
податоци за степенот на автоматизација и техничка 
опременост за вршење на истите; и 
д) Предлог упатства и процедури за вршење на но-

вата финансиска активност, како и процедури за вна-
трешна контрола и активности на внатрешната ревизи-
ја во рамките на организациониот дел кој ќе ја врши 
новата финансиска активност. 
Како критериуми врз основа на кои Народна банка 

одлучува во смисла на став 1 од оваа точка се економ-
ската оправданост од започнувањето со вршење на но-
ви финансиски активности, организациона и техничка 
оспособеност на банката, висината на капиталот, како 
и степенот на усогласеност на банката со  позитивните 
прописи и нејзината финансиска состојба. 
Под организациона оспособеност се подразбира ор-

ганизациона структура со соодветен број на вработени 
со соодветни квалификации, пишани  процедури и си-
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стем на внатрешна контрола, адекватна внатрешна ре-
визија и адекватни управувачки структури, кои ќе 
овозможат непречено и стручно извршување на новите 
финансиски активности. 
Под техничка оспособеност се подразбира компју-

терски, информативен, сметководствен систем и си-
стем на известување кои ќе овозможат непречено и 
стручно извршување на новите финансиски активно-
сти. Информативниот систем на банката треба да ги ис-
полнува стандардите пропишани од Народна банка. 
По добивање на овластувањето за вршење на пла-

тен промет и кредитно-гаранциски работи со странство 
банката е должна: во рок од 3 месеци да воспостави ко-
респодентски односи и отвори тековни сметки кај бо-
нитетни странски банки и работите на платниот промет 
и кредитно - гаранциските работи со странство како и 
достасаните обврски спрема странство и во земјата да 
ги извршува уредно и во рокови. 
Доколку Народна банка оцени дека не се исполнети 

условите за издавање на согласноста од став 1 на оваа 
точка или на банката и била одземена согласноста од 
став 1 на оваа точка, банката може да поднесе ново ба-
рање за издавање на согласност само по истекот на ро-
кот од една година од денот на одбивањето на барање-
то, односно од денот на повлекување на истата. 

  
II.Б. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛОЖУВА 

ЗА ПРОМЕНА НА СОПСТВЕНИЧКАТА СТРУКТУ-
РА НА АКЦИИТЕ СО ПРАВО НА ГЛАС, ПРИ ШТО 
ПРАВНОТО ИЛИ ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ СТЕКНАЛО 
ОД 1% ДО 5% ОД АКЦИИТЕ СО ПРАВО НА ГЛАС 

1. За секоја промена на сопственичката структура 
на акциите со право на глас, при што правното или фи-
зичкото лице стекнало од 1% до 5% од акциите со пра-
во на глас, до Народна банка на Република Македонија 
се доставува:  
а) За акционери - правни лица: 
- Доказ за изворот на средствата во пропишана за-

конска форма (ревизорски извештај, завршна сметка, 
кредит, заем, подарок и друг соодветен доказ за средс-
твата за стекнување на акции во банка); 

- Потврда од надлежни институции со податоци за 
состојбата на сметките во банките и редовноста на пла-
ќање на јавните давачки;  

- Изјава за потеклото на капиталот кој се вложува, 
односно основот врз основа на кој се стекнува капитал 
во банка, дадена под целосна кривична и материјална 
одговорност и заверена кај овластено лице (нотар);  

- Извод од регистрацијата на правното лице и по-
тврда од надлежниот орган кој истата ја издал дека 
истиот ја одразува последната фактичка состојба на ак-
ционерот; 

- Потврда дека акционерот не е во стечај; и 
- Изјава за постоење, односно непостоење на негова 

поврзаност со останатите акционери на банката, сог-
ласно Одлуката за дефинирање и начинот на утврдува-
ње на поврзани субјекти во согласност со Законот за 
банките ("Сл. весник на РМ" бр. 28/2001), дадена под 
целосна кривична и материјална одговорност и завере-
на кај овластено лице (нотар), за акционерите кои се 
стекнуваат со акции со право на глас во банката. 
Ревизорскиот извештај кој се доставува за акционер-

странско правно лице треба да биде изготвен од меѓуна-
родно призната ревизорска куќа. За акционерот - домаш-
но правно лице ревизорски извештај се доставува докол-
ку истиот за негова изработка е обврзан согласно Зако-
нот за трговските друштва и доколку во сопственичката 
структура на акции на банка ќе учествува со најмалку 
5% од вкупниот број на акции во банката. 
б) За акционери - физички лица: 
- Доказ за изворот на средствата во пропишана за-

конска форма (купопродажба, подарок, наследство, 
плата, кредит, заем, депозит во банка и друг соодветен 
доказ за средствата за стекнување на акции во банка); 

- Потврда од надлежна институција за редовно пла-
ќање на јавните давачки;  

- Изјава за потеклото на капиталот кој се вложува, 
односно основот врз основа на кој се стекнува капитал 
во банка, дадена под целосна кривична и материјална 
одговорност и заверена кај овластено лице (нотар);  

- Податоци за датумот и местото на раѓање, татко-
вото име, адресата и местото на живеење, бројот на 
личната карта, единствениот матичен број на граѓаните 
- за домашно физичко лице, а за странско физичко лице 
бројот на пасош  како и податоци за степенот на струч-
ната подготовка и работното искуство; и 

- Изјава за постоење, односно непостоење на негова 
поврзаност со останатите акционери на банката, сог-
ласно Одлуката за дефинирање и начинот на утврдува-
ње на поврзани субјекти во согласност со Законот за 
банките ("Сл. весник на РМ" бр. 28/2001), дадена под 
целосна кривична и материјална одговорност и завере-
на кај овластено лице (нотар), за акционерите кои се 
стекнуваат со акции со право на глас во банката. 
Народна банка по службена должност од Министерс-

твото за внатрешни работи на Република Македонија и од 
надлежниот суд обезбедува известување за осудуваност, 
односно неосудуваност во смисла на член 7 став 1 алинеја 
2 од Законот за банките на акционерот - домашно физич-
ко лице и известување за изречена, односно неизречена 
мерка на безбедност забрана за вршење професија, деј-
ност или должност за акционерите - домашно правно и 
физичко лице. Доколку акционерот е странски државја-
нин, истиот е должен сам да ги обезбеди ваквите потврди 
од надлежните органи во странската земја.  
Доколку законодавствата на земјата од која доаѓа 

странскиот акционер (правно и физичко лице), поинаку 
ја регулираат материјата во врска со документацијата 
која се доставува во смисла на точка 1 од оваа глава и 
точка 4 од глава III од оваа Одлука, истите се должни 
да приложат соодветен документ од таа земја, заедно 
со доказ дека истото во таа земја е поинаку регулирано. 
Банката е должна да ги извести сите свои постојни 

акционери, како и физичките и правните лица кои пла-
нираат да станат нејзини акционери, за правните после-
дици од стекнување на акции во банка во спротивност 
со закон. 

2. Доказот за изворот на средства треба да биде до-
ставен во соодветна пропишана законска форма и од 
доставената документација јасно да се идентификува 
изворот на средствата и идентитетот на субјектите по-
врзани со истиот. 
Во таа смисла, доколку како документиран доказ за 

изворот на средствата кои се вложуваат во банка се на-
ведуваат приходите од редовното работење на акцио-
нерот - правно лице, истите треба да бидат во корела-
ција со обемот и природата на неговото работење. До-
колку како документиран доказ се наведуваат личните 
приходи на акционерот - физичко лице, истите треба да 
бидат во корелација со висината на средствата кои се 
вложуваат во банката.  

3. За утврдување на поврзаност помеѓу акционерите 
на банката, Народна банка може од банката да побара 
дополнителна документација, која истата е должна да 
ја достави. 

4. Доколку со увид во погоре наведената докумен-
тација се утврди дека, поради постоење на поврзаност 
во смисла на Одлуката за дефинирање и начинот на 
утврдување на поврзани субјекти во согласност со За-
конот за банките ("Службен весник на РМ" бр.28/01), 
учеството на поединечен  акционер е во рамките на 
член 11 став 1  и член 11-а став 1 од Законот, банката е 
должна да побара претходна согласност од Народна 
банка. Акциите стекнати спротивно на ваквиот начин 
не носат право на глас и влегуваат во лимитот од член 
10 од Законот за банките ("Службен весник на РМ" 
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бр.63/00 и 37/02), а лицата кои ги стекнале тие акции, 
или нивни претставници не можат да бидат членови на 
управување со банка. 
Банката е должна да ги извести физичките и прав-

ните лица кои планираат, или станале нејзини акционе-
ри, дека доколку со својство на акционер се стекнале 
во спротивност со член 7 од Законот, таквата промена 
на сопственичката структура на акции со право на 
управување со банката ќе се смета за ништовна.  

5.По доставување на комплетната документација во 
смисла на точка 1 од оваа глава, Народна банка на Ре-
публика Македонија одлучува во рок од 30 дена.   

 
III. ПРЕЦИЗИРАЊЕ НА ФОРМАТА НА ДОСТА-

ВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И РЕГУЛИРА-
ЊЕ НА РАБОТИ, ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ОДЛУКАТА 

1. Документација која е потребна за издавање на 
согласностите и која се доставува во смисла на глава 
II.Б од оваа Одлука, треба да биде доставена во ориги-
нал или заверена фотокопија од страна на овластено 
лице (нотар), а доколку не е напишана на македонски 
јазик, треба да биде доставена во превод од страна на 
овластен судски преведувач. 

2. За одлучување во смисла на предвиденото во гла-
ва I од оваа Одлука, банката е должна да достави пода-
тоци за овластено лице за контакт со Народна банка 
(име, презиме, телефонски број и број на телефакс) и 
доказ за платена провизија за нивно разгледување. 

3. Народна банка разгледува барање за издавање на 
согласност од глава I од оваа Одлука и одлучува во 
смисла на глава II.Б од оваа Одлука со комплетна доку-
ментација. Под комплетна документација, се подразби-
ра како документацијата која банката ја има доставено 
до Народна банка, така и документацијата која Народ-
на банка по службена должност ја има побарано од 
надлежни институции во земјата и во странство. 

4. За одлучување во врска со предвиденото во глава 
I од оваа Одлука, Народна банка може да побара пре-
цизирање на веќе доставената документација, доставу-
вање на дополнителна документација, а може да ја ко-
ристи и документацијата со која таа располага за соод-
ветната банка. 

5. Некомплетната документација нема да се разгле-
дува. 

6. Гувернерот на Народна банка ќе донесе посебно 
упатство со кое ќе се пропише формата на доставување 
на дел од документацијата пропишана со оваа Одлука 
и ќе ја утврди постапката за прибирање на потребната 
документација и оценка на барањето за издавање сог-
ласности. 

7. Одредбите на оваа одлука се однесуваат и на 
штедилниците во Република Македонија. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Со денот на влегување во сила на Одлуката за по-

требната документација за издавање на согласности и за 
доставување на известување согласно член 26 став 4 од 
Законот за банките престанува да важи Одлуката за из-
давање овластување на банките за вршење платен про-
мет и кредитни работи со странство и овластување за вр-
шење девизно-валутни работи во Република Македонија 
(�Сл.весник на РМ� бр.65/96, 16/2001 и 85/2001). 

2.Пречистениот текст на оваа Одлука ги опфаќа Од-
луката за потребната документација за издавање на 
согласности, за документацијата која се приложува за 
секоја уплата на капитал и за секоја промена на сопс-
твеничката структура на акциите на банката и критери-
уми за оценка  на изворот на средствата ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 81/02-пречистен текст) и  Одлуката за 
измени и дополнувања на Одлуката за потребната до-

кументација за издавање на согласности, за документа-
цијата која се приложува за секоја уплата на капитал и 
за секоја промена на сопственичката структура на ак-
циите на банката и критериуми за оценка  на изворот 
на средствата ("Службен весник на РМ" бр. 66/03) , во 
кои е означено времето на нивното влегување во сила. 

 
О.бр. 02-15/VIII-3/2003/1  Дирекција за правни, организационо  
22 октомври 2003 година  кадровски и публикациски работи  

    Скопје                Директор, 
   Снежана Бундалеска, с.р. 

___________ 
1520. 
Врз основа на член 8 од Законот за Републичкиот 

судски совет (�Службен весник на РМ� бр. 80/92), како 
и Законот за изменување и дополнување на Законот за 
Републичкиот судски совет (�Службен весник на РМ� 
бр. 26/93, 50/99 и 43/2003), Републичкиот судски совет, 
на првата седница, одржана на 22 октомври 2003 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
СУДСКИ СОВЕТ 

 
1. За претседател на Републичкиот судски совет се 

избира Ленче Софрониевска, член на Републичкиот 
судски совет. 

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

 
22 октомври 2003 година     Претседавач, 
              Скопје      Абдулселам Канзоски, с.р. 

         
_______________________________________________ 
Oгласен дел 

 
С У Д С К И    О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II � СКОПЈЕ 

Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на ту-
жителката Мерлина Хамид со малолетниот Јасим Рамо, 
преку полномошникот Наташа Станојеска, адвокат од 
Скопје, за оспорување на татковството, против тужени-
от Судахан Зехир од Скопје, со непозната адреса на 
живеење. 
Се повикува тужениот Судахан Зехир од Скопје во 

рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави 
во овој суд и во истиот рок да ја достави својата сегаш-
на точна адреса на живеење, а во спротивно неговите 
интереси во постапката до правосилното окончување 
на истата ќе ги застапува полномошникот Лилјана Ба-
геска, адвокат од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје, XII.П.бр. 

2459/03.            (28028) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред Основниот суд во Велес,  оформен е парничен 

предмет за сопственост, по тужба на Манчевска Соња 
од Скопје и Цветко Минов од Скопје, против тужените 
Томислав Минов од Велес, Љубинка Миновска од 
Скопје, Ѓорѓи Минов од Велес, Душанка Дамева од Ве-
лес, Вера Костовска од Велес, Гордана Анѓушева од 
Велес и Коста Минов од Велес, сега со непозната адре-
са на живеење. 
Се повикува седмотужениот Коста Минов од Велес, 

ул. �Ленинова� бр. 3, а сега со непозната адреса на жи-
веење, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да 
се јави во судот заради прием на тужба и покана за рас-
права која судот дополнително ќе ја одреди, или во 
истиот рок да постави свој полномошник што ќе ги за-
стапува неговите интереси. 
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Во спротивно, доколку во наведениот рок не се јави 

и не постави свој полномошник, за привремен застапник 
на тужениот се одредува стручниот соработник при Ос-
новниот суд во Велес Варналиева Сузана, која ќе ги има 
сите права и должности на законски застапник по споме-
натиот предмет, додека тужениот или негов полномош-
ник не се јави пред судот, односно додека органот за 
старателство не го извести судот дека поставил старател, 
а согласно член 79 став 2 точка 4 од ЗПП.                              
Од Основниот суд во Велес, П. бр. 383/03.    (28016) 
 

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

по тужба на тужителот Селими Албер од с. Форино, 
Гостиварско, застапуван од адвокатот Шазивар Исеини 
од Гостивар, за развод на брак против тужената Сели-
ми родена Демири Јетмире од с. Равен, а сега со непоз-
ната адреса во странство. 
Бидејќи тужената Селими родена Демири Јетмире е 

со непозната адреса во странство, со решение на овој 
суд П.бр. 463/03 година, и е поставен привремен за-
стапник адвокатот Јагода Богданоска од Гостивар, која 
ќе ја застапува тужената се додека истата не се појави 
пред судот, односно додека органот за старателство не 
го извести судот дека и поставил старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 463/03.  (27822) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд е заведен парничен предмет по тужба 

на тужителката Виолета Мемеди од Куманово, за раз-
вод на брак, против тужениот Шабан Шакири, сега со 
непозната адреса. 
На тужниот се одредува времен застапник � Аница 

Аргировска � стручен соработник при Основниот суд 
во Куманово, кој ќе го застапува тужениот во овој 
предмет се додека не се јави пред судот. 
Од Основниот суд во Куманово, П.бр. 944/01.(28012) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 

Основниот суд во Струмица, постапувајќи по тужба 
и барањето на тужителот АДГ �Пелагонија� од Струми-
ца, врз основа на член 80 од ЗПП, за привремен застап-
ник на тужените Пешевски Добре од с. Добрејци, Ристов 
Коста од с. Седларци, Алексов Љубе од с. Добрејци, 
Стефанов Димитрие од с. Добрејци, Горгиев Горги од 
Струмица и Ристов Гоко од с. Владевци, сега со непоз-
ната адреса на живеење во странство, по предметот 
П.бр. 1126/98, заведен по тужба на тужителот АДГ �Пе-
лагонија� од Струмица, а за неосновано збогатување, 
вредност 4.316 долари, се назначува Ванчо Велков, стру-
чен соработник при Основниот суд во Струмица. 
Привремениот застапник ќе ги застапува тужените 

се додека не се појават пред судот или не постават свои 
полномошници или полномошник. 
Се повикуваат тужените Пешевски Добре, Ристов 

Коста, Алексов Љубе, Стефанов Димитрие, Горгиев 
Горги и Ристов Гоко да се јават пред овој суд во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на овој оглас. 
Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1126/98.(27957) 
 

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

развод на брак по тужба на тужителката Ќамили Ремзије 
од с. Пирок, против тужениот Мухамет Расим Вели од с. 
Боговиње, сега со непозната адреса во СР Германија. 
Се повикува тужениот Мухамет Расим Вели од с. Бо-

говиње, сега со непозната адреса во СР Германија, во рок 
од 15 дена од објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ� да се јави во Основниот суд во Тетово или да 
овласти свој полномошник. Во спротивно, судот преку 
Центарот за социјална работа Тетово ќе му постави вре-
мен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси 
до правосилно окончување на спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1039/2003. (28067) 

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка за 
исполнување на договор, по тужба на тужителот �Кому-
напроект� АД Тетово, против тужениот Алифекри Идри-
зи од с. Џепчиште, сега со непозната адреса во странство. 
Се повикува тужениот Алифекри Идризи од с. Џеп-

чиште, сега со непозната адреса во странство, во рок од 
15 дена од објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ� да се јави во Основниот суд во Тетово или 
да овласти свој полномошник. Во спротивно, судот 
преку Центарот за социјална работа Тетово ќе му по-
стави времен старател кој ќе ги штити неговите права и 
интереси до правосилно окончување на спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 689/2003.   (28068) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за 
развод на брак по тужба на тужителката Арлинда 
Имрија  Ѓуфли од с. Гајре, против тужениот Артан Ра-
физ Ќуфли од с. Желино, сега со непозната адреса во 
СР Германија. 
Се повикува тужениот Артан Рафиз Ќуфли од с. 

Желино, сега со непозната адреса во  Германија, да се 
јави во Основниот суд во Тетово или да одреди свој 
полномошник. Во спротивно, судот преку МЦСР Тето-
во ќе му постави времен старател кој ќе се грижи за  
правата и интересите  на тужениот до окончување на 
постапката по овој предмет. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1065/2003. (28069) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1531/2003 од 18.06.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02051068?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за производство, трговија и услуги МА-ЛИ КОМ ДОО 
увоз-извоз, ул. �Благоја Стефковски� бр. 40, Скопје. 
Содружници се: Ѓорѓиевска Лидија од Скопје, ул. 

�Благоја Стефковски� бр. 40 и Митревска Маја од 
Скопје, ул. �Сава Ковачевиќ - 15� бр. 58 со Договор од 
01.04.2003 година. 
Дејности: 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 

15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 
17.40/1, 17.40/2, 17.71, 17.72, 18.22, 18.23, 18.24, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.33, 50.10, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 
71.10, 71.40, 74.12, 74.14, 74.40, 74.83, 74.84, 92.34, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, реекс-
порт, комисиона и консигнациона продажба на стоки, 
меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на патни-
ци и стоки, малограничен промет со: Бугарија, Грција, 
Албанија и СР Југославија, застапување странски фир-
ми и посредување во надворешнотрговскиот промет. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка со неограничени ов-
ластувања. 
За преземените обврски во правниот промет со тре-

ти лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Во внатрешниот и надворешнотровскиот промет, 

друштвото ќе го претставува и застапува како прв 
управител Ѓорѓиевска Лидија, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1531/2003.                                   (24644) 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-

ни и фондации под Згф. бр. 12/2003 на здружението на 
граѓани со име Тениски клуб НЕТ од Струмица.  
Здружението ќе дејствува на теритoријата на оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
бул. �Маршал Тито� бр. 5-4/7 во Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 13/2003. 

         (27463) 
__________ 

 
Основниот суд во Тетово, со решение Рег. Згф. бр. 

37/03 од 08.10.2003 година во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации го запиша Здружението на 
граѓани - Мулти етничко здружение на граѓани �ЗЛАТ-
НА РАКА� Тетово од Тетово. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

сува на: афирмација на  мултиетничкото општество, 
толеранција и мирно решавање на било каква разлика 
или конфликти без оглед на национална, верска, кул-
турна професионална и политичка припадност, промо-
вирање и заштита на правата на децата и сите млади 
луѓе без оглед на нивна припадност, заштита на права-
та на жената, едуцирање на луѓето во граѓанска смисла 
преку организирање на семинари, трибини и др., актив-
ности од областа на човековите права и слободи, орга-
низирање на културни средби, курсеви од разни обла-
сти како изучување на јазици, компјутери и др. органи-
зирање на други хуманитарни активности и соработка 
со слични хуманитарни организации.  
Подрачјето на организацијата и дејствувањето е по-

драчјето на општина Тетово и пошироко. 
Здружението на граѓаните стекнува својство на прав-

но лице и може да почне со работа од 08.10.2003 година. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. 37/03. 
            (27516) 

__________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1631 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на граѓани за поттикнување на креа-
тивноста и слободното изразување на младите луѓе ка-
ко и важен сегмент во општеството �Млади за млади� 
со скратено име МЗМ, со седиште во Скопје, ул. �Мито 
Хаџивасилев Јасмин� бр.26, мезанин. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на поттикнување на креативноста и слободното 
изразување на младите луѓе како важен сегмент во оп-
штеството, поттикнување на недискриминацијата, по-
добрување на меѓуетничките односи, преку едукација 
и обука за креативни начини на живеење. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 10.10.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З. Г. бр. 

187/03.            (27588) 
__________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1635  се запишува здружението на гра-
ѓани  Клуб за мал фудбал �Вембли-Атлантик� - Стајков-
ци-Скопје, со скратено име КМВ �Вембли-Атлантик� 
Стајковци-Скопје, со седиште во Скопје, на ул. �Гоце 
Делчев� бр. 22/11. 

 Работата и активностите на здружението   ќе се од-
несуваат на обезбедување на материјална основа за ра-
бота на здружението, подигање на квалитетот во фуд-
балскиот клуб од европски и светски размери, спорт-
ски односи со др. здруженија во Р. Македонија и над-
вор од неа кои го негуваат и развиваат фудбалскиот 
спорт, да организира натпревари, школувања, како и да 
работи на оспособување и усовршување на сопствен 
стручен кадар. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 17.10.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 194/03. 
                                                                            (27825) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под 

Рег. број 1632  се запишува здружението на граѓани  Кошар-
карски клуб ДРИБЛИНГ, со скратено име КК ДРИБЛИНГ, 
со седиште во Скопје, на ул. �Скоевска� бр. 10б. 

 Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на унапредување на кошаркарскиот спорт во земјата, 
поттикнување и развој на кошарката кај младите, утврду-
вање на начела и систем на кошаркарски натпревари и 
учество на истите, како и соработка со други клубови. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 15.10.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 166/03. 
                                                                            (27826) 

___________ 
 
Барањето за измена и дополнување на Статутот на 

Сојузот за грижи и воспитување на децата на Македо-
нија, со седиште во Скопје, ул. �Димитрие Чуповски� 
бр. 10/1, се уважува. 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број  190 се запишуваат измените на Статутот на 
Сојузот за грижи и воспитување на децата на Македонија, 
заведени под број П.З.Г. бр. 32/03 од 26.09.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г. бр. 2/03. 
                                                                            (27829) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение од 13.10.2003 

година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и 
фондации го запиша основањето на Здружението на гра-
ѓани со назив Културно Уметничко Друштво �Моминок� 
- Прилеп, со скратено име КУД �МОМИНОК�-Прилеп. 
Цели и задачи на здружението се: насочување на 

културно уметничката и социјалната програма према ос-
новните принципи на музичко-сценскиот аматеризам; 
организирано едукативно собирање и вежбање на млади 
луѓе; зачувување на фолклорната традиција; насочување 
на младите луѓе да го воочат и прифатат традиционално-
то во новиот начин на живеење; поттикнување, развива-
ње и јакнење на интересот кај младите луѓе, за културата 
и уметноста посебно за фолклорот во сите негови фор-
ми; презентирање на македонската фолклорна традиција 
и фолклорната традиција на народите, континуирано из-
дигнување на своите членови преку организирање на 
предавања, семинари и друго од областа на македонски-
от фолклор и фолклорот на другите народи; негување на 
традиционалните обичаи , песни и игри; учество на фе-
стивали во републиката и надвор од неа, организирање 
на други активности од областа на дејноста; информира-
ње на членството и друго. 
Седиштето на здружението е во Прилеп, на ул. 

�Александар Македонски� бр. 2/42, а истото се органи-
зира и делува на подрачјето на Општина Прилеп. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението во правниот промет и спрема трети лица 
во јавноста е Пеце Радевски од Прилеп, со живеалиште 
на ул. �Климент Охридски� бр. 2/8. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 51/2003. 

(27955) 
_______________________________________________ 

 
С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И 

 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 502/03 од 10.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
угостителство, трговија и услуги СТИЛИЈАН ДООЕЛ 
Зелениково, со седиште на ул. �1� бр. 26, со жиро сме-
тка 300000001513818 и регистарска влошка 02047946?-
8-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I-
Скопје и истата не се спроведува и се заклучува. 
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По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I � Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје.        (27585) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 499/03 од 10.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги увоз-извоз КОМПА-
НИЈА ДИМОВСКИ � БАЦЕТО Бранко ДООЕЛ Скоп-
је, со  жиро сметка 40100-601-472425,  при регистарот 
на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спро-
ведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I � Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје.        (27586) 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 591/03 од 29.09.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над должникот Друштвото за 
производство, трговија и услуги МИРАГО ДООЕЛ увоз-
извоз � Скопје, со седиште на ул. �Јуриј Гагарин� бр. 
25/30, со сметка број 300000001476861 кај Комерцијална 
Банка АД � Скопје, и регистарска влошка број 02046483?-
8-03-000, и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (27587) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 362/03 од 9.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за градежништво, промет и услуги ЕВРО-
ИМПЕКС Ристо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште 
на бул. �Јане Сандански� бр. 64/2-1, жиро сметка бр. 
300000000889526 при Комерцијална банка АД Скопје и 
регистарска влошка бр. 02008848?-8-09-000 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје.        (27596) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 93/03 од 19.09.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот ТП  Трафика ЛИПА Нуриман 
Ештреф Ибиши ул. �Илинденска� бр. 55, Тетово, со жиро 
сметка бр. 540000000177186, што се води при Тетовска 
банка АД Тетово - Тетово, запишан при  Основен суд 
Скопје I- Скопје, под Трег. бр. 1549/98 од 09.06.1998 годи-
на и со регистарска влошка бр. 02002684-6-01-000. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од трговскиот регистар што се води при  Основ-
ниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (27589) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 455/03 од 14.10.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за 
трговија, угостителство и производство КЕТИ КОМЕРЦ 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Алексан-
дар Турунџиев� бр. 49, со жиро-сметка 300000001431950 
при Комерцијална банка АД   Скопје и регистарска вло-
шка  бр. 02045498?-8-01-000 при регистарот на Основни-
от суд Скопје I - Скопје,  истата не се спроведува,  и се 
заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- 
Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задржува 

извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (27590) 

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

шение II. Ст. бр. 466/03  од 10.09.2003 година,  е отворе-
на стечајна постапка над  должникот Друштво за транс-
порт и трговија САГО Наум ДООЕЛ Скопје,  со седи-
ште на  бул. �Партизански одреди� бр. 111/2-11  и жиро 
сметка број 300000000941906, при Комерцијална банка 
АД  Скопје со регистарска влошка бр. 02008828?-8-06-
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.               (27593) 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 639/03  од 08.10.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над  должникот Претприја-
тие за промет и услуги МАРНА-ТРЕЈД ДОО-Скопје, со 
седиште на  ул. �Душан Тасковиќ� бр. 47/44, со жиро 
сметка број 40110-601-4336903, кај Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
- Скопје на РМ, и регистарска влошка број 1-61228-0-0-
0, и истата не се спроведува, и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот  регистар кој го води овој суд. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (27597) 

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

шение II. Ст. бр. 312/03  од 14.10.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над  должникот Трговско друштво ГЛО-
БУС ФРУИД Азем и други ДОО експорт-импорт, со седи-
ште на  ул. �Серава� бр. 13/А,  со жиро сметка 
300000001138040 при Комерцијална банка АД Скопје и ре-
гистарска влошка 02018178?-3-01-000,  при регистарот на 
Основниот суд Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајната постапка над должникот Тр-

говско друштво ГЛОБУС ФРУИД Азем и други ДОО 
експорт-импорт, се заклучува.  
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задржува из-

вршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.             (27615) 

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

шение II. Ст. бр. 608/03  од 08.10.2003 година,  е отворе-
на стечајна постапка над  должникот Трговско друштво 
за производство, промет и услуги ММ-23 Влатко ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Скопје,  со седиште на  ул. �Ѓорче 
Петров� бр. 71/1-10  и жиро сметка број 40120-601-
417069, при Агенцијата за блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет на Република Македонија, со 
регистарска влошка бр. 02007335?-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.               (27616) 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 539/03  од 01.10.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над  должникот Друштво за 
трговија и услуги ГОДА КОМПЈУТЕРС Горан ДООЕЛ 
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увоз-извоз - Скопје, со седиште на  ул. �Васко Каранге-
левски� бр. 27/52, со жиро сметка број 200000030644426, 
кај Стопанска банка АД - Скопје и регистарска влошка 
број 02019024?-8-01-000, и истата не се спроведува, и се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот  регистар кој го води овој суд. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (27625) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 90/03 од 15.10.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Трговско претпријатие Б2-
АЛМАЈАНА увоз-извоз п.о. Штип, ул. �Ѓорче Петров� 
бр. 8/1, со жиро-сметка бр. 41400-601-24950 кај Аген-
цијата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет АД-Скопје, филијала  во Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тр-

говско претпријатие Б2-АЛМАЈАНА увоз-извоз п.о. 
Штип, ул. �Ѓорче Петров� бр. 8/1, се заклучува затоа 
што друштвото не располага со имот доволен да ги по-
крие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот  да се 

брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (27642) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст. бр. 88/03 од 15.10.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, тр-
говија и услуги ПАН-ПЛАСТ Љупчо ДООЕЛ експорт-
импорт Злетово, со жиро-сметка бр. 200-0000152488-77 
кај Стопанска банка АД-Скопје, филијала - Пробиштип. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги ПАН-
ПЛАСТ Љупчо ДООЕЛ експорт-импорт Злетово, се 
заклучува затоа што друштвото не располага со имот 
доволен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот  да се 

брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (27648) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 86/03 од 15.10.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Трговец поединец Трговија на 
мало Бутик ЈО-НА Снежана Јован Боболковска тп 
Штип, ул. �Петти Конгрес� бр. 23-Штип, со жиро-сме-
тка бр. 41400-601-24950 кај Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
АД-Скопје, филијала  во Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот Трго-

вец поединец Трговија на мало Бутик ЈО-НА Снежана 
Јован Боболковска тп Штип, ул. �Пети Конгрес� бр. 23-
Штип,  се заклучува затоа што друштвото не располага 
со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот  да се 

брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (27650) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 92/03 од 15.10.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, тр-
говија и услуги ПИЛАВ-ТЕПЕ јтд Трајчо Јованов и др. 
увоз-извоз Штип, ул. �Лески� бр. 50, со жиро-сметка 
бр. 41400-601-19457 кај Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки на учесниците во платниот промет АД-
Скопје, филијала  во Штип. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги ПИЛАВ-
ТЕПЕ јтд Трајчо Јованов и др. увоз-извоз Штип, се зак-
лучува затоа што друштвото не располага со имот до-
волен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот  да се 

брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (27654) 

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

122/2003 од 08.10.2003 година, отвори стечајна постап-
ка над АД �Полипласт� од Струга со жиро сметка 
41020-601-4629, која се води во Агенцијата за блокира-
ни сметки. 
За стечаен судија е именувана Светлана Попоска 

судија во Основниот суд Струга. 
За стечаен управник е именуван Златан Јолдески од 

Струга, ул. �Моша Пијаде� бр. 36, телефон 780-066 и 
мобилен бр. 070-304-901. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од об-

јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ� да ги 
пријават своите побарувања до стечајниот управник. 
Се закажува рочиште за испитување на побарува-

њата за 25.12.2003 година во 11,00 часот во Основниот 
суд во Струга. 
Огласот е истакнат на огласната  табла на судот на 

ден 12.10.2003 година. 
Од Основниот суд во Струга.                          (27657) 

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

137/2003 од 07.10.2003 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Друштво за превоз, трговија и уго-
стителство ВЕЛДИ ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. 
�Сотка Ѓоргиески� бр. 46, Прилеп, запишан во реги-
старска влошка 01012882?-8-06-000 на Основниот суд 
во Битола, со основна дејност трговија на мало во про-
давници претежно со храна, пијалаци и тутун со жиро 
сметка 300020000009444 во Комерцијална банка фили-
јала - Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи должникот должи само на единствениот 
основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                       (27665) 

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

150/2003 од 07.10.2003 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Друштво за промет на големо и ма-
ло, транспорт, шпедиција и услуги Младеновиќ Сашо 
КРОНЕН увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ, запишан во реги-
старска влошка 01004776?-8-01-000 на Основниот суд 
во Битола, со основна дејност трговија на мало во про-
давници претежно со храна, пијалаци и тутун со жиро 
сметка 30002000005467 во Комерцијална банка филија-
ла - Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи должникот должи само на основачот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (27668) 

___________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
142/2003 од 15.09.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Трговска услужна задруга БУРАК увоз-
извоз П.О. Крушево, запишан во регистарска влошка 2-
453 на Основниот суд во Битола, со основна дејност  дру-
га трговија со мешовита стока со жиро сметка 
200000025223969  во Стопанска банка филијала - Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи должникот нема имот ни за покривање на 
трошоците на постапката. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (27669) 
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Пред Основниот суд во Битола се поведува прет-

ходна постапка на постапката за утврдување на причи-
ните за отворање на стечајна постапка над должникот 
�Јавор Репроматеријали� АД Битола, со седиште во Би-
тола, со жиро сметка 40300-601-78326 во Агенцијата за 
работа со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет Скопје. 
За стечаен судија се определува Петре Србиновски 

судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-

логот за отворање на стечајна постапка на ден 
27.11.2003 година во 13,00 часот судница бр. 31 на овој 
суд. 
Против ова решение за поведување на претходна 

постапка посебна жалба не е дозволена. 
Се определуваат следните мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува Ду-

шко Јанкуловски од Битола, ул. �Анести Пановски� бр. 
25/13, Битола, бр. на телефон 251-220. 
Се одредува дека должникот може да располага со 

својот имот само со претходна дозвола на привремени-
от стечаен управник. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до доне-
сувањето на одлука за отворање на стечајна постапка, 
да испита дали од имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката, да ја утврди имот-
ната состојба и материјално финансиското работење, 
правата и обврските на должникот, за што да состави 
писмен извештај кој во рок од 30 дена од донесувањето 
на ова решение да го достави до судот. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и должниковите солидарни содружници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 
Се задолжува должникот �Јавор Репроматеријали� 

АД Битола, законскиот застапник и одговорните лица 
кај истиот да му овозможат на привремениот стечаен 
управник да влезе во неговите деловни простории за да 
може да ги преземе потребните дејствија како и да му 
допушти увид во трговските книги и неговата деловна 
документација. 
Се налага на должникот �Јавор Репроматеријали� 

АД Битола, по приемот на ова решение до донесува-
њето на правосилно решение по предлогот за отвора-
ње на стечајна постапка да не врши уплата и да не да-
ва налог за исплата било од готовинските средства од 
касата на должникот, било од жиро сметката на долж-
никот, како и да не врши никакви оттуѓувања и опте-
ретувања на подвижниот и недвижниот имот на долж-
никот, а на нотарите се налага да не вршат заверка на 
такви договори. 
Се налага на Агенцијата за работа со блокирани 

сметки на учесниците во платниот промет на РМ глав-
на дирекција Скопје ПЕ Битола, по приемот на ова ре-
шение до донесувањето на правосилно решение по 
предлогот за отворање на стечајна постапка да не ги 
извршува налозите на должникот кои се наоѓаат на 
наплата кај Агенцијата. 
Се налага на Извршното одделение при овој суд по 

приемот на ова решение, па до донесувањето на право-
силното решение по предлогот за отворање на стечајна 
постапка, да застане со извршувањето по предлозите на 
доверителите против должникот, кои се однесуваат на 
наплата на имотот на должникот, било подвижни или 
недвижни или ставање на забрана на располагање на 
паричните средства од благајната или сметката на 
должникот. 
Решението да се објави на огласна табла на судот и 

во �Службен весник на РМ�. 
Решението да се достави до одделение за регистра-

ции на овој суд поради запишување во трговскиот ре-
гистар, до Катастарот во Битола, на предлагачите, на 

должникот и на привремениот стечаен управник на 
Јавното обвинителство, Јавно првобранителство, из-
вршното одделение на овој суд, нотарите во Битола и 
Демир Хисар. 
Од Основниот суд во Битола.         (27810) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 3/2003 од 10.06.2003 година е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник �ВИНОЈУГ-
БОГОРОДИЦА� АД од с. Богородица � Гевгелија со 
жиро сметка број 41610-601-34959 што се водела кај 
ЗПП Гевгелија, а сега при Агенцијата за работа со бло-
кирани сметки, а со седиште во с. Богородица. 
За стечаен управник се именува овластениот стеча-

ен управник дипломиран економист Никола Варелов 
од Гевгелија, ул. �Браќа Миладинови� бр. 20. 
За стечаен судија се определува Тана Трајковска су-

дија при Основниот суд во Гевгелија. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 

да ги пријават своите побарувања кај именуваниот сте-
чаен управник во рок од 15 дена, сметано од денот на 
објавувањето на огласот за отворање на стечајна по-
стапка во �Службен весник на РМ� и огласната табла 
на судот. 
Се повикуваат доверителите да во рок од 15 дена од 

објавувањето на огласот за отворање на стечајна по-
стапка да ги пријават своите разлачни права на под-
вижни предмети и права на должникот како и разлач-
ните права на недвижностите на должникот, кај имену-
ваниот стечаен управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да не ги исполнуваат директно на должникот ту-
ку на именуваниот стечаен управник на стечајниот 
должник. 
Се закажува рочиште за испитување и утврдување на 

пријавените побарувања за ден 11.11.2003 година, во 
11,00 часот во сала број 9 во Основниот суд во Гевгелија. 
Се закажува извештајно рочиште Собрание на дове-

рители за ден 18.11.2003 година во 11,00 часот во сала 
број 9 во Основниот суд во Гевгелија. 
Од Основниот суд во Гевгелија.         (27812) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 40/03 од 03.10.2003 година е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник ППКТТУ �КА-
РАЈАНОВА� Д.О.О. од Гевгелија и жиро сметка бр. 
41610-601-66391 при Агенцијата за работа со блокира-
ни сметки Скопје, но истата не се спроведува заради 
немање на имот од кој би се намириле трошоците на 
стечајната постапка, па отворената стечајна постапка 
веднаш 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.       ( 27815) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

118/2003 од 4.07.2003 година, отвори стечајна постапка 
кон должникот Трговско друштво за трговија и угости-
телство на Љубе Магероски ЉУБЕНА КРИГЛА увоз-
извоз Прилеп ДООЕЛ со седиште на ул. �Мукос� бр. 
35 запишан во регистарска влошка 01004201?-8-01-000 
на Основниот суд во Битола со основна дејност ресто-
ран и гостилници (без соби за сместување), со жиро 
сметка 41100-601-24011 во Агенцијата за работа со 
блокирани сметки. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи имотот на должникот не е доволен ни за 
покривање на трошоците на постапката. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (27816) 
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Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

154/2003 од 7.10.2003 година, отвори стечајна постапка 
кон должникот Трговско друштво за производство и 
трговија Афродита Петреска увоз-извоз ХЕРА ДООЕЛ 
Крушево, запишан во регистарска влошка 01013057?-8-
03-000 на Основниот суд во Битола со основна дејност 
трговија на мало во продавница претежно со храна, пи-
јалоци и тутун со жиро сметка 200000036345892 во 
Стопанска банка - Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи должникот должи на единствениот осно-
вач. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (27817) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип  постапувајќи во стечајната 
постапка на должникот �Македонка предилница� АД 
во стечај - Штип, заведен под Ст. бр. 3/2000, ги изве-
стува доверителите на должникот дека на ден 
05.11.2003 година во 12 часот во просториите на Ос-
новниот суд во Штип ќе се одржи седница на собрание 
на доверители на стечајниот должник �Македонка пре-
дилница� АД во стечај - Штип, заради избирање најдо-
бра понуда по распишан тендер за продажба на нед-
вижноста на должникот. 
Од Основниот суд во Штип.                            (27930) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 646/02  донесено на ден 15.10.2003 го-
дина, е отворена стечајна постапка над  должникот Друш-
тво за промет ТЕХНОУНИОН ПРОМЕТ Техноунион и 
др. ДОО Скопје,  со седиште на  бул. �Партизански одре-
ди� бр. 101, со жиро сметка бр. 40120-601-81456, при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесници-
те во платниот промет на Република Македонија, запи-
шан во судскиот регистар на регистарска влошка бр. 
02019455?-3-01-000. 

 За стечаен судија е определена Зорица Илиовска 
судија на овој суд. 
За стечаен управник се определува Душко Тодев-

ски од Скопје, ул. �Владимир Комаров� бр. 40/8. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

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

права на подвижни предмети и права на должникот, ка-
ко и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот  управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители-за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште) на 19.11.2003 година во 8,45 часот во 
соба бр. 72 во зграда на Апелациониот суд во Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (27917) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 176/03 

од 19.09.2003 година над стечајниот должник Трговец-
поединец за превоз на стоки и лица во друмскиот сообра-
ќај �Вецко Петре Квачковски� ТП Битола, со седиште на  
ул. �Ѓорче Петров� бр. 60 во Битола, запишан  во реги-
старска влошка бр. 1-19259 на Основниот суд во Битола, 
со  жиро сметка  бр. 500-0000001923-78 при Стопанска 
банка АД Битола, со дејност со шифра 060502 превоз на 
стоки во друмскиот сообраќај, отвори стечајна постап-
ка, стечајната постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

 Од Основниот суд во Битола.                         (27934) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 178/03 
од 25.09.2003 година над стечајниот должник приватно 
претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз и 
услуги �Јанус� Битола ПО, со седиште на  ул. �Стерјов-
ски Ѓорѓи Џоџа� бр. 6 во Битола, запишан  во регистар-
ска влошка бр. 1-6652 на Окружниот стопански суд во 
Битола, со  жиро сметка  бр. 40300-601-35839 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет Скопје ПЕ Битола, со дејност 
со шифра 52.12 друга трговија на мало во продавници 
со мешовита стока, отвори стечајна постапка, стечај-
ната постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

 Од Основниот суд во Битола.                         (27937) 
___________ 

 
Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 41/2002 од 14.10.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник ТП �Јордан Се-
рафим Ќурчиски�, со седиште с. Црник, Пехчево, со 
жиро сметка бр. 40410-601-40157, при Агенцијата за 
работа со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет, заведено во регистарот на Основниот суд во 
Штип, во регистарска влошка број Трег. бр. 1367/98 од 
23.11.1998 година и истата не се спроведува поради не-
мање на имот на должникот што би влегол во стечајна-
та маса. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник ТП �Јордан Серафим Ќурчиски�, со седиште 
с. Црник, Пехчево. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (27939) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 358/03 од 02.10.2003 година, се по-
ведува претходна постапка на постапката за утврдува-
ње на причините за отворање на стечајна постапка над 
должникот Здружение на граѓани Ракометен клуб Вар-
дар Ватростална Скопје, со седиште на бул. �АВНОЈ� 
бр. 68, Скопје, со жиро сметка бр. 30000000395020 при 
Комерцијална банка АД Скопје. 
За стечаен судија се определува Магдалена Бајалска 

Ѓорѓиевска, судија на овој суд и член на стечајниот со-
вет. 
Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-

логот за отворање на стечајна постапка на ден 
27.11.2003 година во 9,30 часот во судница XXIV, 
спрат III, нов дел. 
Против ова решение посебна жалба не е дозволена. 
Се определуваат следните мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува ли-

цето Зоран Вуксановиќ, ул. �Ѓорѓи Абаџиев� бр. 9 � 
Скопје. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водењето на претпријатието на должникот се до до-
несувањето на одлука за отворање на стечајната по-
стапка и да испита дали од имотот на должникот може 
да се намират трошоците на постапката. 
Се задолжува должникот да му овозможи на при-

времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории, за да може да ги спроведе потребни-
те дејствија, како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 
Да се објави во �Сл. весник на РМ� и на огласна 

табла на судот. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје.        (27964) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 431/03 од 16.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
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за промет, транспорт и производство Д-М ТРАНС ДОО 
експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Антон По-
пов� бб, со жиро сметка 40110-601-278810 при Агенци-
ја за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет Скопје, и регистарска влошка 1-
50414-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I 
� Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје.        (27867) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 320/03 од 25.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник Авто 
такси ЗАМБА ТП Кузмановски Јованче Гоце, со седи-
ште на ул. �3� бр. 57, с. Зелениково, Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-489562 при Агенција за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
Скопје, и регистарска влошка бр. 02033619?-6-06-000 
при регистарот на Основниот суд Скопје I � Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје.        (27905) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 510/03 од 13.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Претпријатие М.Т. � И.Т. за производство, промет, 
книговодство, дизајн и туризам увоз-извоз Ц.О. Скопје, 
со седиште на ул. �Ѓорѓи Димката� бр. 18, со жиро сме-
тка бр. 40100-601-103550 при Агенција за работа со 
блокирани сметки и регистарска влошка бр. 1-15005-0-
0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I � Скопје, 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје.        (27935) 

___________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
99/2003 од 16.10.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот АД �Сигурносно стакло� Прилеп, запи-
шан во регистарска влошка бр. 01002307?-4-01-000 на 
Основниот суд во Битола, под П. Трег. бр. 1279/2002 
од 23.09.2002 година, на Основниот суд во Битола, со 
жиро сметка бр. 300020000010220 во Комерцијална 
банка АД Скопје, Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка над должникот се отвора на 

16.10.2003 во 12,00 часот. 
За стечаен судија се определува судијата Доста Лу-

кароска, член на стечаен совет при Основниот суд во 
Прилеп. 
За стечаен управник се определува Славе Стојано-

ски од Прилеп, ул. �Моша Пијаде� бр. 1/36, дипломи-
ран економист со телефон 048-410-192 и моб. 070-874-
825. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сме-

тано од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на РМ�, да ги пријават своите побарувања на 
адреса на стечајниот управник и пријавите да ги такси-
раат со уплатница од 600,00 денари, во корист на Ре-
публички судски такси - стопанство  трезорска сметка 
100000000063095, уплатна сметка бр. 840-018-03338, 
приходна шифра 722211-00 депонент на Народна банка 
на РМ. 
Се повикуваат доверителите своите разлачни пра-

ва на подвижните предмети и правата на должникот 
како и разлачните права на недвижностите на долж-
никот што не се запишани во јавните книги - катаста-
рот и разлачните права на недвижностите што се за-
пишани во јавните книги - катастарот да ги пријават 
во рок од 15 дена, сметано од објавувањето на огласот 

во �Службен весник на РМ�. Пријавувањето да го из-
вршат кај стечајниот управник, а во пријавата да оз-
начат на кој предмет постои разлачно право, начинот 
и основата на засновање на тоа право како и обезбеде-
ното побарување. 
Доверителот кој без оправдана причина намерно ќе 

пропушти да поднесе или ќе одолговлекува со подне-
сувањето на пријавата, одговара за штетата која поради 
тоа би можела да настане, а во постапката ќе бидат ис-
питани само пријавите кои пристигнале до одржување 
на извештајното рочиште. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да не ги исполнуваат директно на должникот ту-
ку на стечајниот управник. 
Отворањето на стечајната постапка да се запише во 

трговскиот регистар, во јавните книги - катастарот и во 
регистарот на правата од индустриска сопственост. 
Се закажува рочиште и тоа Собир на доверителите 

за испитување и утврдување на пријавените побарува-
ња - испитно рочиште и рочиште за поднесување на из-
вештај - Собрание на доверители за 27.11.2003 година, 
во 12,00 часот во судницата бр. 9 во Основниот суд во 
Прилеп. 
Ова решение да се објави на огласна табла во Ос-

новниот суд во Прилеп и во �Службен весник на РМ� 
Од Основниот суд во Прилеп.         (27853) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II . Ст. бр. 503/03 од 16.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговец пое-
динец за превоз на стоки и лица во друмскиот сообра-
ќај ТП Благоја Димитрија Арсовски БАЛЕ Скопје, со 
седиште на ул. �Павле Илиќ� бр. 35/1-19, Скопје, со 
жиро сметка бр. 300000000218771 при Комерцијална 
банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 1-69321-0-
0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.  
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (27753) 

__________ 
 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека 
со решение II. Ст. бр. 509/03 од 16.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка на должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги ТАОРСКА КЛИСУРА 
Слободан ДООЕЛ Скопје, со седиште во с. Таор, Зеле-
никово, Скопје, со жиро сметка бр. 300000000466606 
при Комерцијална банка АД Скопје, и регистарска вло-
шка бр. 02025437?-8-03-000 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (27763) 

__________ 
 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека 

со решение III. Ст. бр. 396/03 од 25.09.2003 година, се 
отвори стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за производство, трговија и услуги РУБИ-
КОН -СТИЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седи-
ште на ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 22-47б, со жиро сме-
тка бр. 40100-601-489188 при Агенцијата за работа со 
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блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
Скопје и регистарска влошка бр. 02041412?-8-01-000 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (27776) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 606/03 од 08.10.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, транспорт, трговија и угостителски услуги 
ГАИС ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. 
�Војдан Чернодрински� бр. 24 и жиро сметка бр. 540 
0000000 2157 92 при Тетовска банка АД Тетово, со ре-
гистарска влошка бр. 02039545?-3-03-000 и истата не 
се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Основниот суд Скопје I - Скопје.        (27779) 

__________ 
 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека 
со решение IV. Ст. бр. 496/03 од 10.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, тргoвиjа и услуги ДИЛИ КОМЕРЦ ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Коста 
Абрашевиќ� бр. 50, со жиро сметка бр. 300000001564743 
и регистарска влошка бр. 02048326?-8-03-000 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се 
спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (27828) 

__________ 
 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека 

со решение IV. Ст. бр. 306/03 од 10.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговец пое-
динец Себастијан Салија Јашаров Т.П. Себастијан пре-
воз на стоки и патници, со седиште на ул. �Златовска� 
бр. 38, со жиро сметка бр. 300000000000133-80700623-
51804-67 и регистарска влошка 1-68243-0-0-0 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не 
се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (27827) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 435/02 од 29.09.2003 година,   
се отвора стечајна постапка над  должникот Друштво за 
производство, надворешна и внатрешна трговија, финан-
сиски, технички инжињеринг и деловни услуги ТИКОН 
Стојан и други-Скопје,  со седиште на  бул. �Партизански 
одреди� бр. 70-б, со жиро сметка бр. 40100-601-140156 кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесници-
те во платниот промет  - Скопје на РМ,  и регистарска 
влошка бр. 02016729?-3-03-000. 
За стечаен управник се определува Ацо Петров од 

Скопје, ул. �Рузвелтова� бр. 1/3. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

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

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастар) во рок од 15 дена да ги пријават 
своите побарувања кај стечајниот  управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште за собир на доверители за ис-
питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште) кое ќе се одржи на ден 29.10.2003 го-
дина во 11,00 часот во соба бр. 70 во зградата на Апела-
циониот суд во Скопје. 
Решението да се достави во одделот за регистрација 

на овој суд поради запишување во трговскиот реги-
стар, до катастар и други органи во кои се запишани 
правата врз бродовите и воздухопловите и правата од 
индустриска сопственост заради запишување во јавни-
те книги. 
Да се објави оглас на огласната табла на судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (27887) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 443/02 од 08.10.2003 година,   
се отвора стечајна постапка над  должникот Претпријатие 
за производство, промет и услуги АЛУМИНА-ИНЖЕЊЕ-
РИНГ ДОО Скопје,  со седиште на  ул. �Иво Лола Рибар� 
бр. 164, со жиро сметка бр. 40120-601-206338 кај Агенци-
јата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет  - Скопје на РМ. 

  За стечаен управник се определува Ацо Петров од 
Скопје, ул. �Рузвелтова� бр. 1/3. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

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

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастар) во рок од 15 дена да ги пријават 
своите побарувања кај стечајниот  управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште за собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште) кое ќе се одржи на ден 10.11.2003 го-
дина во 11,00 часот во соба бр. 70 во зградата на Апела-
циониот суд во Скопје. 
Решението да се достави до одделот за регистрација 

на овој суд поради запишување во трговскиот регистар  
до катастар и други органи во кои се запишани правата 
врз бродовите и воздухопловите и правата од инду-
стриска сопственост заради запишување во јавните 
книги. 
Да се објави оглас на огласната табла на судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (27863) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 576/02  донесено на ден 01.10.2003 го-
дина, е отворена стечајна постапка над  должникот прет-
пријатие за производство, градежништво, трговија и услу-
ги ДАНИ ПРОМЕТ увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште 
на   ул. �Илинденска� бр. 42, с. Марино, со жиро сметка 
бр. 40110-601-246666, при Агенцијата за работа со бло-
кирани сметки на учесниците во платниот промет на 
Република Македонија. 

 За стечаен судија е определена Зорица Илиовска 
судија на овој суд. 
За стечаен управник се определува Елизабета Несто-

ровска Димиќ од Скопје, бул. �Гемиџиска� бр. 139-а. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

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

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастар) во рок од 15 дена да ги пријават 
своите побарувања кај стечајниот  управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

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

испитување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште) на 19.11.2003 година во 8,40 часот во 
соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (27885) 

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

шение IV. Ст. бр. 439/03 од 24.09.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за градежниш-
тво и инжињеринг ДАЈМАР ИНЖИЊЕРИНГ ДОО Скопје, 
со седиште на ул. �Горноврановска� бр. 52, со жиро-сметка 
300000001293240 и регистарска влошка  бр. 02043206?-3-
09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, 
и истата не се спроведува,  се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (27970) 

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

шение IV. Ст. бр. 371/03 од 15.09.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должник Друштво за трговија,  ус-
луги и други деловни активности ТЕАМ ГРОУП Виктор 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Бојмија� 
бр. 1/13 м, со жиро-сметка 300000000993510 и регистар-
ска влошка  бр. 02029710?-8-01-000 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува,  
се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (27971) 

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

шение II. Ст. бр. 632/03  од 15.10.2003 година,  е отворена 
стечајна постапка над  должникот Трговско друштво за 
производство и трговија АГРОПОЛОГ Куртиш ДООЕЛ 
Скопје,  со седиште на  ул. �Орце Николов� бр. 34,  и жи-
ро сметка број 540 000000183685, при Тетовска банка а.д. 
Тетово, со регистарска влошка бр. 02021535?-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.               (27975) 

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

шение II. Ст. бр. 640/03  од 15.10.2003 година,  е отворена 
стечајна постапка над  должникот Трговско друштво за 
производство, трговија, угостителство и услуги А ТРАДЕ 
Авни ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на  ул. �Ба-
јрам Шабани� бр. 23,  и жиро сметка број 
290300000014392, при Тетекс-Кредитна банка АД Скопје, 
со регистарска влошка бр. 02026788?-8-01-000, и истата 
не се спроведува, па се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води овој 

суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (27976) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Ст. бр. 497/02 од 05.02.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должникот 
Друштво за економски, правни и консалтинг услуги 
�ЕКОНОМСКО ПРАВНО БИРО-БС� Холдинг компа-
нија БС ДООЕЛ - Скопје, со седиште на ул. �Македо-
нија� бр. 6, со жиро сметка број 40100-603-17837 кај 
РМ, Агенција за работа со блокирани сметки на учес-
ниците во платниот промет - Скопје , и регистерска 
влошка број 02025251?-8-09-000 и истата не се спрове-
дува, и се заклучува. 
Должникот да се брише од трговскиот регистар кој 

го води овој суд. 
Од Основениот суд Скопје I - Скопје.                   (28114) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 508/03 од 22.10.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, промет и услуги ЕТБА - МЕТАЛ ДОО увоз-из-
воз Скопје, со седиште на ул. �Ѓорѓи Димитров� бб, Тр-
говски центар, ЛЦ 2, локал 5, со жиро сметка бр. 210-
0563308701-17 и регистерска влошка бр. 02045207?-3-
03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основениот суд Скопје II - Скопје.        (28112) 

___________ 
 

Врз основа на член 41 став 1 точка 1 од Законот за 
стечај, а на предлог на Одборот на доверители на сте-
чајниот должник АД �Жито Ориз� Кочани, стечајниот 
судија во стечајната постапка над должникот свикува 
Собрание на доверители на стечајниот должник кое ќе 
се одржи на 06.11.2003 година во Основниот суд во Ко-
чани, во судница бр. 2 со почеток во 12,00 часот со 
следниот дневен ред: 

1. Донесување на одлука по јавниот тендер за избор 
на купувач на средствата на должникот АД �Жито 
Ориз� Кочани во стечај, кој завршува на 27.10.2003 го-
дина. 
Право на учество на собранието имаат сите довери-

тели со право на одвоено намирување, сите стечајни 
доверители, стечајниот управник и должникот. 
Од Основниот суд во Кочани.         (28062) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 95/03 година од 03.10.2003 е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, тр-
говија и услуги ФРИМА-ТРЕЈД Махир и др. ДОО 
увоз-извоз, с. Милетино-Брвеница, Тетово, со жиро 
сметка бр. 41500-601-48748, што се води при Агенција 
за блокирани сметки � Тетово, запишан при Основниот 
суд Скопје I � Скопје, под Трег. бр. 9666/99 од 03.02.2000 
и со регистарска влошка бр. 02030390-3-03-000. 
Стечајната постапка кон  должникот не се спрове-

дува и се заклучува поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (28063) 

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

133/2003 отвори стечајна постапка спрема должникот 
Друштво за трговија на големо и мало �Марко Промет� 
Жито Ко и др.  ДОО Прилеп, со седиште во Прилеп на 
ул. �Александар Македонски� бр. 145, запишан во ре-
гистарска влошка МБС 01000999, со решение Трег. бр. 
92/98 на Основниот суд во Битола, со основна дејност 
магацин на големо на колонијална стока, со жиро сме-
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тка бр. 41100-6-1-40989 при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки Скопје. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува но се заклучува поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (28065) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 25/03 од 24.09.2003 година се отвора стечај-
на постапка над должникот ТП �НЕНСИ� такси Миов-
ски Ристо Александар со седиште на ул. �Маршал Ти-
то� бб Неготино, со жиро сметка бр. 41630-601-65417 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки П.Е. Ка-
вадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 714/98 од 
03.06.1998 година на Основниот суд Скопје I Скопје, и 
истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој се води 

во Основниот суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.        (28066) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст. бр. 41/2003 од 06.10.2003 година, се отвора стечајна 
постапка над должникот Први Мај ДОО с. Мездра, 
Свети Николе. 
За стечаен управник се именува Стојан Величков 

од Свети Николе, ул. �Јане Сандански� бр. 57/20, дип-
ломиран економист. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на ог-
ласот за отворање на стечајна постапка во �Службен 
весник на РМ� и на огласната табла на судот да ги при-
јават своите побарувања кај стечајниот управник во 
согласност со одредбите од Законот за стечај. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на ог-
ласот за отворање на стечајната постапка во �Службен 
весник на РМ� да ги пријават своите разлачни права:   

- на подвижни предмети и права на должникот,  
- на недвижностите на должникот. 
Во пријавата мора да се означат предметите на кој 

постои разлачно право на имотот и основот на заснова-
ње на тоа право како и обезбеденото побарување. 
Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во 

трговскиот регистар на овој суд како и во земјишните 
книги. 
Испитното рочиште на собирот на доверителите, на 

кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарува-
ња на доверителите и извештајно рочиште се закажува 
на ден 14.11.2003 година во 10 часот во соба бр. 12 во 
зградата на овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.                            (28149) 

___________ 
 
Со решение Ст. бр. 66/03, се отвора стечајна по-

стапка над должникот Угостителско туристичко прет-
пријатие во општествена сопственост �Угостител� 
Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-801 која се 
води во Агенцијата за работа со блокирани сметки на 
учесниците во платниот промет Скопје, со претежна 
дејност 080190, други угостителски услуги, т.е. работе-
ње преку ресторани, бифиња, кафеани и сл., како и хо-
телско сместување на гости. 
Стечајната постапка се отвора на ден 16.10.2003 го-

дина во 12 часот. 
За стечаен судија се  определува Викторија Киров-

ска, член на советот. 
За стечаен управник се определува Драган Шеќерџи-

ев дипл. правник од Струмица, ул. �Димитар Цветинов� 
бр. 46, тел. бр. 034/321-759, мобилен бр. 070/836-831. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена, сме-

тано од денот на објавувањето на огласот во �Службен 

весник на РМ� да ги пријават своите побарувања на 
адреса на стечајниот управник. 
Пријавите да ги таксираат со уплатница од 600,00 

денари  во корист на републички судски такси-трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна сметка 840-0926-
03338, приходна шифра 722211-00, депонент на НБ на 
РМ. 
Се повикуваат доверителите своите разлачни права 

на подвижните предмети и правата на должникот како 
и разлачните права на недвижностите на должникот 
што не се запишани во јавните книги-катастарот и раз-
лачните права што се запишани во јавните книги -ката-
старот, во рок од 15 дена сметано од објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ� да ги пријават кај 
стечајниот управник, во пријавата да означат на кој 
предмет постои разлачно право, начинот и основот на 
засновањето на тоа право како и обезбеденото побару-
вање. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да не ги исполнуваат директно на должникот, ту-
ку на стечајниот управник за стечајниот должник. 
Отворањето на стечајната постапка да се запише во 

трговскиот регистар, во јавните книги-катастарот и во 
регистарот на правата од индустриска сопственост. 
Се закажува рочиште на собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) и рочиште за Собрание на довери-
телите (извештајно рочиште) за ден 01.12.2003 година 
во 10.30 часот во судница бр. 4 во Основниот суд во 
Струмица. 
Ова решение да се објави на огласната табла на су-

дот и примерок од истото да се достави до стечајниот 
управник, должникот, предлагачот и Основното јавно 
обвинителство во Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (28151) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст. бр. 49/2002 од 06.10.2003 година, се отвора стечајна 
постапка над должникот Кооперација со малопродажба 
ДОО Свети Николе. 
За стечаен управник се именува Драган Ангеловски 

од Велес, ул. �Браќа Капчеви� бр. 7, дипломиран земјо-
делски инженер. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на ог-
ласот за отворање на стечајна постапка во �Службен 
весник на РМ� и на огласната табла на судот да ги при-
јават своите побарувања кај стечајниот управник во 
согласност со одредбите од Законот за стечај. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на ог-
ласот за отворање на стечајната постапка во �Службен 
весник на РМ� да ги пријават своите разлачни права:   

- на подвижни предмети и права на должникот,  
- на недвижностите на должникот. 
Во пријавата мора да се означат предметите на кој 

постои разлачно право на имотот и основот на заснова-
ње на тоа право како и обезбеденото побарување. 
Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во 

трговскиот регистар на овој суд како и во земјишните 
книги. 
Испитното рочиште на собирот на доверителите, на 

кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарува-
ња на доверителите се закажува на ден 21.11.2003 го-
дина во 10 часот во соба бр. 12 во зградата на овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.                            (28152) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 35/2002 од 06.10.2003 година, се отвора стечајна 
постапка над должникот Санде Цветковски ДОО с. Го-
робинци, Свети Николе. 
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За стечаен управник се именува Димитар Аџиев од 

Штип, ул. �5 Конгрес� бр. 33, дипломиран економист. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на ог-
ласот за отворање на стечајна постапка во �Службен 
весник на РМ� и на огласната табла на судот да ги при-
јават своите побарувања кај стечајниот управник во 
согласност со одредбите од Законот за стечај. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на ог-
ласот за отворање на стечајната постапка во �Службен 
весник на РМ� да ги пријават своите разлачни права:   

- на подвижни предмети и права на должникот,  
- на недвижностите на должникот. 
Во пријавата мора да се означат предметите на кој 

постои разлачно право на имотот и основот на заснова-
ње на тоа право како и обезбеденото побарување. 
Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во 

трговскиот регистар на овој суд како и во земјишните 
книги. 
Испитното рочиште на собирот на доверителите, на 

кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарува-
ња на доверителите се закажува на ден 17.11.2003 го-
дина во 10 часот во соба бр. 12 во зградата на овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.                            (28153) 

___________ 
 
Со решение Ст. бр. 102/02, се отвора стечајна по-

стапка над должникот Градежно трговско друштво 
�Бетон� АД Радовиш, ул. �Маршал Тито� бр. 79, со жи-
ро сметка бр. 41310-601-54817 во Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет, претежна дејност градежништво.  
Стечајната постапка се отвора на ден 29.09.2003 го-

дина во 12 часот. 
За стечаен судија се  определува судијата Викторија 

Кировска, член на советот. 
За стечаен управник се определува Оливер Чолаков 

дипл. економист од Струмица, тел. бр. 034/344-936. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена, сме-

тано од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на РМ� да ги пријават своите побарувања на 
адреса на стечајниот управник, ул. �24-ти Октомври� 
бр. 6, Струмица. Пријавите да ги таксираат со уплатни-
ца од 600,00 денари  во корист на Републички судски 
такси-трезорска сметка 100000000063095, уплатна сме-
тка 840-026-03338, приходна шифра 722211-00, депо-
нент на НБ на РМ. 
Се повикуваат доверителите своите разлачни права 

на подвижните предмети и правата на должникот како 
и разлачните права на недвижностите на должникот 
што не се запишани во јавните книги-катастарот и раз-
лачните права што се запишани во јавните книги -ката-
старот, во рок од 15 дена сметано од објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ� да ги пријават кај 
стечајниот управник, а во пријавата да означат на кој 
предмет постои разлачно право, начинот и основот на 
засновањето на тоа право како и обезбеденото побару-
вање. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да не ги исполнуваат директно на должникот, ту-
ку на стечајниот управник за стечајниот должник. 
Отворањето на стечајната постапка да се запише во 

трговскиот регистар, во јавните книги-катастарот и во 
регистарот на правата од индустриска сопственост. 
Се закажува рочиште на собир на доверители за 

испитување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) и рочиште за Собрание на довери-
телите (извештајно рочиште) за ден 05.12.2003 година 
во 11 часот во судница бр. 4 во Основниот суд во 
Струмица. 

Ова решение да се објави на огласната табла на су-
дот и примерок од истото да се достави до стечајниот 
управник, должникот, предлагачот и Основното јавно 
обвинителство во Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица.                    (28154) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 56/03 од 17.09.2003 година, предлогот 
поднесен од должникот Агенцијата за работа со блокира-
ни сметки на учесниците во  платниот промет Скопје, за 
отворање на стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за производство, трговија и услуги МАКТЕЛ 
Неџмија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, се усвојува. 

   Се отвора стечајна постапка над  должникот Тргов-
ско друштво за производство, трговија и услуги МАКТЕЛ 
Неџмија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје,  со седиште на  ул. 
�520� бр. 15, со жиро сметка бр. 40110-601-236348 која се 
води во  Агенцијата за работа со блокирани сметки на 
учесниците во платниот промет  - Скопје. 

 За стечаен судија се определува судијата Верица 
Велкова судија при овој суд и член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се определува Мира Груевска 

Димовска од Скопје, со седиште на ул. �Видое Смилев-
ски Бато� бр. 87-1/15, Скопје. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

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

права на подвижни предмети и права на должникот, ка-
ко и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижности на должникот, во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот  управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнат кај стечајниот управник. 
Се закажува извештајно и испитно рочиште на ден 

05.11.2003 година во 9,00 часот во судница 23 спрат 3 
нов дел. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот, оглас-

на табла кај должникот  и во �Службен весник на РМ�. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.             (28315) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Ликвидаторот Игор Качкиноски од Прилеп, запи-

шан во судскиот регистар при Основниот суд во Бито-
ла, со решение П.трег. бр. 629/03, објавува дека Друш-
твото за производство, промет и услуги увоз-извоз 
�Магрос-Анте и др.� ДОО - Прилеп, со седиште на ул. 
�Трајко Николоски� бб во Прилеп, со број на жиро 
сметка 210054683530175, отворена при  Тутунска бан-
ка  филијала Прилеп, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока и со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (27818)     

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2253/03 од 31.07.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02034915?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за производство, трговија и услуги КАР-
МЕН Зиба ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Браќа Ча-
креви� бр. 8-б. 
Се запишува  ликвидаторот и  престанок со работа 

на: Друштвото за производство, трговија и услуги 
КАРМЕН Зиба ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Браќа 
Чакреви� бр. 8-б. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (27824)     
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Ликвидаторот Фетахи Нагиб од Скопје, запишан во 

Судскиот регистар при Основениот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П. Трег. бр. 2391/02, објавува дека 
Друштвото ШКУПИ Азам ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна од пос-
ледната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (27908) 

__________ 
 

Ликвидаторот Димка Штерјова од Скопје, ул. �Ми-
тре Влаот� бр. 1-б, запишан во трговскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
2610/2003 од 16.09.2003 година, објавува дека Друштвото 
за трговија на големо и мало, извоз-увоз ПОВАРДАРИЕ 
ПРОМ ДОО Скопје, Трговски центар, нас. Лисиче, локал 
31-1, со жиро сметка бр. 3000000000860 75 при Комерци-
јална 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 последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (27910) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје I � Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Л. бр. 22/2003 од 10.03.2003 го-
дина, отворена е ликвидациона постапка на должникот 
Мешовито претпријатие за трговија и услуги �ХЕЛ-
СКЕНЕР-КОМПАНИ� експорт-импорт ДОО Скопје, со 
седиште на ул. �Христо Смирненески� бр. 11, со жиро 
сметка број 250-0000000381-35 при Инвест банка АД 
Скопје. 
За ликвидатор се определува лицето Антонио Геор-

гиев од Кратово, со стан на ул. �Лазо Софијанов� бр. 14. 
Се покануваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната об-
јава. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (28010) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2817/2003 од 29.09.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02041000?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар престанокот со работа на друш-
твото и запишување на ликвидатор на Друштвото за 
производство, трговија и услуги СИМ-ТРЕЈД Лидија 
ДООЕЛ увоз-извоз Нов Дојран-Стар Дојран, ул. �Мар-
шал Тито� бр. 3/1. 
Престанок со работа на Друштвото за производс-

тво, трговија и услуги СИМ-ТРЕЈД Лидија ДООЕЛ 
увоз-извоз Нов Дојран-Стар Дојран, ул. �Маршал Ти-
то� бр. 3/1 и запишување на Лидија Јовановска од Нов 
Дојран, ул. �Маршал Тито� бб за ликвидатор. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (28082) 
___________ 

 
Ликвидаторот Спиро Џамбазов од Скопје со стан на 

ул. �АСНОМ� бр. 60/1-4 Скопје, објавува дека Друш-
твото за трговија на големо и мало, посредување, про-
изводство и услуги РИС-ЏАМБО Спиро и други ДОО 
експорт-импорт Скопје, ул. �АСНОМ� бр. 60/1-4 Скоп-
је со сметка бр. 300000000491826 е во ликвидација, 
П.Трег. бр. 3028/03. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 

ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.           (28091) 

___________ 
 

Ликвидаторот Драган Попoски од Скопје, ул. 
�Струмјани� бр. 26, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. 
бр. 1970/03, објавува дека Друштвото за трговија и ус-
луги ТЕМПОРА Весна ДООЕЛ Скопје, со жиро сметка 
бр. 220521100063453 при Македонска банка АД Скоп-
је, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (28131) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 
Врз основа на Договор за залог на акции, потврден 

од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под 
ОДУ број 464/03 од 14 октомври 2003 година, склучен 
меѓу КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Скопје, како за-
ложен доверител и Друштвото за приредување на за-
бавни игри, производство, промет и услуги ПЛАНЕТ-
ВОРЛД ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. 
�Кузман Јосифовски Питу� бр. Б 22 лок. 4, мезанин - 
Скопје, како заложен должник, засновано е заложно 
право-регистриран залог од втор ред врз акции на за-
ложниот должник, кое заложно право е регистрирано 
во Централниот регистар на 15 октомври 2003 година 
со единствен деловоден идентификационен број 
10120030001286.                                                     (27631) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог на акции, потврден 

од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под 
ОДУ број 463/03 од 14 октомври 2003 година, склучен 
меѓу КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Скопје, како за-
ложен доверител и Друштвото за приредување на за-
бавни игри, производство, промет и услуги ПЛАНЕТ-
ВОРЛД ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. 
�Кузман Јосифовски Питу� бр. Б 22 лок. 4, мезанин - 
Скопје, како заложен должник, засновано е заложно 
право-регистриран залог од прв ред врз акции на за-
ложниот должник, кое заложно право е регистрирано 
во Централниот регистар на 15 октомври 2003 година 
со единствен деловоден идентификационен број 10120-
030001285.                                                               (27632) 

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

5568/7, место викано �Куќине�, култура нива, со повр-
шина од 6000 м2, КО Кучевиште, видно од ПЛ број 
111, издаден од ДЗГР-Сектор за премер и катастар 
Скопје, сопственост на Шегмановиќ Стојан, за цена од 
1.200.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понуда. Во спротивно, го губат правото на првенствено 
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. (27591) 

___________ 
 
Димитре Јордан Атанасов од Штип, ул. �Партизан-

ска� бр. 52, Мутавџиска Стоица Филка од Штип, ул. 
�Партизанска� бр. 52 и Атанасов Јордан Стојан од 
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Скопје, ул. �Ленинова� бр. 17/2, продаваат по 2/89 од 
нива во м.в. �Врежот� на КП број 492/2, класа 2, со по-
вршина од 74.125 м2. 
Опишаниот имот е евидентиран во Поседовен  лист 

број 321 за КО Таринци. Наведениот имот се продава 
за цена од 50.000.00 денари, согласно член 14 од Зако-
нот за земјоделско земјиште право на првенство на ку-
пување имаат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите кои граничат со земјиштето што се 
продава, па се повикуваат истите доколку се заинтере-
сирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот до продавачот со горенаве-
дената адреса. Во спротивно ќе се смета дека не се за-
интересирани за купување. Од нотарот Ленче Каран-
филовска.           (27683) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште, по-

строена на: К.П. 295, м.в. �Страна�, површина 6326 м2, 
во КО Страчинци, за 200,00 денари за 1м2, К.П. 873/1, 
м.в. �Дрма�, површина 2030 м2, во КО Арачиново, за 
200,00 денари за 1м2, К.П. 874, м.в. �Брњарско�, повр-
шина 3130 м2 во КО Арачиново, за 200,00 денари за 
1м2, К.П. 875, м.в. �Дрма�, површина 2820 м2, во КО 
Арачиново, за 200,00 денари за 1м2, К.П. 889, м.в. �Ју-
рија�, површина 2659 м2, во КО Брњарци, за 200,00 де-
нари за 1м2, К.П. 703, м.в. �Рибар�, површина 927 м2, во 
КО Брњарци, за 200,00 денари за 1м2, К.П. 888, м.в. 
�Јурија�, површина 1040 м2, во КО Брњарци, за 200,00 
денари за 1м2, К.П. 891, м.в. �Јурија�, површина 1616 
м2, во КО Брњарци, за 200,00 денари за 1м2, К.П. 1081, 
м.в. �Село�, површина 115 м2, во КО Црешево, за 
200,00 денари за 1м2, К.П. 145/3, м.в. �Дренки�, повр-
шина 2200 м2, во КО Бадар, за 200,00 денари за 1м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Матилда Бабиќ, ул. �Јани Лукровски� бр. 3, 
Пензионерски дом Автокоманда, Општина Гази Баба, 
Скопје.                          (27734) 

___________ 
 
Сопственикот Стојчевски Трајан од Скопје, ул. �Со-

лунска глава� бр. 9, од својата недвижност � нива 4 класа, 
во површина од 500 м2, во м.в. �Пинтија� на К.П. 3734/1, 
КО Г. Лисиче, го продава за 60,00 денари за 1м2. 
Се повикуваат сопствениците на граничните парце-

ли чие земјиште се граничи со земјиштето што се про-
дава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се изјас-
нат на понудата во спротивно го губат правото на пр-
венство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 

до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. �2 Македонска бригада� бр. 54.         (27755) 

___________ 
 
Се продава 1/2 идеален дел недвижен имот, кој се 

наоѓа на К.П. бр. 2565, м.в. �Река�, култура нива, класа 
5, со површина од 2232 м2, КО Кучевиште, видно од 
ПЛ број 2151, издаден од ДЗГР-Сектор за премер и ка-
тастар Скопје, сопственост на Видиниќ Душан, за цена 
од 120.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и граничарите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат првото на првенствено 
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. (27756) 

___________ 
 

Врз основа на потврда (солемнизација) на Договор 
за регистриран невладетелски залог со својство на из-
вршна исправа, заверен од нотарот Весна Дончева од 
Скопје, под ОДУ бр. 68/03 од 13.10.2003 година, склу-
чен меѓу ПРОКРЕДИТ БАНКА АД Скопје, со седиште 
во Скопје, на ул. �Маркс и Енгелс� бр. 3, блок 10, ло-
кал 45-мезанин, како заложен доверител и Друштвото 
за градежништво, трговија и услуги ГРАДБА СТИЛ 
ДОО Скопје, со седиште на ул. �Мито Хаџивасилев 
Јасмин� бр. 40/36, Скопје, како заложен должник, зас-
новано е заложно право - регистриран залог од прв ред 
врз подвижен предмет сопственост на заложниот долж-
ник, кое заложно право е регистрирано во Централниот 
регистар на 13.10.2003 година со деловоден број 
10120030001267.                                                     (27783) 

___________ 
 
Над имот сопственост на Трговското друштво за про-

изводство, промет и услуги �НАИС КОМЕРЦ Гордана 
ДООЕЛ� Скопје, со седиште на бул. �Јане Сандански� бр. 
7, Скопје, што претставува иден предмет моторно возило: 
моторно возило PEUGEOT тип  PARTNER XT 1.9 D со 
број на шасија VF3GJWJYB95043982, број на мотор 
10DXEU6029219, година на производство 2003, сила на 
моторот 71 Кс, проценета вредност 15.441,00 ЕУР  видно 
од Профактура бр. 218/2003 од 07.10.2003 година, изда-
дена од ЕУРОИМПЕКС Даниел и др. ДОО Скопје, зас-
нован е залог, со Договор за залог на недвижен имот 
заверен кај нотарот Митков Петар од Скопје, под ОДУ 
бр. 156/03 од 09.10.2003 година во корист на заложниот 
доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување 
на парично побарување во износ од 709.016,00 денари. 

                                                                            (27786) 
___________ 

 
Над недвижност-земјиште, кој се наоѓа во н. Кар-

пош, Куманово, и тоа:  
Лист Б: КП 7203, план 016, скица 050, култура 

70000, во површина 9613 м2; КП 7203, згр. 1, план 016, 
скица 050, култура 50000, во  површина 2631 м2; КП 
7203, згр. 2, план 016, скица 050, култура 50000, во  по-
вршина 790 м2; КП 7203, згр. 3, план 016, скица 050, 
култура 50000, во  површина 1257 м2; КП 7203, згр. 4, 
план 016, скица 050, култура 50000, во  површина 428 
м2; КП 7203, згр. 5, план 016, скица 050, култура 50000, 
во  површина 302 м2; КП 7203, згр. 6, план 016, скица 
050, култура 50000, во  површина 538 м2; КП 7203, згр. 
7, план 016, скица 050, култура 50000, во  површина 
706 м2; КП 7203, згр. 8, план 016, скица 050, култура 
50000, во  површина 70 м2; КП 7203, згр. 9, план 016, 
скица 050, култура 50000, во  површина 536 м2, сите за-
ведени во Имотен лист бр. 32938 за КО Куманово и 
недвижен имот - деловен објект, кој се наоѓа во н. Кар-
пош, Куманово и тоа: Лист В: КП 7203, зграда 4, влез 
1, кат МА, намена 00540, собност 002, во површина 
151 м2; КП 7203, зграда 4, влез 1, кат ПР, намена 00540, 
собност 003, во површина 379 м2, заведени во Имотен 
лист бр. 33461 за КО Куманово, сопственост на Друш-
твото за производство, трговија, услуги и угостителс-
тво МИЛЕНИУМ-2005 Влајко ДООЕЛ Куманово, со 
седиште во н. Карпош бб, Куманово, БДС 5451825, зас-
нована е хипотека од прв ред со нотарски акт-Договор 
за хипотека ОДУ бр. 201/02 од 20.10.2003 година, изго-
твен од Марјан Коцевски од Куманово, за обезбедува-
ње на побарување од 30.000 евра, во корист на хипоте-
карниот доверител ТУТУНСКА БАНКА а.д. Скопје, со 
седиште на ул. �12-та Ударна бригада� бб, Скопје, БДС 
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4664531, како обезбедување по Договор за кредит пре-
ку кредитната линија на KfW бр. 031/030-Микро од 
10.10.2003 година.                                                   (27811) 

___________ 
 
Врз подвижниот имот сопственик на заложниот долж-

ник Друштво за трговија, производство и услуги �РОЈ-
ТЕМ� Кирил Тодороски ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп и 
Друштво за транспорт, трговија и угостителство �ЛИНГ-
МАР� ДООЕЛ Марјан Костадиноски-Прилеп, воспоста-
вен е регистриран залог од прв ред во полза на заложниот 
доверител Комерцијална банка АД Скопје, Филијала При-
леп, за обезбедување на парично побарување од 
1.600.000,00 денари, а врз основа на Договор за регистри-
ран залог врз подвижни предмети со својство на извршна 
исправа ОДУ-131/03 од 09.10.2003 година, потврден од 
страна на нотарот Марија Ѓорѓиоска од Прилеп.    (27799) 

__________ 
 

Врз подвижниот имот сопственост на заложниот 
должник Мешовито друштво за производство, трговија 
и услуги �ПУЦКО ПЕТРОЛ� увоз-извоз с. Ижиште, 
воспоставен е регистриран залог од прв ред во полза на 
заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, 
Филијала Прилеп, за обезбедување на парично побару-
вање од 365.860 евра, а врз основа на Договор за реги-
стриран залог врз подвижни предмети со својство на 
извршна исправа ОДУ 130/03 од 06.10.2003 година, по-
тврден од страна на нотарот Марија Ѓорѓиоска од Прилеп. 

                                                                              (27800) 
__________ 

 
Врз недвижниот имот сопственост на заложниот 

должник Друштво за вршење на ветеринарна дејност, 
трговија и услуги Ветеринарна станица �Димитар Мо-
сков� ДОО Прилеп, со седиште на ул. �Ладо Лапецот� 
бр. 102, воспоставен е залог врз недвижен имот евиден-
тиран во Имотен лист број 31963 и 33037 за КО При-
леп - хипотека од прв ред во полза на заложниот дове-
рител Комерцијална банка АД Скопје, Филијала При-
леп, за обезбедување на парично побарување од 54.650 
евра, а врз основа на Договор за  залог на недвижен 
имот со својство на извршна исправа ОДУ 132/03 од 
17.10.2003 година, потврден од страна на нотарот Ма-
рија Ѓорѓиоска од Прилеп.                                     (27801) 

__________ 
 

Над подвижните предмети: товарно моторно возило, 
влекач со рег. таблици GV-998-BC, марка Man F 2000, тип 
19464FLS, со број на шасија WMAT32ZZZYM298958 и 
полуприколка со рег. таблици GV-936-BD, марка Smitz 
Gotha SKI 24, со броја на шасија WO9213334XOG22102, 
сопственост на Трговско друштво за транспорт и трговија 
�Јаковче компани� Ранко и други ДОО увоз-извоз Гости-
вар, со седиште во Гостивар, е заснован залог со Договор 
за засновање на регистриран невладетелски залог врз 
подвижни предмети со својство на извршни исправа, 
заверен кај нотарот Филип Трифуновски од Гостивар 
под ОДУ бр. 143/03 од 16.10.2003 година, во корист на 
заложниот доверител Прокредит банка АД Скопје, за 
обезбедување на парично побарување во износ од 
20.000 евра.           (27802) 

__________ 
 

Над дел од недвижниот имот, сопственост на ДПТ 
�ПИРАМИДА� ДОО Струмица, кој се наоѓа во КО 
Струмица, деловна зграда на К.П. бр. 53/2, зграда 1, 
влез 1, кат Пр (приземје), на м.в. �К. Охридски�, соб-
ност 010, со површина од 479м2 и земјиште под зграда 
на К.П. бр. 53/2, зграда 1, м.в. �Ван Град�, со површина 
од 550м2, заведен во Имотен лист број 12528, издаден 
од ДЗГР-Одделение за премер и катастар Струмица, е 
заснован залог со Договор за залог на недвижен имот, 
заверен кај нотарот Данче Шеримова од Струмица, под 

ОДУ бр. 136/03 од 09.10.2003 година, во корист на за-
ложниот доверител Република Македонија, Мини-
стерство за финансии-Компензационен фонд од стран-
ска помош-Јапонија Скопје, за обезбедување на парич-
но побарување во износ од 6.000.000 ЈПУ-јапонски је-
ни во денарска противвредност.                       (27803) 

__________ 
 

Се објавува засновање на залог на недвижен имот-
хипотека од втор ред на недвижен имот, со сите негови 
прирастоци и припадоци на: деловен простор, дуќан, 
со нето корисна површина од 52,54 м2, кој се наоѓа во 
Гевгелија на бул. �Гевгелија� во Деловен комплекс 2, 
локал 41 и се состои од приземје и кат, а кој во Посе-
довниот лист бр. 5031 од 30.09.2003 година и Уверение 
бр. 1102/51 од 17.05.1999 година, издадени од ДЗГР-
Одделение за премер и катастар Гевгелија, е евиденти-
ран на К.П. бр. 815/6, план 16, скица 7, м.в. �Расадник� 
во КО Гевгелија, како земјиште под објект, со површи-
на 28м2, со право на сопственост на објектот и право 
на користење на земјиштето под објект сопственост на 
заложниот должник врз основа на Договор за купопро-
дажба на недвижен имот, заверен под ЗАВ. НД. 392/96 
од 20.11.1996 година, во Основниот суд во Гевгелија, 
сопственост на заложниот должник Друштво за тргови-
ја на големо МЕДИУМ ЕКСПОРТ ДОО увоз-извоз, со 
седиште на ул. �Димитрие Туцовиќ� бр. 24, Скопје, во 
корист на заложниот доверител  Инвестбанка востанове-
на со нотарски акт Договор за залог-хипотека, со сила на 
извршна исправа ОДУ 205/03 од 16.10.2003 година, кај 
нотарот Нада Прочкова-Гевгелија .                         (27804) 

__________ 
 

Над недвижниот имот Комплекс на објекти, како 
урбанистичка и организациона целина на ул. �Маршал 
Тито� бр. 222, во Струмица, изградени на К.П. бр. 
7864/1 во м.в. �Чифлик� и тоа зграда, 1 кат, ПР, намена 
на зграда 00570, м.в. �М. Тито� бр. 222, со површина 
од 8198м2, на К.П. бр. 7864/1, м.в. �Чифлик� и тоа згра-
да 2, кат, ПР, намена на зграда 00570, м.в. �М. Тито� 
222, со површина од 1594м2, во КО Струмица или се-
вкупно 9792м2, со право на сопстевност на земјиште 
под објект, зграда 1, на К.П. бр. 7864/1 во КО Струми-
ца, со површина од 8664 м2, со право на сопственост на 
земјиште под објект, зграда 2, на К.П. бр. 7864/1 во КО 
Струмица, со површина 1700м2, со право на сопстве-
ност на земјиште под објект, зграда 3, на К.П. бр. 
7864/1 во КО Струмица, со површина од 223м2, со пра-
во на сопственост на земјиште под објект, зграда 4, на 
К.П. бр. 7864/1 во КО Струмица, со површина од 43м2, 
со право на сопственост  на земјиште под објект, згра-
да 5, на К.П. бр. 7864/1 во КО Струмица, со површина 
од 355м2, со право на сопственост на земјиште под об-
јект, зграда 6, К.П. бр. 7864/1 во КО Струмица, со по-
вршина од 16м2, со право на сопственост на земјиште 
под објект, зграда 7, на К.П. бр. 7864/1 во КО Струми-
ца, со површина од 43м2 и право на сопственост на 
двор на К.П. бр. 7864/1 во КО Струмица, со површина 
од 79821м2, врз основа на Имотен лист бр. 5674 за КО 
Струмица, сопственост на хипотекарниот должник Ак-
ционерско друштво-индустрија за градежни материја-
ли ЕЛЕНИЦА Струмица, ул. �Маршал Тито� бр. 222 со 
БДС 4045220 е заснован залог од втор ред со нотарски 
акт ОДУ бр. 251/03 од 16.10.2003 година кај нотарот 
Јанко Милушев од Струмица, во корист на заложниот 
доверител Комерцијална банка АД Скопје, како и на 
подвижни предмети, залог од втор ред, врз основа на 
нотарски акт ОДУ бр. 252/03 од 16.10.2003 година кај 
нотарот Јанко Милушев од Струмица, за обезбедување 
на парично побарување во износ од 1.085.000 евра. 
                                                      (27805) 
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Се продава земјоделско земјиште КО Дреново, КП 

бр. 2515, во место викано �Атанасица� култура- нива  
класа 5, со вкупна површина од 3.818 м2 сопственост 
на Ѓело Анѓеловски од с. Шешково, Кавадарци, еви-
дентирано во Поседовен лист бр. 425, издаден од Др-
жавниот завод за геодетски работи Одделение за пре-
мер и катастар Кавадарци, за  цена од 40.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во �Службен весник на Република  Македо-
нија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (27820) 

___________ 
 
Се продава: ливада на КП број 1769/1, во м.в. 

�Крст� класа 5 во површина од 1243 м2; нива на КП 
број 1889/1 во м.в. �Крст� класа 4, во површина од 
2500 м2, по ПЛ број 445 за КО Прилеп, сопственост на 
Тренкоски Томе, ул. �Димитрија Чуповски� бр. 74-1/1, 
Скопје по цена од 10 денари од м2. 
Се повикуваат евентуалните заеднички сопствени-

ци, сосопствениците, како и сопствениците  кои грани-
чат со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од 
објавувањето на оваа понуда во �Службен весник на 
РМ�, да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да ги доставаат 

до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. �Јоска Јордано-
ски� бр. 2, Прилеп.                                                  (27821) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот -  земјоделско земјиште, 

сопственост на Бошков Славе од Прилеп, ул. �Јоска 
Јорданоски� бр. 85, заведено во имотен лист бр. 1740 за 
КО Варош, парцела бр. 474, м.в. �Песиобрци�, интен-
зивно лозје, со површина од 1603м2, парцела бр. 475, 
м.в. �Песиобрци�, 282м2 и на истата парцела земјиште 
под зграда, 29м2 или вкупно 1914м2. Купопродажната 
цена изнесува 50.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците, сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифоски� 
бр. 8, Прилеп.                                        (27942) 

__________ 
 

Се продава идеален дел од 17/124 од недвижен 
имот - земјоделско земјиште, сопственост на Еленин-
ски Трајко од Прилеп, ул. �Мечкин Камен� бр. 76/4, за-
ведено во имотен лист бр. 255 за КО Беровци, парцела 
бр. 268, м.в. �Долно Садово�, нива, класа 3, со површи-
на од 16030м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците, сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифоски� 
бр. 8, Прилеп.                                        (27944) 

__________ 
 
Се продава идеален дел од една половина - 1/2, од 

недвижен имот, земјоделско земјиште, сопственост на 
Најдоска Оливера од Прилеп, ул. �Војводинска� бр. 

85/22, заведено во имотен лист бр. 30735 за КО При-
леп, парцела бр. 2756, 2757 и 2758, м.в. �Кишовца�, со 
вкупна површина од 3815м2. Купопродажната цена из-
несува 60.000,00 денари.  
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците, сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифоски� 
бр. 8, Прилеп.                                        (27946) 

__________ 
 
Се продава земјоделско земјиште: КО Кавадарци 1 

вон, К.П. бр. 6132, скица 012, м.в. �Врчва�, култура ни-
ва, класа 5, со вкупна површина од 3269м2, сосопстве-
ност на Орданчо Шиников-2/3 идеален дел и Јован 
Шиников-1/3 идеален дел, евидентирано во Имотен 
лист бр. 949, издаден од Државен завод за геодетски 
работи-Одделение за премер и катастар Кавадарци, за 
цена од 50.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседи чие земјиште граничи се земјиштето 
кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во �Службен весник на РМ�, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.           (27948) 

__________ 
 

Се продава: една идеална половина од: нива на К.П. 
бр. 1444, во м.в. �Подарница�, класа 6, со површина од 
1726м2, заведена на ПЛ бр. 45 за КО Ореовец; една 
идеална четвртина од: ливада на К.П. бр. 1689, м.в. Из-
вор�, класа 3, со површина од 656м2, нива на К.П. бр. 
1738 во м.в. �Село�, класа 4, со површина од 324м2, 
овошна градина на К.П. бр. 1739, м.в. �Село�, класа 4, 
со површина од 342м2, сето ова заведено на ПЛ бр. 991 
за КО Ореовец; една идеална четвртина од: шума на 
К.П. бр. 142, м.в. �Милаковац�, класа 6, со површина 
од 4936м2, шума на К.П. бр. 169, м.в. �Трна�, класа 6, 
со површина од 6133м2, шума на К.П. бр. 571, м.в. �Ро-
сото�, класа 5, со површина од 3371м2, шума на К.П. 
бр. 640, м.в. �Росото�, класа 5, со површина од 
11183м2, нива на К.П. бр. 1740, м.в. �Село�, класа 4, со 
површина од 4682м2, нива на К.П. бр. 1933, м.в. �Чоли-
шева нива�, класа 6, со површина од 3051м2, лозје на 
К.П. бр. 1651 во м.в. �Душница�, класа 3, со површина 
од 5531м2, сиот овој имот заведен на ПЛ бр. 1245 за КО 
Ореовец, сопственост на Драгица Костадиноска од 
Прилеп, ул. �Патрис Лулумба� бр. 3, Прилеп, за вкупна 
цена од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат евентуалните заеднички сопствени-

ци, сосопствениците, како и сопствениците кои грани-
чат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
објавувањето на оваа понуда во �Службен весник на 
РМ�, да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да ги доставу-

ваат до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. �Јоска Јорда-
носки� бр. 2, Прилеп.                        (27951) 

__________ 
 
Врз основа на Договор за залог на неподвижни 

предмети со својство на извршна исправа, потврден со 
Потврда ОДУ бр. 285/03 на 15.10.2003 година, склучен 
помеѓу Комерцијална банка АД Скопје и ДОО �Идеал� 
Кочани како заложен должник за обезбедување на па-
рично побарување во износ од 100.000,00 евра, засно-
вано е заложно право од прв ред врз недвижност дело-
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вен простор на КП 12231, зграда 1, влез 03, кат СУ, в.м. 
�Д. Влахов блок А�, со површина од 68 м2 и К.П. 
12231, зграда 1, влез 03, кат СУ, в.м. �Д.Влахов блок 
А�, со површина од 169 м2 заведен во Имотен лист 
12979 за КО Кочани сопственост на заложниот долж-
ник ДОО �Идеал� Кочани.         (27927) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на 

К.П. бр. 2280, в.м. �Глигори�, класа 6, со површина од 
6185 м2, во Имотен лист број 964, КО Ваташа за цена 
од 30.000 денари, сопственост на Мара Петкова од с. 
Ваташа, Кавадарци. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, и се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. �7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.               (27952) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на 

К.П. бр. 7757, в.м. �Глувчовец�, класа 4, со површина 
од 1353 м2, во Имотен лист број 1270, КО Кавадарци 1 
вон, за цена од 35.000 денари, сопственост на Благој 
Димитров од Кавадарци. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, и се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. �7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.               (27953) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот нива на м.в. �Голема ли-

вада� со површина од 1956 м2, што претставува: К.П. 
2441, класа 3, општина во Поседовен лист бр. 179, за 
КО Слепче, Демир Хисар, сосопственост на Корунов-
ска Добрила од Скопје, ул. �Димо Хаџи Димов� бр. 
78/1, Бојчева Силвана од Скопје, ул. �А. Попов� бр. 
26/4, Коруновски Кире од Скопје, ул. �Коперникова� 
бр. 19, вл. 1/11. 
Наведените недвижности се продаваат за цена од 

30.000,00 денари. 
Се повикуваат соседите во рок од 30 дена од денот 

на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на истата. 
Во спротивно, го губат правото на предимствено 

купување. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. �Иван 
Милутиновиќ� бб, локал 9, Битола.         (27954) 

___________ 
 

Се продава недвижен имот: нива на К.П. бр. 2103 
во м.в. �Чаковец�, класа 6, со површина од 3860м2, за-
ведена во Имотен лист бр. 74 за КО Ресава, издаден од 
ДЗГР - Одделение за премер и катастар Кавадарци, со-
сопственост на по 1/2 идеален дел на продавачите Лал-
ков Јосиф Јане и Лалков Јосиф Трајче и двајцата од Ка-
вадарци, со стан на ул. �П. Тошев� бр. 22, за купопро-
дажна цена од 24.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава и кои имаат првенствено право 
на купување, како и сите заинтересирани лица во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на Република Македонија�, писмено 

да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротив-
но, го губат правото на првенство. 
Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојано-

ска, ул. �ЈНА� бр. 45, Кавадарци.                       (27886) 
__________ 

 
Се продава 1/23  идеален дел од земјоделско земји-

ште-нива и тоа, која лежи на К.П. бр. 1060, план 10, 
скица 17, во м.в. �Селиште�, класа 7, со површина од 
1852м2, КО Осинчани, сопственост на Мино Китанов-
ски, со стан на ул. �Сава Ковачевиќ�� бр. 14/33, Скопје, 
од Поседовен лист бр. 5, за купопродажна цена од 
12.500,00 денари. 
Се повикуваат сопствениците, заедничките сопс-

твеници и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на Ре-
публика Македонија�, писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно, го губат право-
то на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Билјана Пецовска, бул. �Кузман Јосифов-
ски-Питу� бб, локал 1 и 2, мезанин, во општина Кисела 
Вода, Скопје, телефон: 2400-949, 2400-950, 2400-951.
                                        (27850) 

__________ 
 

Над подвижен имот-машини во сопственост на 
Друштво за вработување на инвалидни лица за произ-
водство, промет и услуги ЕКО ПЛАСТ ДООЕЛ Коча-
ни: три машини за бризгање пластика, млин за мелење 
на отпадна пластика (два броја), машина-дупликатор 
дозер, машина мешач за боја со електромотор, преса со 
максимален притисок 600 кгр, компресор за набивање 
притисок, машина за дување пластика (дувалка), алат 
со 4 гнезда за правење капачиња за пластични шишиња 
(два броја), алат за правење кутии за водени боици, 
алат за правење капачиња за темперни боици, алат за 
правење легенчиња за водени боици или вкупно 14 ма-
шини детално опишани во Записник за попис на зало-
жени предмети УЗП 2349/03 од 17.10.2003 година, е 
заснован залог од прв ред кај нотарот Менче Златков-
ска под ОДУ бр. 188/03 од 17.10.2003 година, во ко-
рист на заложниот доверител, Комерцијално инвести-
циона банка АД Куманово, за обезбедување на парич-
но побарување во износ од 1.800.000,00 денари. 

       (28059) 
__________ 

 
Врз основа на солемнизација - Потврда на приватна 

исправа Договор за залог, ОДУ бр. 269/03 и ОДУ бр. 
270/03 од 10.10.2003 година, на нотарот Сашо Ѓурчино-
ски, Струга, заклучен помеѓу Комерцијална банка АД 
Скопје, како заложен доверител и ДТИ КИМИКО Геор-
ги Миладинов ДОО Струга, како заложен должник, зас-
новано е заложно право врз недвижен имот, сопственост 
на заложниот должник и тоа: К.П. бр. 1093/2 во м.в. 
�Езерце�, објект во основа 2644м2 и двор со површина 
од 889м2 и К.П. бр. 940/2 во м.в. �Мера�, објект во 
основа 2169м2 и двро со површина од 813м2,  по п.л. бр. 
710 за КО Мороиште, како и врз подвижни предмети: 
моторни возила и други основни средства, опишани и 
попишани во солемнизацијата ОДУ бр. 270/03 од 
10.10.2003 година и во Записник за попис на подвижни 
предмети УЗП бр. 6110/03 од 10.10.2003, на нотарот Са-
шо Ѓурчиноски, Струга опишани во 57 точки.      (28061) 

__________ 
 

Врз основа на прв амандман кон договорот за хипо-
тека заверен од нотарот Боривој Стојкоски, заведен 
под ОДУ бр. 979/03 од 14.10.2003 година, склучен по-
меѓу ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ со 
седиште на One Exchange Square London EC2A 2JN Обе-
динето Кралство на Велика Британија и Северна Ирска 
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(ЕБРД) и: МЕЃУНАРОДНА ФИНАНСИСКА КОРПО-
РАЦИЈА со седиште на 2121Pensilvania Avenue NW Ва-
шингтон ДЦ 20433 Соединети Американски Држави 
ИФЦ као заложени доверители и Фармацевтска хемиска 
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје  како 
должник заложен должник, засновано е заложно право 
од прв ред врз недвижен - имот �Објект Б� нов произ-
водствен погон за производство на таблети и ампули из-
граден врз основа на Дозвола за градба бр. 09 Уп 130 од 
03.02.1993 година, издадена од Министерството за урба-
низам, градежништво, врски и животна средина сопстве-
ност на должникот и заложниот должник.            (27974) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот-нива 5-та класа, со 

вкупна површина од 900 м2, евидентирана на КП 712/9, 
м.в. �Ограда�, КО Маркова Сушица, сопственост на 
Мери Дојчиновска. 
Се повикуваат сопствениците на соседните парце-

ли, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, доколку се заинтере-
сирани да купат од гореопишаните недвижности со ко-
ја граничат, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, на ул. �Иван Козаров� бр. 24, лок. 23 
(ДТЦ �Стара Рампа�).                                             (28060) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште, по-

строено на КП 1076/6 план 9 скица 25 м.в. �Стари Лоз-
ја� нива класа 7 со површина од 824 м2 во КО Катлано-
во, сопственост на Цветковски Анте од Скопје, ул. 
�Востаничка� бр. 2, за продажна цена од 5.000 ЕУР. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Матилда Бабиќ, ул. �Јани Лукровски� бр. 3, 
Пензионерски дом, Автокоманда, Општина Гази Баба, 
Скопје.                                                                      (28074) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште - нива, во Скопје 

на КО Кучевиште, построена на КП број 5967/2, план 
27, скица 50, место викано �Езеро�, класа 5(петта), во 
вкупна површина од 482 м2 сопственост на Трајковски 
Златко и Трајковска Трајанка од Скопје, ул. �Коста 
Абрашевиќ� бр. 82, евидентирана во Поседовен лист 
број 1876,  за вкупна купопродажна цена од 10.000 евра 
во денарска противвредност. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство на купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Весна Стојчева, ул. �Иван Козаров� бр. 14, 
Општина Кисела Вода, Скопје.                             (27973) 

___________ 
 
Се продава 672м2, земјоделско земјиште-нива, кое 

лежи на К.П. бр. 691/3, план 5, скица 5, м.в. �Цуриште�, 
6 класа, КО Семениште, сопственост на Веселински Ди-

митар, врз основа на Поседовен лист број 229, за вкупна 
купопродажна цена во износ од 80.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавата за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. �Пролет� бр. 1/3-18. 
                                                                            (28148) 

__________ 
 

Над недвижен имот сопственост на ТЕТЕКС АД 
Тетово, кој недвижен имот претставува � деловен об-
јект � ткаачница со површина од 5035,90 м2, кој е дел 
од објектот трикотажа и ткаачница изграден како при-
земен објект, со право на користење на земјиште под 
објект и право на користење на дворно место во соод-
нос со припадната површина на овој објект, лоциран во 
кругот на �Тетекс� АД Тетово во Тетово на ул. �Браќа 
Миладинови� бб, изграден на К.П. број 6618 на м.в. 
�Кљуково�, по Поседовен лист број 3962 за КО Тетово, 
е заснован залог со нотарски акт � Договор за залог 
(хипотека) со својство на извршна исправа сочинет од 
страна на нотарот Тодор Бошковски од Тетово, под 
ОДУ бр. 351/03 од 10.10.2003 година во корист на за-
ложниот доверител ТЕТЕКС-КРЕДИТНА БАНКА АД 
Скопје, за обезбедување на парично побарување во из-
нос од 32.000.000,00 денари, како денарска против-
вредност на 522.795,52 евра.                                  (28147) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. 

бр. 116-3-3 нива од 4 класа во површина од 3200 м2 на 
м.в. �Сандарица� заведена под П.Л. бр. 278 за КО Не-
готино, сопственост на Незири вд. Ќашиф Мајмире од 
с. Сенокос и Незири Ќашиф Сехадет од с. Градец за ку-
попродажна цена од 170.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделско земјиште имаат право на пр-
венствено купување, (заеднички сопственици, сосопс-
твеници и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава) да во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ� 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.          (28155) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште построено на К.П. 

бр. 1073/1, план 5, скица 10, во м.в. �Село�, култура нива, 
класа 3, со површина од 1250 м2, заведено на Поседовен 
лист бр. 76 КО Зубово, сопственост на Илиев Васил од 
Скопје, ул. �Вардарска� бр. 20, за цена од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок до 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-

ват до нотарот Верица Панова од Струмица, ул. �Лени-
нова� бб.           (28157) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 43/150 иде-
ален дел од К.П. 67/1, план 3, скица 4, викано место 
�Село� култура овошна градина, класа 3, со површина 
од 1356 м2, под објект со површина од 45 м2 на истата 
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К.П. и двор со површина од 500 м2, со вкупна површи-
на од 1901 м2, запишано во Поседовен лист бр. 110 за 
К.О. Ѓорче Петров. 
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 понудата да се достават 

до нотарот Златко Николовски, бул. �Партизански од-
реди� 68 (барака 6), Карпош, Скопје.                   (28275) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните 
документи: 

Пасош бр.1651434/01 издаден од СВР-Куманово на 
име Азири Бетим, ул. "Веселин Вујовски" бр. 5, Кума-
ново.                                                        (27764) 
Пасош бр. 0343951/94 издаден од СВР-Куманово на 
име Крстевска Марија, ул. "Перо Чичо" бр. 25, 
Куманово.                                                     (27765) 
Пасош бр. 639446/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Георгиевски Ванчо, ул."Ѓ. Петров" бр.26 б 4/-4, Скопје.
                                                                    (27766) 
Пасош бр. 1274464 издаден од СВР-Скопје на име 
Исабедин Амедовски, с. Огњанци, Скопје.           (27770) 
Пасош бр. 679681/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Виолета Костовска, бул. "3-та Македонска бригада" бр. 
3/93 б, Скопје.                           (27771) 
Пасош бр. 1093807 издаден од СВР-Скопје на име 
Кошаркоска  Фросина, ул. "519" бр. 94-а, Скопје. 
Пасош бр. 1678975/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Осман Сабрташ, ул. "Гвадалахара" бр. 75-б, Скопје. 
Пасош бр. 1136362/98 издаден од СВР-Тетово на име 
Адеми Бесим, с. Слатино, Тетово.           (27777) 
Пасош бр. 1754955 издаден од СВР-Куманово на име 
Шаќири Џељаљ, с. Лопате, Куманово.           (27780) 
Пасош бр. 1156329 издаден од СВР-Тетово на име 
Пајазити Екрем, с. Пирок, Тетово.          (27781) 
Пасош бр. 1352997 издаден од СВР-Скопје на име 
Арсим Аљија, с. Сингелиќ, ул. "37" бр.1, Скопје. 
Пасош бр. 1474907/00 издаден од СВР-Тетово на име 
Зендели Башким, ул. "Б. Тоска" бр. 308, Тетово. 
Пасош бр. 937690/97 издаден од СВР-Тетово на име 
Рамадани Фејзула, ул. "К. Ристевски Дрнц" бр. 87, 
Тетово.                                                      (27790) 
Пасош бр. 1146380 издаден од СВР-Гостивар на име 
Бајрами Минир, с. Форино, Гостивар.        (27793) 
Пасош бр. 1193667/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Ќандовски Ристе, ул. "А. Цесарец" бр. 3/3-14, Скопје. 
Пасош бр. 1193670/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Ќандовска Елена, ул. "А. Цесарец" бр. 3/3-14, Скопје. 
Пасош бр. 640246/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Ќандовски Пандо, ул. "А. Цесарец" бр. 3/3-14, Скопје. 
Пасош бр. 1455299/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Тајиќ Авдулах, ул. "Вамбел"  бр. 2/3-7, Скопје. 
Пасош бр. 1928956/03 издаден од СВР-Скопје на име 
Милка Симоновска, ул. "Козара" бр.22, Скопје. 
Пасош бр. 1274483/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Ридван Бајрами, с. Студеничани, Скопје.        (27819) 
Пасош бр. 1939777/03 издаден од СВР-Скопје на име 
Владо Тодоровски, ул. "Жан Жорес" бр. 125/2-15, 
Маџари, Скопје.                                        (27823) 
Пасош бр. 1245162 издаден од СВР-Тетово на име 
Рафис Даути, с. Стримница, Тетово.       (27831) 
Пасош бр. 854708/96 издаден од СВР-Куманово на 
име Физе  Садики, с. Слупчане, Куманово.         (27833) 
Пасош бр. 1851547/03 издаден од СВР-Скопје на име 
Небија Беќир, ул. "Павле Илиќ" бр. 8/1-2, Скопје.  

Пасош бр. 324128 издаден од СВР-Скопје на име 
Николовска Василка, ул. "Лесновска" бр. 5, Скопје. 
Пасош бр. 1652434 издаден од СВР-Куманово на име 
Захири Мухарем, ул. "Д-р Рибар" бр. 65, Куманово.  
Пасош бр.1777598 издаден од СВР-Скопје на име 
Григор Копров, ул. "Коце Металец" 1г 2/2, Скопје. 
Пасош бр. 914717 на име Поповски Зоранчо, ул. 

"Караорман" бр. 12, Битола.                       (27890) 
Пасош бр. 1297333 на име Ислами Ѓилдан, ул. "Дејан 
Војвода" бр. 137, Охрид.                          (27891) 
Пасош бр. 0317248 на име Апостолов Манасие, 
Кочани.                                                                    (27892) 
Пасош бр. 1389642 на име Грковски Миле, ул. "11-ти 
Септември" бр. 1, Кичево.                         (27893) 
Пасош бр. 1281241 на име Асани Неџат, с. Бачишта, 
Кичево.                                                        (27894) 
Пасош бр. 1148955 на име Шпреса Адику, ул. 

"Кленовец" бр. 52, Битола.                      (27898) 
Пасош бр. 1819022 на име Роќи Вариме, Струга. 
Пасош бр. 1819021 на име Роќи Џевдет, Струга. 
Пасош бр. 1565942/01 на име Зоран Дојчиновски, ул. 

"Д. Арсов" бр. 9, Крива Паланка.         (27902) 
Пасош бр. 0297267 на име Рифат Клобучишта, Дебар. 
Пасош бр. 1713471/02 издаден од СВР-Куманово на 
име Мамутовска Наџије, ул. "Средорек" бр. 31, 
Куманово.                                                     (27928) 
Пасош бр. 1446404 издаден од СВР-Скопје на име 
Зенделовски Исмаил, с. Морани, Скопје.       (27929) 
Пасош бр. 1356049/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Ваити Мејди, с. Морани, Скопје.         (27932) 
Пасош бр. 1558015 на име Зеќири Абдурахим. с. 
Врапчиште, Гостивар.                                           (7320) 
Пасош бр. 486349 на име Милчева Гуна, с. Коле-
шино, Струмица.                                                   (26660) 
Пасош бр. 1365474 на име Димов Тони, ул. "Таќа 
Бербер" бр. 74А, Крушево.                      (28002) 
Пасош бр. 0341260 на име Илиевски Илија, ул. "С. 
Пинџур" бр. 9, Битола.                                     (28003) 
Пасош бр. 391735/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Душка Стојковска, ул."Ј. Гагарин" бр.23 б/4-5, Скопје. 
Пасош бр. 439079 на име Динуловиќ Донка, Охрид. 
Пасош бр. 1424997 на име Тајир Јусуф, с. Калаузлија, 
Радовиш.                                                     (28006) 
Пасош бр. 265080 на име Стојан Крстевски, с. Биља-
новце, Куманово.                                       (28009) 
Пасош бр. 1569612/01 издаден од СВР-Тетово на име 
Реџаи Јумни, ул. "Б. Кочовски" бр. 93, Тетово. 
Пасош бр. 0786638 издаден од СВР-Скопје на име 
Хајдар Шабан, ул. "П. Тошев" бр. 81,Скопје.      (28023) 
Пасош бр. 1692475/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Сенер Агушевски, ул. "Шуто Оризари" бр. 98, Скопје. 
Пасош бр.522889 издаден од СВР-Тетово на име 
Абази Насер, с. Синичане, Тетово.           (28058) 
Пасош бр. 1602168/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Сулејман Ајредин, ул. "376 бр. 115, Скопје. 
Пасош бр. 0330534 издаден од СВР-Кавадарци на 
име Петковски Крста, ул. "7-ми Септември" бр. 53, 
Кавадарци.                                                     (28080) 
Пасош бр. 770932 на име Наум Белевски, ул. "Питу 
Гули" бр. 112, Охрид.                               (23695) 
Пасош бр. 1257714 издаден од СВР-Скопје на име 
Павловиќ Маја, ул. "Жванска" бр. 1,Скопје.        (28150) 
Пасош бр. 1804287/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Зисовска-Станоева Кети, ул. "С. Кавракиров" бр. 9/1, 
Скопје.                                                      (28163) 
Пасош бр. 1181824/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Мемети Љуан, ул. "Б. Тоска" бр. 350, Тетово. 
Пасош бр. 719966/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Мевљиде Топали, ул. "391" бр. 13-а, Скопје. 
Пасош бр. 1143848/98 на име Зенуни Себин, ул. "П. 
Попоски" бр. 2/1-14, Гостивар.          (28254) 
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Пасош бр. 1188490/99 на име Трпески Миле, с. 
Брвеница, Тетово.                                     (28255) 
Пасош бр. 272894 на име Шаиноски Шефкет, ул. 

"Бистрица" бр. 22, Охрид.                        (28256) 
Пасош бр. 939911/97 издаден од СВР-Гостивар на 
име Максути Расим, ул."П. Попоски" бр.66, Скопје. 
Пасош бр. 1651105/01 издаден од СВР-Куманово на 
име Рашити Рамадан, с. Романовце, Куманово. 
Пасош бр. 1674940 на име Драган Данаилов, ул. 

"Пролетерска" бр. 13, Св. Николе.                        (28338)  
Пасош бр. 353848/94 издаден од СВР Скопје на име 
Илиовска Божана ул. �706� бр. 7/3-44, Скопје.   (28344) 
Пасош бр. 1037368/97 издаден од СВР Скопје на име 
Томислав Которчевиќ ул. �Бошко Буха� бр. 18, Скопје. 
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

65/03 за пасош бр. 1829017 на име Попов Нада Благој, 
ул. "Б. Мучето" бр. 13, с. Ново Село, Струмица, 
наместо "Попов Нада Благој" треба да стои "Поповска 
Нада".                                                                   (26445) 
Огласот објавен во "Службен весник на РМ"бр. 51/03 
за пасош бр. 598658/95 на име Петковиќ Мирослав, ул. 
"Г. Димитров" бр. 64/2-11, Скопје, се сторнира.  
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" 
бр.65/03 на име Браим Селими, с. Танушевци, Скопје, 
наместо "пасош бр. 976023/97" треба да стои "пасош 
бр. 976029/97".                                            (26853) 
Огласот објавен во "Службен весник на РМ"бр. 66/03 
на име Асан  Емине, ул. "Мелничка" бр. 28- б, Скопје, 
наместо "пасош бр. 812531/95" треба да стои "пасош 
бр. 1860546/03".                           (27969) 
Чекови од тековна сметка бр. 1296801 од бр. 27023 до 
бр. 27034 и бр. 376636, 961867, 961868 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Панов Иван, 
Скопје.                                                       (27726) 
Чекови од тековна сметка бр. 10649269 од бр. 1021-

796 до бр. 1021801 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Илиевска Снежана, Скопје. 
Чек од тековна сметка бр.5584612 со бр. 140001395-

705 издаден од Комерцијална банка на име Пандовски 
Доро, Скопје.                                       (27752) 
Чекови од тековна сметка бр. 11650886 со бр. 6849-

161, 6849171, 6849172 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Иванов Тони, Скопје.              (27768) 
Чекови од тековна сметка бр. 14429049 со бр. 00060-

00559360, 0006000776063 издадени од Комерцијална 
банка на име Трпковска Магдалена, Скопје.27782 
Чекови од тековна сметка бр. 1401156208 од бр. 477-

1769 до бр. 4771778 и бр. 4691953, 4691956 издадени 
од Охридска банка АД Охрид на име Грозда 
Грмашкоска, Охрид.                                     (27785) 
Чекови од тековна сметка бр. 14000110018  од бр. 45-

27573 до бр. 4527579 издадени од Охридска банка АД 
Охрид на име Матиловски Илија, Охрид.            (27787) 
Чекови од тековна сметка бр. 0006403166 од бр. 

0008007444171 до бр. 0008007444175 издадени од  
Стопанска банка АД Скопје-Филијала Струга на име 
Поповски Никола, ул. "Пабло Неруда" бр. 21, Струга.   
Чекови од тековна сметка со бр. 0226000097483 и бр. 

0226000097485 издадени од Комерцијална банка-
Филијала Прилеп на име Боризоски Зоранчо, ул. 
"Тризла" бр. 62, Прилеп.                        (27861) 
Чекови од тековна сметка бр. 689162 од бр. 000100-

6403711 до бр. 0001006403715 издадени од Комерци-
јална банка на име Доневски Владо,Скопје.        (28001) 
Чекови од тековна сметка бр. 13334391 од бр. 25406 
до бр. 25411 и бр. 25402,25403, 25404 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Малезанов 
Гоце, Скопје.                                                     (28078) 
Чекови од тековна сметка бр. 7961016 од бр. 4072904 
до бр. 4072918 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Десподовски Јовчо, Скопје.          (28218) 

Чекови од тековна сметка бр. 16393-74 од бр. 1436-
626 до бр. 1436629 и од бр. 1620112 до бр. 1620123 
издадени од Македонска банка АД Скопје на име 
Зоран Бошковски, Скопје.                            (28229) 
Чекови од тековна сметка бр. 16388845 од бр. 5986-

645 до бр. 5986651 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Лидија Трпеска Попоска, Скопје.  
Работна книшка на име Ферат Зејнели, Скопје. 
Работна книшка на име Бењамин Абази, с. Слупчане, 
Куманово.                                                     (27747) 
Работна книшка на име Сејфула Фазлија, Скопје. 
Работна книшка на име Аевски Трајче, Скопје. 
Работна книшка на име Трајчевска Ники, Скопје. 
Работна книшка на име Махмбие Кривањева, Скопје. 
Работна книшка на име Џатев Ѓорге, Струмица. 
Работна книшка на име Маневски Дашо, Куманово. 
Работна книшка на име Максути Шабан, Скопје. 
Работна книшка на име Стојанов Славе, Кочани. 
Работна книшка на име Донев Илчо, Радовиш. 
Работна книшка на име Јагода Наумоска, Охрид. 
Работна книшка на име Давитков Сашко, ул. "Орце 
Николов" бр. 2, Кочани.                          (27881) 
Работна книшка на име Костадин Спасов, "Илинден-
ска" 70, Виница.                                        (27888) 
Работна книшка на име Данчевски Драги, Скопје. 
Работна книшка на име Недески Антонио, Скопје.   
Работна книшка на име Наташа Миленковска, 
Скопје.                                                                    (27972) 
Работна книшка на име Сребра Димовска, ул. "Цар 
Самоил" бр. 135, Битола.                        (27978) 
Работна книшка на име Јулијана Најдовска, Битола. 
Работна книшка на име Димовска Маргарита, ул. "Р. 
Чавдаров" бр. 25, Гевгелија.                      (27980) 
Работна книшка на име Петкана Мајковска, с. Трап, 
Битола.                                                                  (27981) 
Работна книшка на име Дамјаноска Весна, Кичево.        
Работна книшка на име Милорад Крстевски, ул. 

"Вараждинска" бр. 1, Куманово.                      (27986) 
Работна книшка на име Муртезовски Алија, ул. "Б. 
Мијалковиќ" бр. 17А, Куманово.           (27988) 
Работна книшка на име Крстевски Цветан, нас. 

"Карпош", Куманово.                                     (27991) 
Работна книшка на име Славица Стојаноска, Тетово. 
Работна книшка на име Кирова Јулијана, ул. "Бел 
камен" бр. 16, Штип.                                     (27996) 
Работна книшка на име Драгомиров Панче, ул. 

"Лески" бр. 78/2, Штип.                                      (27997) 
Работна книшка на име Ивановска Гордана, Скопје. 
Работна книшка на име Реџеп Исљами, Синѓелиќ, 
Скопје.                                                                    (28027) 
Работна книшка на име Додевска Виолета, Скопје.     
Работна книшка на име Милосавлевиќ Олгица, 
Битола.                                                                   (28118) 
Работна книшка на име Божиновски Слободан, ул. 

"Бистра" бр. 79, Битола.                          (28119) 
Работна книшка на име Билеѓен Велиова, ул. 

"Караорман" бр. 103, Битола.                      (28120) 
Работна книшка на име Илјази Ментор, с. Франгово, 
Струга.                                                       (28121) 
Работна книшка на име Даљипи Јетон, с. Матејче, 
Куманово.                                                     (28125) 
Работна книшка на име Виолета Стефаноска, Кичево.

                                                                    (28126) 
Работна книшка на име Милески Васе, с. Пешталево, 
Прилеп.                                                      (28135) 
Работна книшка на име Марина Трајкоска, ул. "Д. 
Наредникот" бр. 4, Прилеп.                      (28136) 
Работна книшка на име Александар Давидовски, ул. 

"Боро Прцан" бр. 45, Куманово.         (28140) 
Работна книшка на име Кочова Вера, ул. "1-ви Мај" 
бр. 90, Кочани.                                       (28142) 
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Работна книшка на име Тане Крстев, с. Амзабегово, 
Св. Николе.                                       (28144) 
Работна книшка на име Шабан Бекири, Скопје. 
Работна книшка на име Веселин Недановски, с. Д. 
Чарлија, Битола.                                       (28238) 
Работна книшка на име Славица Алексовска, ул. 

"Кумановска" бр. 24/2, Велес.                      (28251) 
Работна книшка на име Лазаров Славољуб, Скопје. 
Работна книшка на име Талевска Љубица, Скопје. 
Воена книшка АЖ. 015908 на име Мушаревски 
Сашо, ул. "Јосиф Јосифовски" бр. 32, Ресен.       (27794) 
Воена книшка на име Серафимоски Сашо, Тетово.   
Воена книшка на име Славко Богдановски, с. Неп-
роштено, Тетово.                                       (27875) 
Воена книшка на име Трповски Зоран, Ресен. 
Воена книшка на име Комненовиќ Боби, Скопје. 
Воена книшка на име Гани Исмаили, с. Буковиќ, 
Скопје.                                                                   (28007) 
Воена книшка на име Хисени Ниметула, Скопје. 
Воена книшка на име Томислав Арсовски, ул. "Р. 
Кончар" бр. 11, Куманово.                         (28141) 
Воена книшка на име Триста Ванѓел, ул. "Д. 
Пахчански" бр. 43/1/1, Битола.                      (28252) 
Чековна картичка бр. 77323 издадена од Комерци-
јална банка-Филијала Охрид на име Ѓорѓиоска Мара, 
ул. "Булевар Туристичка" бр. 3-36, Охрид.  
Свидетелство од 8 одделение на име Мирко Траја-
новски, с. Драмче, Делчево.                                   (27748) 
Свидетелство на име Сахиде Тахири, с. Ѓермо, Тетово. 
Свидетелство на име Скендерова Ѓемиле, с. Г. 
Јаболчиште, Велес.                                     (27792) 
Свидетелства за 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ 

"Браќа Рамиз Хамид"-Скопје на име Дудуш Ергјун, Ш. 
Оризари, бр. 116, Скопје.                  (27830) 
Свидетелство од 4 одделение издадено од ОУ "Кирил 
и Методиј" на име Марита Фејзулоска, с. Пресил, 
Крушево.                                        (27856) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Јета"-
с. Слупчане на име Насер Шабани, с. Слупчане, 
Куманово.                                                     (27858) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ристов Љупчо, 
Кочани.                                                     (27859) 
Свидетелство издадено од ГУЦ "Здравко Цветков-
ски" на име Демиров Реаим, Делчево.           (27871) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од  УСО 

"Орде Чопела" Прилеп на име Илиоска Елизабета, "Б. 
Планина" 43, Прилеп.           (27889) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Бајрам 
Шабани"-Скопје на име Халили Муса, Скопје. 
Свидетелство за 4 година и диплома издадени од 
ГМЦ "Ч. Ф. Даме"-Скопје на име Горан Ивин, Скопје. 
Свидетелства за 3 и 4 година издадени од гимназијата 

"Ј. Б. Тито"-Скопје на име Ичкарова Ива, Скопје. 
Свидетелства од 1 и 2 година на име Митат Османи, 
с. Форино, Гостивар.                                     (27983) 
Свидетелство на име Атанасова Невена, Штип.  
Свидетелство на име Азем Аземовиќ, с. Матејче, 
Куманово.                                                    (27987) 
Свидетелство од 8 одделение на име Илјази Зе-
ширија, с. Челопек, Тетово.                      (27993) 
Свидетелство од 6 одделение на име Илјази Инис, с. 
Челопек, Тетово.                                        (27994) 
Свидетелство за 3 година издадено од ДСУ "Кочо 
Рацин"-Скопје на име Николоска Ана,Скопје.28037 
Свидетелство на име Госкум Зекир, с. Брештани, 
Дебар.                                                                    (28081) 
Свидетелство на име Тодороски Борче, ул. "Н. Борче" 
бр. 15, Струга.                                        (28122) 
Свидетелство на име Даути Џемазије, с. Камењане, 
Тетово.                                                       (28124) 
Свидетелство од 8 одделение на име Арбен Шерифи, 
ул."Илинденска" бр. 226, Тетово.             (28127) 
Свидетелство од 8 одделение на име Николов Ристо, 
ул. "Тиквешка" бб, Демир Капија.           (28130) 

Свидетелство на име Николче Заткоски, Прилеп. 
Свидетелство од 6 одделение на име Милески Димче, 
с. Болно, Ресен.                                        (28134) 
Свидетелство од 8 одделение на име Златкова Анита, 
Пробиштип.                                       (28137) 
Свидетелство од 4 година на име Стојанова Тодорка, 
ул. "С. М. Данко" бр. 31, Гевгелија.          (28138) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од 
училиште за физичка култура "М. М. Брицо"-Скопје на 
име Тасевски Игор, Скопје.         (28156) 
Свидетелство на име Нуран Весељи, с. Виштица, 
Куманово.                                                    (28240) 
Свидетелство на име Тркалевски Виктор, с. Митра-
шинци, Берово.                                       (28241) 
Свидетелство од 8 одделение на име Божинов Златко, 
с. Мокрино, Струмица.                        (28245) 
Свидетелство од 8 одделение на име Даути Љутви, с. 
Седларево, Тетово.                        (28246) 
Свидетелство од 8 одделение на име Илјази Абдула, 
с. Боговиње, Тетово.                           (28247) 
Свидетелство од 1 година на име Дојранлиев 
Димитар, Гевгелија.                                     (28248) 
Индекс бр. 6300 на име Митевска Елизабета, Прилеп. 
Индекс бр. 12772 издаден од Земјоделски факултет-
Скопје на име Милошески Горан, Скопје.          (28079) 
Индекс бр. 8233 издаден од Факултет за туризам и 
угостителство-Охрид на име Старковски Бојан, Охрид. 
Диплома на име Паунова Слободанка, ул. "Лески" бр. 

42, Штип.                                                    (27791) 
Диплома издадена од ЕМУЦ "Никола Тесла"-Скопје 
на име Зуковиќ Агрон, Скопје.         (27851) 
Диплома на име Кочоски Боби, ул. "142" бр. 45, 
Гостивар.                                                    (27860) 
Диплома на име Емилија Павловска, ул. "Божидар 
Мицковиќ" бр. 7, Куманово.                      (27862) 
Диплома на име Илиев Горан, ул. "М. Тито" бб, 
Гевгелија.                                                    (27876) 
Диплома и свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издаде-
ни од хемиското училиште-Скопје на име Маја 
Костовска, с. Арачиново, Скопје.        (27945) 
Диплома на име Ристов Мите, с. Ораовица, Радовиш. 

   Диплома на име Белчовска Јасминка,Берово.   (27992) 
Диплома за средно образование на име Илоска 
Добрана, Струга.                                       (28123) 
Диплома на име Стојанова Тодорка, ул. "С. М. 
Данко" бр. 31, Гевгелија.                        (28128) 
Диплома на име Манов Фаница, ул. "Р. Кратовче" бр. 

11, Кочани.                                                     (28143) 
Диплома на име Дуни Емилија, Струга.       (28239) 
Здравствена легитимација бр. 375-683 на име 
Карадакоски Ристе, Охрид.                      (27750) 
Здравствена легитимација на име Томоски Митре, 
Охрид.                                                         (27897) 
Здравствена легитимација на име Апостолоска 
Ангела, Охрид.                                                    (27907) 
Здравствена легитимација на име Јовески Тасе, с. 
Волино, Охрид.                                                     (27879) 
Здравствена легитимација 2125-32867-00 на име 
Јанев Ангел, Охрид.                                     (27977) 
Здравствена легитимација бр. 215-471852-00 на име 
Цветкоски Звонко, Охрид.                       (27990) 
Здравствена легитимација на име Чокова Марија, ул. 

"4-ти Јули" бр. 6, Велес.                        (28132) 
Здравствена легитимација на име Митева Зденка, 
Злетово, Пробиштип.                                     (28242) 
Здравствена легитимација на име Митев Иле, Зле-
тово, Пробиштип.                                     (28244) 
Здравствена легитимација на име Арифовска 
Фирдаес, ул. "К. Марко" бр. 73, Велес.       (28249) 
Лична карта на име Ријад Рамадани, с. Пршовце, 
Тетово.                                                                    (27751) 
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Лична карта на име Митка Касами, с. Боровец, 
Струга.                                                                    (27870) 
Уверение издадено од Земјоделски факултет-Скопје 
на име Алексовски Љупчо, Скопје.           (28129) 
Уверение издадено од П. Ф.  "Гоце Делчев"-Штип на 
име Николова Тодорка, ул. "Б. Ѓорев" бр. 163, Велес.   
Денарска штедна книшка бр. 20026200 издадена од 
Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Никола 
Џалески, с. Пештани, Охрид.         (27880) 
ЦЕМТ дозвола бр. 00091 издадена од Министерство 
за транспорт и врски на РМ на име ДПУТ 
ЕВРОЛИНИЈА ДООЕЛ, Струмица.       (27958) 
ЦЕМТ дозвола бр. 00387 издадена од Министерство 
за транспорт и врски на РМ на име ДПУТ  
ЕВРОЛИНИЈА ДООЕЛ, Струмица.       (27959) 
Даночна картичка бр. 4030995344638 издадена од 
Управа за јавни приходи на име ДОО КРОМАКОМ, 
Скопје.                                                           (27762) 
Даночна картичка бр. 402699120362 издадена од 
Управа за јавни приходи на име АРТИ ДООЕЛ, 
Струга.                                                                    (27796) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни 
приходи на име ЖИТОМЕЛ АД во стечај, Куманово. 
Даночна картичка бр. 4030001423950 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Меригона 
ДОО, Скопје.                                                           (27854) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни 
приходи на име Ванчева Снежана, ул. "М. Тито" бр. 
123, Богданци.                                                  (27895) 
Даночна картичка бр.0061127 и дан бр. 4027998117-

488 издадена од Управа за јавни приходи на име ТПГ 
ТРГОПРОЕКТ Зоран Ристоманов, Струмица. 
Даночна картичка бр. 0108783 и дан.бр. 402300111-

1645 издадена од Управа за јавни приходи на име СИГ 
КОМПАНИ, Конче.                          (28000) 
Даночна картичка бр. 4026999115636 издадена од 
Управа за јавни приходи на име СЕЛА ДОО, Струга.     
Даночна картичка бр.4030991339834 издадена од 
Управа за јавни приходи на име ОО на ССМ при Ј.У. за 
згрижување деца со воспитно социјални проб-
леми,Скопје.                                                    (28104) 
Даночна картичка бр. 4030000388000 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Еуро Отогас 
ДООЕЛ, Скопје.                                        (28116) 
Даночна картичка бр. 4030996312659 издадена од 
Управа за јавни приходи на име ЕКОТЕРА ДОО 
Скопје, Скопје.                                                     (28117) 
Даночна картичка бр. 4015992101832 издадена од 
Управа за јавни приходи-Кр. Паланка на име ПП  
Палкомерц традинг , Крива Паланка.       (28159) 
Даночна картичка бр. 503099202815 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Авто такси  
Злате Видановски, Скопје.                           (28204) 
Даночна картичка бр.4030996181970 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име МС МЛА-
ДОСТ, Скопје.                                                     (28236) 
_______________________________________________ 
 

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. 21/02 и 24/03), Ко-
мисијата за јавни набавки на Министерството за одбра-
на на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-139/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  
ПО ВТОР ПАТ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Предмет на набавка:  
1.2. Свежо овошје и зеленчук, леб, бурек, крофни, 

тулумби, еклери, јогурт и свежо млеко пастеризирано 
за потребите на гарнизон Дебар по Список бр. 1. 

1.3. Списокот бр. 1 со одредените количини и други 
потребни елементи може да се види и добие во Мини-
стерството за одбрана � бул. �Јане Сандански� бр. 12 
Скопје, во работен ден од 13,00 до 14,00 часот, ламела 
III, соба бр. 31 или кај одговорното лице во простории-
те на напред наведениот гарнизон. 

1.4. Можност за поделба на набавката по видови на 
производи според Список бр. 1. 

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни правни и физички лица, се 
спроведува по постапка согласно со одредбите од Зако-
нот за јавни набавки. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цена за 1 кг, без пресметан ДДВ и ДДВ посебно 

искажан, 
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитет и потекло на производот, 
- за свежо овошје и зеленчук рабат на утврдена па-

зарна цена. 
 
III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (потребно е 

да се достави согласно Законот за јавни набавки во 
оригинални примероци или заверени копии од нотар и 
тоа): 

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција на дејности, 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или во процес на ликвидација, 

- доказ-извоз од судска евиденција со правосилна 
пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана 
на вршење на дејност, 

- техничка способност на понудувачот (член 25, 
став 1, алинеја 1, 2 и 5 од Законот за јавни набавки) за 
што понудувачите треба да достават: 
а) список на главни испораки на стоки во последни-

те три години со количини; 
б) опис на техничките постројки на понудувачот; 
в) сертификат од надлежна институција за контрола 

на квалитетот на производот, освен за производите све-
жо овошје и зеленчук. 
Техничката документација не смее да биде постара 

од 6 (шест) месеци. 
 
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена    55 бода; 
- техничка способност на понудувачот 40 бода; 
- начин на плаќање     5 бода. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален 
примерок, потпишана и заверена од страна на одговор-
ното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Ми-
нистерство за одбрана, бул. �Јане Сандански� бр. 12, 
Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството 
на Секторот за логистика или со предавање на Комиси-
јата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на 
понудите. 

VI. Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 
просториите на Министерството за одбрана на Репуб-
лика Македонија-Сектор за логистика, бул. �Јане Сан-
дански� бр. 12, ламела 1, Скопје на ден 12.11.2003 го-
дина со почеток во 12,00 часот. 
Претставникот на понудувачот е должен на Коми-

сијата за јавни набавки да и предаде писмено овласту-
вање за учество на јавното отворање. 



27 октомври 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 68 - Стр. 41 
 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
Понудите кои не се доставени до определениот рок, 

понудите кои не се изработени според основите во овој 
повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја 
немаат целокупната техничка документација која се ба-
ра, нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

тел фон 02/2469-008, локал 107. е 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јaвни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), Ко-
мисијата за јавни набавки на Министерството за одбра-
на на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-548/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.  Предмет на набавка: 
1.2. Свежо овошје и зеленчук за потребите на вое-

ните пошти во гарнизон Скопје, (видови и количина 
наведени во Список бр. 1). 

1.3. Списокот бр. 1 со одредените количини и други 
потребни елементи може да се види и добие во Мини-
стерството за одбрана - бул. �Јане Сандански� бр. 12, 
Скопје, во работен ден од 13,00 до 14,00 часот, ламела 
III соба бр. 31. 

1.4.  Набавката не е делива. 
2.  Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите домашни правни и физички лица, се 
спроведува по постапка согласно со одредбите од Зако-
нот за јавни набавки. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- средна пазарна цена за производите од прва класа 

на пазарот на големо за земјоделски производи, 
- начин и услови на плаќање, 
- рок на испорака. 
 
III. TЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (потребно е 

да се достави согласно Законот за јавни набавки во 
оригинални примероци или заверени копии од нотар) и 
тоа: 

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција на дејности, 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

- потврда од Управата  за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација, 

- доказ-извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност, 

- техничка способност на понудувачот (член 25 став 
1 алинеја 1 и 2 од Законот за јавни набавки), за што по-
нудувачите  треба да достават: 
а) список на главни испораки на стоки во послед-

ните три години со количини; 
б) опис на техничките можности (магацин, ладил-

ници, возила). 
Техничката документација не смее да биде постара 

од 6 (шест) месеци. 
 
 IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ  
- цена................................................................ 40 бода,  
- техничка способност на понудувачот.........50 бода, 
- начин на плаќање..........................................10 бода. 

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
 Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален 
примерок, потпишан и заверен од страна на одговорно-
то лице на понудувачот, се доставува на адреса: Мини-
стерство за одбрана, бул. �Јане Сандански� бр. 12, 
Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството 
на Секторот за логистика или со предавање на Комиси-
јата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на 
понудите. 

 VI. Јавното отворање на понудите ќе се изврши  во 
просториите на Министерството за одбрана на Репуб-
лика Македонија - Сектор за логистика, бул. �Јане Сан-
дански� бр. 12, ламела 1 Скопје, на ден 12.11.2003 го-
дина со почеток во 13,00 часот. 
Претставникот на понудувачот е должен на Коми-

сијата за јавни набавки да и предаде писмено овласту-
вање за учество на јавното отворање. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
 Понудите кои не се доставени до определениот  

рок, понудите кои не се изработени според основите на 
овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои 
ја немаат целокупната техничка документација која се 
бара, нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

тел фон 02/2469-008 лок. 107. е 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јaвни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), Ко-
мисијата за јавни набавки на Министерството за одбра-
на на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-549/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.  Предмет на набавка: 
1.2. Леб, бурек, крофни и еклери за потребите на 

воените пошти во гарнизон Скопје, (видови и количи-
ни наведени во Список бр. 1). 

1.3. Списокот бр. 1 со одредените количини и други 
потребни елементи може да се види и добие во Мини-
стерството за одбрана - бул. �Јане Сандански� бр. 12, 
Скопје, во работен ден од 13,00 до 14,00 часот, ламела 
III соба бр. 31. 

1.4.  Набавката е делива по видови на производи  
според Список бр. 1. 

2.  Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни правни и физички лица, се 
спроведува по постапка согласно со одредбите од Зако-
нот за јавни набавки. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цени во денари за 1 кг, без пресметан ДДВ и ДДВ 

посебно искажан, 
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитетот и потекло на производот, 
- рок на испорака. 
 
III. TЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (потребно е 

да се достави согласно Законот за јавни набавки во 
оригинални примероци или заверени копии од нотар) и 
тоа: 

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција на дејности, 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

- потврда од Управата  за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 
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- доказ-извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација, 

- доказ-извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност, 

- техничка способност на понудувачот (член 25 став 
1 алинеја 1, 2, 3 и 5 од Законот за јавни набавки), за 
што понудувачите  треба да достават: 
а) список на главни испораки на стоки во послед-

ните три години со количини; 
б) опис на техничките постројки на понудувачот; 
в) посочување на вклучени технички лица, особено 

на оние задолжени за контрола на квалитетот; 
г) сертификат од надлежна институција за контрола 

на квалитетот на производот. 
Техничката документација не смее да биде постара 

од 6 (шест) месеци. 
 
 IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ  
- цена................................................................ 40 бода,  
- техничка способност на понудувачот.........50 бода, 
- начин на плаќање..........................................10 бода. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
 Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален 
примерок, потпишан и заверен од страна на одговорно-
то лице на понудувачот, се доставува на адреса: Мини-
стерство за одбрана, бул. �Јане Сандански� бр. 12, 
Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството 
на Секторот за логистика или со предавање на Комиси-
јата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на 
понудите. 

 VI. Јавното отворање на понудите ќе се изврши  во 
просториите на Министерството за одбрана на Репуб-
лика Македонија - Сектор за логистика, бул. �Јане Сан-
дански� бр. 12, ламела 1 Скопје, на ден 12.11.2003 го-
дина со почеток во 10,00 часот. 
Претставникот на понудувачот е должен на Коми-

сијата за јавни набавки да и предаде писмено овласту-
вање за учество на јавното отворање. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
 Понудите кои не се доставени до определениот  

рок, понудите кои не се изработени според основите на 
овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои 
ја немаат целокупната техничка документација која се 
бара, нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 02/2469-008 лок. 107. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 16 став 1 и член 19 од Законот 

за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002-
пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Ми-
нистерството за труд и социјална политика, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 25/03 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Министерство за труд и социјална 

политика. 
1.2. Предмет на набавката: изведба на видлива ин-

сталација од парно греење и сервисирање на пламени-
ци во детски градинки (набавката е делива). 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
одредбите од Законот за јавни набавки. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Описот и обемот на работите се дадени во прег-

ледот што понудувачите може да го подигнат во Мини-
стерството за труд и социјална политика на ул. �Даме 
Груев� бр. 14, а за истиот треба да уплата 2.000,00 де-
нари на сметка на набавувачот. 
Жиро сметка бр. 150100030278716, приходно кон-

то: 723112, програма 11. 
П
  
редмерот се пополнува и се приложува во понудата. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Име и адреса на понудувачот. 
3.2. Единечни цени по позиции и вкупно. 
3.3. Цена на понудата со вклучен ДДВ. 
3.4. Начин на плаќање.  
3.5. Рок на изведба изразен во календарски денови. 
3.6. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тацијата и понуда) треба да бидат преведени на маке-
дон ки јазик. с

 
4. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Документ за бонитет издаден од Централниот 

регистар согласно Правилникот за содржината на доку-
ментот за бонитет (�Службен весник на РМ� бр. 12/98 
и 55/95), оригинал или заверена фотокопија од нотар. 

4.2. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не поста-
ри од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија 
од нотар). 

4.3. Извод од регистрација на дејноста. 
4.4. Потврда од надлежен суд дека не е отворена 

постапка за стечај или ликвидација, не постара од шест 
месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар). 

4.5. Уверение од надлежен суд дека со правосилна 
пресуда не е изречена мерка за безбедност - забрана за 
вршење а дејноста, не постара од шест месеци (ориги-
нал или заверена фотокопија од нотар). 

4.6. Документ за расположива опрема и други фи-
зички капацитети потребни за реализирање на набавка-
та, број и структура на вработени по квалификации и 
искуство. 

4.7. Референтна листа за досега завршени работи од 
овој вид, со износи, датуми и примачи. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена    50 бода;  
5.2. Рок на изведба   10 бода;  
5.3. Начин на плаќање   20 бода;  
5.4. Техничко-технолошки бонитет  10 бода,  
5
 

.5. Економско-финансиски бонитет 10 бода. 
6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки (пречистен текст) во 
еден оригинален примерок потпишан од страна на од-
говорното лице на понудувачот. 

6.2. Понудата и придружната документација се до-
ставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол 
треба да стои ознака �не отворај� и бројот на повикот, во 
средината на пликот треба да биде назначена точната 
адреса на набавувачот и истиот не смее да содржи ника-
ква ознака со која би можел да се идентификува испра-
ќачот - понудувачот. Во затворениот плик треба да има 
уште два затворени плика. Едниот внатрешен плик ја со-
држи понудата со финансиска документација и носи оз-
нака �понуда�, а другиот внатрешен плик ја содржи тех-
ничката документација и носи ознака �документација� и 
точната адреса на испраќачот-понудувачот. 

 
7. РОКОВИ 
7.1. Рок на доставување на понудите: до денот и ча-

сот на самото отворање на понудите. 
7.2. Отворање на понудите ќе се изврши на 

12.11.2003 година во 10,00 часот, во просториите на 
Министерството за труд и социјална политика во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 
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8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите кои нема да бидат доставени до денот и 

часот на самото отворање како и оние кои не се израбо-
тени според тендерската документација и отворениот 
повик нема да се разгледуваат. 
И нформации на телефон: 3 106 214. 

Комисија за јавни набавки 
__________ 

 
Врз основа на членовите 11 и 45 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), 
Комисијата за јавни набавки за Проектот за рехабили-
тација и преструктуирање на наводнувањето при Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, објавува 

 
БАРАЊЕ ЗА ЈАВНА НАБАВКА БР. 1215-1/2003 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ВРШЕЊЕ  
НА СТРУЧЕН НАДЗОР НАД ИЗВЕДБА 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Тим за водење на Проектот за реха-

билитација и преструктуирање на наводнувањето при 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство со седиште на ул. �III Македонска бригада� 
бр. 10, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: Вршење на стручен и 
технички квалитативен и квантитативен надзор над из-
ведба на работите за реконструкција и санација на де-
сен магистрален канал за наводнување од XMC �Ти-
квеш� делница Марена-Тремник од км 27+879 до км 
34+067, градежен Договор бр. CWC 109а. 

1.3. Обемот, рокот и начинот за извршување на ра-
ботите: вршење на стручен квалитативен и квантитати-
вен надзор се дадени во тендерската документација. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.5. Право на учество имаат сите физички и правни 

лица регистрирани за ваков вид работи, чие седиште е 
во Република Македонија. 

1.6. Набавката не е делива. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понуда - пресметка со понудени единечни цени 

по позиции и вкупна цена на понудата (нето вредност и 
вредност со данок), према прилог Ц и Д од тендерската 
документација, потпишани и заверени од овластено ли-
це на понудувачот. 

2.2. Придружна документација: 
- Извод од регистрација на дејноста на понудува-

чот; 
- Документ за бонитет од Централниот регистар на 

РМ; 
- Писмен доказ од надлежен орган дека не е отворе-

на постапка за стечај или ликвидација; 
- Писмен доказ од надлежен орган дека со пресуда 

не му е изречена мерка на безбедност забрана на врше-
ње на дејност; 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите наведени во точка 2.2. треба да бидат 

во оригинал или копија заверена од нотар и да не бидат 
постари од 6 (шест) месеци. 

2.3. Дополнителна документација-докази за технич-
ка оспособеност на понудувачот: 

- Референтна листа на понудувачот за досега извр-
шен надзор над изведба, санација, реконструкција; 

- Список на техничката опременост на понудувачот 
(опрема, возила, и др. потребна за извршување на наба-
вката); 

- Список за технички лица кои ќе бидат вклучени 
во извршување на работите со нивна референтна листа 
за квалификација, работно искуство и искуство во вр-
шење надзор /изведување/ на работи кои се предмет на 
барањето. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

3.1. цена..........................................................40 поени, 
3.2. техничка оспособеност  
на понудувачот..............................................15 поени, 
3.3.техничка опременост на понудувачот...15 поени, 
3.4. техничка оспособеност 
 на предложените лица..................................30 поени. 
 
4. РОКОВИ 
4.1. Рок за поднесување на понудите: 10 дена од де-

нот на објавувањето на барањето. 
4.2. Отворање на понудите ќе  се изврши јавно, без 

присуство на понудувачите. 
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата треба да ги содржи сите податоци 

назначени во барањето. 
5.2. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок кој треба да биде заверен и потпишан од одго-
ворното лице на понудувачот. 

5.3. Понудата и другата документација се доставу-
ваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол тре-
ба да стои ознака �не отворај�  и број на барањето. Во 
средината на ковертот треба да биде назначена точната 
адреса на набавувачот и истиот не смее да содржи ни-
каква ознака со која би можел да се идентификува ис-
праќачот, односно понудувачот. Во затворениот коверт 
треба да има уште два затворени и запечатени коверти. 
Едниот внатрешен коверт ја содржи побудата од точка 
2.1. на барањето и носи ознака �понуда�, а другиот вна-
трешен коверт ја содржи придружната и дополнителна-
та  документација наведена во точките 2.2. и 2.3. и но-
си ознака �документација� и точна адреса на испраќа-
чот - понудувачот. 

5.4. Понудата се доставува по пошта или во архива-
та на тимот за водење на Проектот за рехабилитација и 
преструктуирање на наводнувањето при Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
ул. �III Македонска бригада� бр. 10, 1000 Скопје, во 
рок назначен во точка 4.1. од барањето. 

 
6. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
6.1. Тендерската документација за обемот, рокот и 

начинот за извршување на работите: вршење на стру-
чен квалитативен и квантитативен надзор може да се 
види и подигне без надоместок во канцеларијата на ти-
мот за водење на Проектот, при Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство ул. �III Ма-
кедонска бригада� бр. 10, Скопје. 

6.2. Техничката документација за Реконструкција и 
санација на десен магистрален канал за наводнување 
од XMC �Тиквеш� делница Марена-Тремник од км 
27+879 до км 34+067, градежен Договор бр. CWC 109а, 
може да се види во канцеларијата на тимот за водење 
на Проектот, при Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство ул. �III Македонска бригада� 
бр. 10, Скопје. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои не се пристигнати или предадени 

во рокот, како и оние кои не се изработени според по-
зициите во отворениот повик, нема да бидат разгледу-
вани. 

7.2. Понудите кои не  ги содржат сите барани пода-
тоци ќе се сметаат за нецелосни и нема да се земат за 
разгледување. 

7.3. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

тел фон: 3111-205. е 
Комисија за јавни набавки 
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Република Mакедонија 
Фонд за магистрални и регионални патишта 
Регионален проект за патишта во Mакедонија 

 
МЕЃУНАРОДЕН ПОВИК ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА 

ИЗГРАДБА НА АВТОПАТ ОБИКОЛНИЦА  
НА СКОПЈЕ 

ДЕЛНИЦА: "ОРИЗАРИ � САРАЈ" 
км. 13+500 - км. 25+290  

Овој повик за претквалификација следи по Општата 
објава за набавки за овој проект, која е објавена од 
страна на EBRD во Procurement Opportunities: Општа 
oбјава за набавки, на 24.10.2001. 
Фондот за магистрални и регионални патишта, (Ин-

веститорот) има намера средствата од заемот од Европ-
ската Банка за Обнова и Развој, (EBRD), да ги намени 
за Регионалниот Проект за Патишта во Македонија. 
Изградбата на оваа делница ќе биде делумно финанси-
рана и со заем од Европската Инвестициона Банка 
(ЕIB) (Проект за Патишта II), како и средства од локал-
ни извори. 
Инвеститорот бара компаниите и здружувањата за 

заедничко настапување (Joint Venture) кои ќе учеству-
ваат на претквалификацијата да поднесат понуди за 
следниот договор, кој ќе биде финансиран со дел од 
средствата од заемот од EBRD и ЕIB. 

- Автопатот Обиколница на Скопје, делница "Ори-
зари" - "Сарај", во должина од 11.79 км е дел од  Транс 
Европскиот Патен Коридор VIII. Оваа делница прет-
ставува продолжение на делницата "Хиподром" - 
�Оризари", км 0+000 - 13+500, која е во фаза на изград-
ба и е финансирана од ЕIB. Со изградбата на овие две 
делници, Обиколницата на Скопје ќе биде комплетира-
на. Во согласност со Главниот  Проект изработен од 
страна на Балкан Консалтинг (Македонија), предложе-
но е изградбата на оваа делница да биде извршена во 
една фаза. Овој Договор опфаќа изградба на комплетно 
нов автопат. Терен: рамничарски. Предложен период за 
изградба: 36 месеци.   
Претквалификацијата и поднесувањето на понуди 

се отворени за сите компании и здружувања за заед-
ничко настапување, од било која земја.  
Средствата од заемот од EBRD не може да бидат 

употребени за плаќања на правни или физички лица 
или за било каков увоз на стока, ако таквото плаќање 
или увоз е забрането со одлука од Советот за Безбед-
ност на Обединетите Нации, презентирана во Глава VII 
од Повелбата на Обединетите Нации.      
Документите за претквалификација може да се до-

бијат на адресата наведена подолу во текстот, почну-
вајќи од 29 Октомври 2003, по плаќање на неповратна 
сума од 6000 Македонски Денари (МКД) или еквива-
лентен износ во конвертибилна валута.  
За плаќање во EUR: 

Bank name and Adress Narodna Banka na Republika 
Makedonija in  
Deutsche Bank Frankfurt 
Acc.no 9359332 
Adress: Taunusanlage 12-21 
60262 Frankfurt am Main 

Bank Account Holder Fund for National and Regional 
Roads 

Bank Account Number 25730 
 
За плаќање во денари (МКД): 

Име и адреса на Банката Комерцијална Банка - АД 
Скопје 
Кеј Димитар Влахов 4, 1000 
Скопје 

Сопственик на банко-
вата сметка 

Фонд за магистрални и реги-
онални патишта 

Жиро сметка 
Единствен даночен 
број 

300000001613049 
4030981217633 

На барање, документите ќе бидат испратени по брза 
пошта, но Инвеститорот нема да прифати никаква од-
говорност во случај на губење на документите или на 
задоцнета испорака. 
Претквалификационите документи мора да бидат 

целосно комплетирани и доставени на подолу наведе-
ната адреса, до 16 декември 2003, до или пред 12:00 ча-
сот (по локално време).  Документите кои ќе задоцнат 
ќе бидат одбиени и вратени неотворени до Испраќачот. 
Заинтересираните компании можат да добијат до-

полнителни информации, како и да ги прегледаат и да ги 
добијат претквалификационите документи кај: Злате 
Манев ФОНД ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ 
ПАТИШТА - СКОПЈЕ ул.� Даме Груев� бр. 14, 1000 
Скопје, Република Македонија. Тел:  ++389 2 3118 - 044; 
Факс:  ++389 2 3220 - 535. 

___________ 
 
Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98 и 21/02 � пречи-
стен текст), ЈЗО Клинички центар Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 26/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички центар Скопје, ул. 

�Водњанска� бр. 17, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 

за набавка на степлери и патрони за Клиниката за тора-
коваскуларна хирургија. 

1.3. Постапката околу набавката се спроведува сог-
ласно со одредбите на Законот за јавни набавки (�Сл. 
весник на РМ� бр. 21/02-пречистен текст). 

1.4. Тендерската документација според вид и коли-
чина може да се подигне во архивата на Клиничкиот 
центар Скопје. 

1.5. Право на учество имаат сите правни лица што 
се регистрирани за вршење на соодветна дејност про-
пишана со Закон за лекови, помошни лековити средс-
тва и медицински помагала (�Сл. весник на РМ� бр. 
21/02). 

1.6. Понудата е делива. 
1.7. Испораката ќе се врши сукцесивно според по-

требите и по барање на нарачателот. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име, адреса-седиште на понудувачот, 
- единечна и вкупна цена изразена во денари, со 

пресметан ДДВ и останати давачки, 
- услови и начин на плаќање, 
- рок на испорака, 
- да се исполнат сите услови барани во тендерската 

документација,  
- можност за поделба на набавката, 
- тип, марка, производител и земја на потекло, 
- задолжително доставување на проспектен материјал, 
- сертификат за квалитет според Европски стандарди, 
- рок на употребливост, 
- референтна листа, 
- испораката да биде исклучиво по барање на нара-

чателот, 
- рок на важност на понудата. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја доста-

ви следната документација: 
- име, адреса, дејност, седиште, 
- извод од судската регистрација на понудувачот, во 

согласност со Законот за трговски друштва-копија, 
- решение за вршење на дејност, производство или 

промет на големо со лекови, помошни лековити средства 
и медицински потрошен материјал издаден од Мини-
стерството за здравство, 
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- доказ за финансиска способност (документ за бо-
нитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки и 
Правилникот за содржината на документот за бонитет 
(�Службен весник на РМ� бр. 32/98  и 55/98), во ориги-
нал или заверена копија од страна на нотар, 

- доказ дека врз него не е поведена стечајна постапка 
(во оригинал или заверена копија од страна на нотар), 

- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбед-
ност забрана за вршење на дејност, во оригинал или за-
верена копија од страна на нотар, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал 
или копија заверена кај нотар. 
Документите од алинеите 4, 5, 6 и 7  не смеат да би-

дат постари од 6 месеци. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од страна  на од-
говорно лице. 

4.2. Понудата се доставува согласно член 56 од За-
конот за јавни набавки-пречистен текст. 

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинич-
ки Центар, Скопје, ул. �Водњанска� бр. 17, преку по-
шта, во архивата на Клиничкиот центар или со преда-
вање на Комисијата на лице место најдоцна до 
17.11.2003 година, во 11 часот. 

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според след-

ните критериуми: 
- квалитет    - 40 бода, 
- цена   - 30 бода, 
- начин на плаќање  - 20 бода, 
- рок на испорака  - 10 бода. 
 
6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае до 11 часот на ден 

17.11.2003 година. 
6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 

17.11.2003 година во 11 часот, во Управната зграда на 
Клиничкиот центар. 

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои са-
каат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на 
Комисијата треба да и предадат писмено овластување од 
понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 
Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 

утврдениот рок и спротивно на условите од овој повик 
и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани. 
Информации на телефон 3147-639 и 3147-954. 
 
                                      ЈЗО Клинички Центар Скопје 

___________ 
 
Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98 и 21/02 � пречи-
стен текст), ЈЗО Клинички центар Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 27/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички центар Скопје, ул. 

�Водњанска� бр. 17, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 

за набавка на васкуларни протези, пачеви, фогартови 
еднолуменски катетри, оклудери, за Клиниката за тора-
коваскуларна хирургија, за период од една година. 

1.3. Постапката околу набавката се спроведува сог-
ласно со одредбите на Законот за јавни набавки (�Сл. 
весник на РМ� бр. 21/02-пречистен текст). 

1.4. Тендерската документација според вид и коли-
чина може да се подигне во архивата на Клиничкиот 
центар Скопје. 

1.5. Право на учество имаат сите правни лица што 
се регистрирани за вршење на соодветна дејност про-
пишана со Закон за лекови, помошни лековити средс-
тва и медицински помагала (�Сл. весник на РМ� бр. 
21/02). 

1.6. Понудата е делива. 
1.7. Испораката ќе се врши сукцесивно според по-

требите и по барање на нарачателот. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име, адреса-седиште на понудувачот, 
- единечна и вкупна цена изразена во денари, со 

пресметан ДДВ и останати давачки, 
- услови и начин на плаќање, 
- рок на испорака, 
- да се исполнат сите услови барани во тендерската 

документација,  
- можност за поделба на набавката, 
- тип, марка, производител и земја на потекло, 
- задолжително доставување на проспектен материјал, 
- сертификат за квалитет според Европски стандарди, 
- рок на употребливост, 
- референтна листа, 
- испораката да биде исклучиво по барање на нара-

чателот, 
- рок на важност на понудата. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја доста-

ви следната документација: 
- име, адреса, дејност, седиште, 
- извод од судската регистрација на понудувачот, во 

согласност со Законот за трговски друштва-копија, 
- решение за вршење на дејност, производство или 

промет на големо со лекови, помошни лековити средства 
и медицински потрошен материјал издаден од Мини-
стерството за здравство, 

- доказ за финансиска способност (документ за бо-
нитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки и 
Правилникот за содржината на документот за бонитет 
(�Службен весник на РМ� бр. 32/98  и 55/98), во ориги-
нал или заверена копија од страна на нотар, 

- доказ дека врз него не е поведена стечајна постапка 
(во оригинал или заверена копија од страна на нотар), 

- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбед-
ност забрана за вршење на дејност, во оригинал или за-
верена копија од страна на нотар, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал 
или копија заверена кај нотар. 
Документите од алинеите 4, 5, 6 и 7  не смеат да би-

дат постари од 6 месеци. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од страна  на од-
говорно лице. 

4.2. Понудата се доставува согласно член 56 од За-
конот за јавни набавки-пречистен текст. 

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинич-
ки Центар, Скопје, ул. �Водњанска� бр. 17, преку по-
шта, во архивата на Клиничкиот центар или со преда-
вање на Комисијата на лице место најдоцна до 
20.11.2003 година, во 11 часот. 

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
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5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според след-
ните критериуми: 

- квалитет    - 40 бода, 
- цена   - 30 бода, 
- начин на плаќање  - 20 бода, 
- рок на испорака  - 10 бода. 
 
6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае до 11 часот на ден 

20.11.2003 година. 
6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 

20.11.2003 година во 11 часот, во Управната зграда на 
Клиничкиот центар. 

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои са-
каат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на 
Комисијата треба да и предадат писмено овластување од 
понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 
Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 

утврдениот рок и спротивно на условите од овој повик 
и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани. 
Информации на телефон 3147-639 и 3147-954. 
 
                                      ЈЗО Клинички Центар Скопје 

___________ 
 
Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98 и 21/02 � пречи-
стен текст), ЈЗО Клинички центар Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 28/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички центар Скопје, ул. 

�Водњанска� бр. 17, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 

за набавка на ЕКГ и ЕЕГ хартија, електроди за е.у. ка-
пи, маски и каљачи за е.у. потребни за клиниките за 
период од една година. 

1.3. Тендерската документација (според вид и коли-
чина), може да се подигне во архивата на Клиничкиот 
центар Скопје. 

1.4. Право на учество имаат сите правни лица кои 
се регистрирани за вршење на соодветна дејност про-
пишана со Закон за лекови, помошни лековити средс-
тва и медицински помагала (�Сл. весник на РМ� бр. 
21/98). 

1.5. Понудата е делива. 
1.6. Испораката ќе се врши сукцесивно според по-

требите и по барање на нарачателот. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи: 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- единечна и вкупна цена изразена во денари, со 

пресметани давачки, 
- услови и начин на плаќање, 
- рок на испорака, 
- тип, марка, производител и земја на потекло, 
- опис на пакување, 
- по можност урнек за ЕКГ и ЕЕГ хартија, 
- задолжително урнек за капи, маски, каљачи и еле-

ктроди за ЕКГ за е.у., 
- можност за поделба на набавката, 
- испораката да биде исклучиво по барање на нара-

чателот, 
- рок на важност на понудата. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Со понудата, понудувачите треба да ја достават 

следната придружна документација: 
- извод од судската регистрација на дејност (копија),  

- решение за вршење на дејност, производство или 
промет на големо со лекови, помошни лековити средства 
и медицински потрошен материјал издаден од Мини-
стерството за здравство, 

- документ за бонитет издаден од страна на надле-
жен орган, според член 22 од Законот за јавни набавки 
(�Сл. весник на РМ� бр. 26/98 и 2/2002),  

- доказ од надлежен орган дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација, доказ од надлежен 
орган дека со пресуда не му е изречена мерка за без-
бедност, забрана за вршење на дејност, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите од алинеја 3, 4, 5 и 6 не смеат да бидат 

постари од 6 месеци и притоа мораат да бидат во ори-
гинал или копија заверена кај нотар. 

 
4. РОКОВИ 
4.1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на ден 

25.11.2003 година. 
4.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 

25.11.2003 година во 11,00 часот, во Управната зграда 
на Клиничкиот центар Скопје. 

4.3. Овластените претставници на понудувачот кои 
сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те, на Комисијата треба да и предадат писмено овла-
стување. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следните критериуми: 
- цена    45 бода, 
- квалитет     25 бода, 
- начин на плаќање   20 бода, 
- рок на испорака   10 бода. 
 
6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
6.1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од страна  на од-
говорното лице. 

6.2. Понудата се доставува согласно член 56 од За-
конот за јавни набавки-пречистен текст. 

6.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинич-
ки центар, Скопје, ул. �Водњанска� бр. 17, преку по-
шта, во архивата на Клиничкиот центар или со преда-
вање на Комисијата на лице место најдоцна до 
25.11.2003 година, во 11,00 часот. 
Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на ро-

кот, ќе се сметаат за задоцнети, а понудите кои не се 
изготвени според овој повик нема да се разгледуваат. 
Дополнителни информации на тел: 3147-639 и 

3147-954. 
 
                                      ЈЗО Клинички Центар Скопје 

___________ 
 
Согласно член 17 и член 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП �Македонијапат� � Скопје, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 36/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој Повторен отворен повик бр. 

36/2003 е ЈП �Македонијапат� � Скопје со седиште на 
ул. �Даме Груев� бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за: 
1. Полутоварно возило  3 бр. 
со следните карактеристики: 
- продолжена кабина:  1+6 седишта, 
- бруто маса:   до 5000 кгр., 
- зафатнина на мотор: до 3000 см3 EURO 2 (TDI) 

Turbo Diesel Intercool, 
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- силина на мотор:  од 90 до 110 КЅ, 
- носивост:   до 2500 кг, 
- димензии на товарен сандак: 
- должина:   до 3600 мм, 
- ширина:   до 2500 мм, 
- висина на сандак:  до 400 мм, 
- боја: портокалова-стандард на ЈП �Македонијапат�. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно член 18 од Законот за јавни наба-
вки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002). 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи името на произво-

дителот. 
2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 

вкупни цени за секоја позиција од обемот на понудата 
како и вкупната вредност на целата понуда (со сите да-
вачки согласно член 57 од Законот за јавни набавки ако 
набавката е од странство) и паритет ДДП магацин на 
набавувачот, со посебно искажан ДДВ на вкупната 
вредност на понудата изразена во МКД. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. 
2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот за испорака 

на машината. 
2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудата треба да го содржи потеклото на про-

изводителот на машината што е предмет на набавката. 
2.8. Гаранција, сервис и обезбедени резервни делови. 
 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од За-
конот за јавни набавки. 
Домашните понудувачи треба да достават документ 

за бонитет кој го издава Централниот регистар. 
Странските понудувачи доставуваат ревизорски из-

вештај од реномирана ревизорска институција. Докол-
ку понудувачот не подлежи на изготвување на ревизор-
ски извештај, во тој случај доставува доказ од надлеж-
на институција дека не е во обврска да изготвува реви-
зорски извештај и во исто време доставува друг соод-
ветен документ за својата економска и финансиска спо-
собност, издаден од соодветна институција. 

3.2. Понудувачот треба да достави потврда од 
Управата за јавни приходи за платени даноци, придо-
неси и други давачки. 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки: 

 - каталози со основни технички карактеристики и 
упатства за ракување со машината; 

- понудувачот да презентира дека за понудената ма-
шина вршел испорака на резервни делови од произво-
дителот. 

3.5. Референтна листа за досегашни работи од ваков 
вид од производителот. 

3.6. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на Отворениот јавен 
повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

3.7. Целокупната документација која се бара треба 
да е оригинална или заверени копии верни на оригина-
лот и не постари од 6 месеци освен ревизорскиот изве-
штај. 

4. МАКСИМАЛНА ЦЕНА 
4.1. Максималната цена набавувачот ќе ја објави во 

согласност со член 22 од Законот за јавни набавки. 
 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Критериумите за избор на најповолен понуду-

вач се во согласност со член 27 од Законот за јавни на-
бавки и тоа: 

- Квалитет на производот  30 поени; 
- Цена    30 поени; 
- Начин на плаќање   20 поени; 
- Рок на испорака   10 поени; 
- Референтна листа на производителот 10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: ЈП �Македонијапат� � Скопје, 
ул. �Даме Груев� бр. 14, за Комисија за јавни набавки. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
13.11.2003 година (четврток), во 12,00 часот во просто-
риите на ЈП �Македонијапат� � Скопје, ул. �Даме Груев� 
бр. 14 � Скопје, во салата на VI кат, во присуство на 
овластените претставници на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработените според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои немаат це-
локупна документација која се бара во Отворениот по-
вик нема да се разгледуваат. ,  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 16 став 1 и член 17  од Законот 

за јавни набавки (Службен весник на РМ� бр.21/2002 - 
пречистен текст), Јавното претпријатие Македонска ра-
дио-телевизија објавува: 

 
ОТВОРЕН ПОВИК  БР.  01-2/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ВРШЕЊЕ 
 НА  УСЛУГИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

  
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на отворениот повик бр. 01-2/2003 е 

Македонската радио-телевизија, бул.�Гоце Делчев� бб, 
Скопје. 

2. Предмет на набавката е : услуги на осигурување 
за деловната 2003/2004 година на Ј.П. Македонска ра-
дио телевизија и тоа:  
А) Осигурување од основни ризици: 
2.1. Осигурување на градежни објекти и целокупна-

та опрема во објектите на територија на Република Ма-
кедонија, од опасности од пожар и некои други опасно-
сти; 

2.2. Осигурување на опрема од кршење и некои 
други опасности; 

2.3. Осигурување на залихи на флотантна основа од 
опасности од пожар и некои други опасности; 

2.4. Осигурување од опасности од провална кражба 
и разбојништво; 

2.5. Осигурување на моторни возила од одговор-
ност за штети причинети кон трети лица; 

2.6. Каско осигурување на моторни возила со вклу-
чен дополнителен ризик од кражба. 
Б) Факултативно осигурување од основни ризици: 
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2.7. Осигурување на електронски сметачи, процесо-
ри, персонални компјутери, телефакси фотокопир апа-
рати и слични уреди. 

2.8. Каско осигурување на возила кои службено из-
легуваат надвор од границите на Република Македонија. 
В) Факултативно осигурување од дополнителни ри-

зици:  
2.9. за 2.1 -    поплава, порој и високи води, 
- лизгање и одронување земја, 
- слегнување на тлото. 
2.10. за 2.2 -   студиски камери, 
- магнетоскопи, 
- студиски рефлектори, 
- камкордери и преносна радио и ТВ техника. 
Спецификацијата, односно тендерската документа-

ција понудувачите можат да ја подигнат во простории-
те на МРТ секој работен ден на 2 кат соба бр. 211 од 
8,оо до 14,оо часот.                              

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни правни лица што се регистри-
рани за вршење на соодветна дејност. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно со 
одредбите на Законот за јавни набавки. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Обемот на покритие на осигурувањето со наброе-

ни ризици, одделно за објектите и стоките, а за возила-
та да се наведе која територија ја покрива осигурува-
њето и висината на доплатокот за територии кои не се 
покриени и процентот на сопствено учество во случај 
на кражба. 

3. Висината на стапките за осигурување на предме-
тот на осигурување (точка 2 од овој повик) изразени во 
проценти, како и бонификации - попусти по разни ос-
нови, по предметот на осигурување. 

4. Начин, услови и рок на плаќање на премијата, 
при што предност при вреднувањето на понудите ќе 
имаат понудувачите со начин на плаќање по пат на 
компензација. 

5. Премијата и останатите вредности да бидат иска-
жани во денари. 

6. Рок на исплата на штети. 
7. Рок на важност на понудата да е најмалку 60 дена. 
8. Набавката е делива - услугата може да се подели 

на повеќе понудувачи во зависност од предметот на 
осигурување. Понудувачот не мора да даде понуда за 
целокупниот обем на набавката, но понудата мора да е 
комплетна по единечни видови на осигурување. 

  
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Понудувачот треба да достави: 
1. Акт за основање на друштвото и Решение за упис 

во трговскиот регистар (чл. 19 и 23 од Законот за оси-
гурување �Службен весник на РМ� бр. 35 /01 и Закон 
за супервизија на осигурување чл. 35 и 36 �Службен 
весник на РМ� бр. 27/02). 

2. Дозвола за основање и работа (чл. 13   од Законот 
за осигурување - �Службен весник на РМ� бр. 35/01 и 
Законот за супервизија на осигурување чл. 31 �Служ-
бен весник на РМ� бр 27/02). 

3. Програма за планирано реосигурување чл. 100  
од Законот за супервизија на осигурување 

4. Доказ за финансиска и економска способност 
согласно член 24 од Законот за јавни набавки: 

- Документ за бонитет од Централниот регистар. 
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки. 
5. Доказ дека на понудувачот не се однесува ниту 

еден од случаевите наведени во член 26 од Законот за 
јавни набавки: 

- Доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација. 

- Доказ дека на понудувачот не му е изречена мерка 
безбедност - забрана за вршење на дејност. 

6. Писмено овластување за претставникот на пону-
дувачот за учество на јавното овoрање согласно член 
31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

7. Изјава со која понудувачот се обврзува сите по-
датоци, кои ги добил од корисникот на услугата како 
тендер документација да ги чува како деловна тајна, а 
истите може да ги користи само како основа за израбо-
тка на предметната понуда. 

8. Сите документи треба да се оригинал или нотар-
ски заверени копии верни на оригиналот (освен изво-
дот од судска регистрација). 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 

 1. Висина на премиска стапка                       35 бода; 
 2. Бонификација-попусти по разни основи  25 бода; 
 3. Обем на покритие на осигурување           20 бода; 
 4. Рок и начин на плаќање на премијата      15 бода; 
 5. Рок и начин на исплата на штетите            5 бода. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ  
1.   Рокот на доставување на понудите изнесува 15 

дена од денот на објавувањето на Отворениот повик 
бр. 01-2/2003 (вклучувајќи го и денот на објавувањето). 
Понудите кои ќе пристигнат во Архивата на Маке-

донската радио телевизија по истекот на крајниот рок, 
нема да бидат разгледувани. 

2. Понудата се доставува согласно член 55, 56, и 57 
од Законот за јавни набавки и тоа се доставува во еден 
оригинален примерок што  треба да биде  и потпишан 
од страна на одговорното лице на понудувачот. 

3. Понудите во согласност член 55 од Законот за 
јавни набавки, можат да се  достават преку  пошта, на 
адреса ул. �Гоце Делчев� бб, или да се  предадат  во ар-
хивата на Македонската радио-телевизија ( најдоцна до 
16 часот секој работен ден ) или понудите да се преда-
дат на Комисија за јавни набавки на лице место, но нај-
доцна до утврдениот ден и час  на јавното отворање на 
понудите. 
Понудата и другата документација се доставуваат 

во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да 
стои ознаката �не отворај� и бројот на повикот. Во сре-
дината на ковертот треба да биде назначена точната 
адреса на  набавувачот. Ковертот не смее да содржи 
никаква ознака со која би можел да се идентификува 
испраќачот-понудувачот. Во затворениот коверт треба 
да има уште два затворени и запечатени коверти. Едни-
от внатрешен коверт ја содржи понудата со финанси-
ска документација и носи ознака �понуда�, а другиот 
внатрешен коверт ја содржи техничката документација 
и носи ознака �документација� и точната адреса на ис-
праќачот-понудувачот. 

4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 12 
часот на 19.11.2003 год. во просториите на Македон-
ската радио-телевизија на V кат ,  соба број  514 сала за 
состаноци, во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 

 
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
2. Понудата и придружната документација треба да 

бидат доставени на македонски јазик. 
3. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-

дениот рок и оние понуди кои не се изработени според 
тендерската документација, како и оние кои не се во 
согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, 
нема да се разгледуваат. 
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За дополнителни информации понудувачите можат 

да контактираат  ++389-2-3213-133;  ++389-2-3112-200 
локали =  20-98; 26-77, и факс: ++389-2-3221-104.  

                                    Македонска  радио  телевизија 
                                        Kомисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002 година), 
Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие 
Македонска радиодифузија Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по отворениот повик бр. 01/2003 е 

ЈП Македонска радиодифузија - Скопје, бул. �Гоце 
Делчев� бб, 1000 Скопје. 

1.2. Предмет на набавката, вид и количина: 10KW - 
ТВ - УХФ предавател - 1 парче, за матичниот пункт 
�Црн Врв�, со следниве технички параметри: 

1. Излезна моќност 10KW. 
2. Фреквентно подрачје - УХФ - 30 канал - без 

офсет, стандард G со можност за емитување на диги-
тална ТВ. 

3. Предавателот во целост да биде изведен во тран-
зиторска техника (SOLID STATE). 

4. Да содржи два драјвера (DUAL DRIVE) со мож-
ност од автоматско и мануелно префрлање. 

5. Тонскиот модулатор да име можност за емитува-
ње на моно и стерео односно DUAL SOUND. 

6. РФ излезот да биде изведен со приклучок тип 
EIA - 3 1/8�. 

7. Да содржи можност за телеконтрола и телеметрија. 
8. Напојување на предавателот: трифазно за напон 

220/380V и фреквенција 50 Hz. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица кои вршат стопанска дејност. 

1.4. Постапката по повикот се спроведува согласно 
со Законот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� 
бр. 21/2002 година). 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата на заинтересираните понудувачи тре-

ба да содржи: 
2.1.1. Име, адреса и седиште на понудувачот;  
2.1.2. Цена, поединечна и вкупна;  
Домашните понудувачи цената ја искажуваат со по-

себно искажан данок на додадена вредност. Пресметка-
та и плаќањето ќе се изврши во согласност со Законот 
за облигациони односи, со примена на среден курс на 
Народна банка на Република Македонија на ЕУР валу-
тата. 
Странските понудувачи цената да ја искажат во 

евра со паритет ЦИП Скопје. 
2.1.3. Начин и рок на плаќање;  
2.1.4. Начин и рок на испорака;  
2.1.5. Гарантен рок на предметот на набавката;  
2.1.6. Сервисирање и постгаранциска подршка;  
2.1.7. Референци за изведување на ваков вид на на-

бавки;  
2.1.8. Рок на важноста на понудата;  
2.1.9. Техничка документација (карактеристики) за 

предметот на набавка. 
2.2. Во прилог кон понудата понудувачот задолжи-

телно треба да ја достави и следната придружна доку-
ментација: 

2.2.1. Извод од регистрација на дејноста;  
2.2.2. Доказ за техничка способност согласно член 

25 од Законот за јавни набавки;  
2.2.3. Економско -финансиски бонитет, издаден од 

Централниот регистар;  

2.2.4. Потврда за платени даноци, придонеси и други 
јавни давачки издадена од Управата за јавни приходи;  

2.2.5. Потврда дека на понудувачот не му е изрече-
на мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
издадена од надлежен суд;  

2.2.6. Потврда дека понудувачот не е под стечај или 
во процес на ликвидација, издадена од овластен орган. 

2.3. Документите наведени во точките 2.2.3., 2.2.4., 
2.2.5. и 2.2.6. се доставуваат во оригинал или копија за-
верена кај нотар и не постари од 6 месеци. 

2.4. Странските понудувачи под точките 2.2.3. како 
доказ за својата финансиска и економска способност 
доставуваат ревизорски извештај од странска реноми-
рана ревизорска институција регистрирана за вршење 
на економска ревизија. Ревизорскиот извештај треба да 
содржи податоци за вкупното работење на понудува-
чот во последните три години. 

  
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Секој понудувач може да учествува на отворе-

ниот повик за прибирање понуди само со една понуда. 
3.2. Понудите се доставуваат во оригинален приме-

рок, заверен и потпишан од страна на одговорното ли-
це на понудувачот. Понудите задолжително да бидат 
изработени на македонски или англиски јазик. 

3.3. Понудите се доставуваат по пошта  или со пре-
давање во архивата на набавувачот на адреса: ЈП �Ма-
кедонска радиодифузија Скопје�, (Комисија за јавни 
набавки) бул. �Гоце Делчев� бб, 1000 Скопје, Републи-
ка Македонија. Понудувачите своите понуди може да 
ги достават и лично со предавање на Комисијата за јав-
ни набавки, но најдоцна до денот и часот на јавното 
отворање на понудите. 

3.4. Понудата и придружната документација се до-
ставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол 
треба да стои ознаката �не отворај� и бројот на отворе-
ниот повик за прибирање понуди, Во средината на пли-
кот треба да биде напишана точната адреса на набаву-
вачот. 

3.5. Во затворениот плик треба да има два посебни 
и затворени пликови. Во едниот внатрешен плик треба 
да биде ставена понудата со документите наведени во 
точката 2.1. и на истиот да стои ознака �понуда�. Во 
другиот внатрешен плик треба да е содржана севкупна-
та придружна документација наведена во точките 2.2. и 
2.4. и треба да ја носи ознаката �документација� и точ-
ниот назив ни адреса на понудувачот. 

3.6. Пликовите во кои се доставуваат понудите не 
смеат да имаат било каква ознака со која би можел да 
се идентификува понудувачот (напишана, залепена, 
втисната или на поинаков начин внесена од самиот по-
нудувач). 

3.7. Краен рок за поднесување на понудите е 
11.12.2003 година до 14,00 часот. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
4.1. Избор на најповолен понудувач ќе се изврши 

согласно следните критериуми:  
4.1.1 Квалитет и технички карактеристики  
на понудената опрема       45 бода, 
4.1.2. Цена        30 бода,  
4.1.3 Услови и начин на плаќање    10 бода,  
4.1.4. Рок на испорака         5 бода,  
4.1.5. Референци на понудувачот за  
слични проекти и техничка опременост       5 бода,  
4.1.6. Гаранција, понудени услови  
на поддршка и одржување         5 бода. 
 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Отворањето на понудите е јавно и ќе се изврши 

со присуство на понудувачите на 17.12.2003 година 
(среда) во 12,00 часот во просториите на  набавувачот  
(Сала за состаноци XV кат, канцеларија бр. 1502). 
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Претставниците на понудувачите, кои ќе присуству-

ваат на јавното отворање на понудите на Комисијата за 
јавни набавки треба да и предадат писмено овластување 
за учество пред почетокот на јавното отворање. 

5.2. Понудите што ќе пристигната после утврдениот 
краен рок и понудите што не се изготвени согласно со 
одредбите од Законот за јавни набавки, Комисијата за 
јавни набавки нема да ги земе во предвид при разгледу-
вањето. 

5.3. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат на тел. ++389 2 3 297 129, fax. ++389 2 3 
119 107, Маја Јанчевска, секој работен ден од 08,00-
15,00 часот.  

Комисија за јавни набавки 
__________ 

 
Врз основа на член 11 и член 17 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002 и 
24/2003), Комисијата за јавни набавки, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 8М/2003 

(ТРЕТО ОБЈАВУВАЊЕ) ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУ-
ДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖ-
НО-ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
(во согласност со учеството на Владата на Републи-
ка Македонија и Договорот за заем склучен со 
Европската банка за обнова и развој � ЕБОР на 
22.09.2000 година, наменет за имплементација на 
�Акциона програма за унапредување на општините 
и животната средина� � МЕАП) 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач 
Министерство за транспорт и врски на Република 

Македонија, Плоштад �Црвена Скопска општина� број 
4, Скопје. 

1.2. Предмет на набавка: 
Изградба на објект за сместување на градежни ма-

шини и браварска работилница за ЈПКД �КОМУНА-
ЛЕЦ�  Струмица. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите правни и физички лица од Републи-
ка Македонија. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
со одредбите од Законот за јавни набавки � пречистен 
текст. 

 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот на работите во целост се наведени во тех-

ничката документација која понудувачите можат да ја 
подигнат во просториите на Министерството за транс-
порт и врски на Република Македонија, ул. �Црвена 
Скопска општина� бр. 4 � Скопје, соба број 302 од 08 
до 15 часот, секој работен ден, во времето на траење на 
јавниот повик, откако ќе уплатат износ од 1.200,00 де-
нари на следнава сметка: Буџет на РМ, Министерство 
за транспорт и врски, НБРМ, трезорска сметка 
100000000063095 жиро сметка бр. 130010025663116, 
приходно конто 724125, програма 11 на Министерство 
за транспорт и врски РМ � Скопје, ЕДБ 4030990278246 
НРБМ-Скопје, со цел на дознаката: Тендерска доку-
ментација за градежни и градежно-занаетчиски работи 
Изградба на објект за сместување на градежни машини 
и браварска работилница за ЈПКД �КОМУНАЛЕЦ� 
Струмица. 
Понудувачите можат да извршат увид во главниот 

проект за изведување на работите за сето време на тра-
ење на отворениот повик во просториите на Мини-
стерството за транспорт и врски од 10 до 13 часот. 
Предвидена е посета на локацијата на ден 

28.10.2003 година во 10 часот, во просториите на ЈПКД  
�КОМУНАЛЕЦ� Струмица, ул. �24 Октомври� бр. 2, 
Струмица. Трошоците за предвидената посета ќе ги 
сноси самиот понудувач. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите елементи на-

ведени во тендерската документација. 
3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите на-

ведени во услови за тендерска документација на Прое-
ктот. 

3.3. Понудувачите се должни да достават свои еди-
нечни цени за секоја ставка од приложениот предмер и 
вкупна вредност на работите (во денари) со ДДВ. 

3.4. Банкарската гаранција за понудата во висина од 
5% од понудената цена. 

 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
(прилог кон понудата) 
- Извод од регистрација на дејност; 
- Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар; 
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

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

изречена мерка на безбедност забрана за вршење деј-
ност; 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки; 

- Бараната документација не смее да биде постара 
од 6 (шест) месеци, а се доставува во оригинален при-
мерок или копија заверена од нотар; 

- Доказ за техничка способност на понудувачот, 
согласно член 25 од Законот за јавни набавки � пречи-
стен текст; 

- Вкупна вредност и преглед на извршените работи 
во последните 3 години; 

- Вкупна вредност и преглед на извршени слични 
работи во последните 3 години; 

- Профил на компанијата, квалификација и искуство 
на раководниот тим за проектот; 

- Техничко-технолошки бонитет. 
 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1.Цена и начин на плаќање  30 бода; 
5.2. Рок и време на изведба  10 бода; 
5.3. Методологија, пристап на работа 
и работен план   30 бода; 
5.4. Техничка и кадровска опременост 
и референтна листа   25 бода; 
5.5. Гарантен рок     5 бода. 
 
6. НАЧИН И РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДАТА 
6.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот и 2 копии. Секој понудувач може да достави 
само една понуда. 

6.2. Кратен рок за предавање на понудите е 
14.11.2003 година до 12 часот. 

6.3. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе при-
стигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разг-
ледувани. 

6.4. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
и документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да се 
разгледуваат. 

6.5. Понудите да се достават преку пошта на адре-
са: Министерство за транспорт и врски на Република 
Македонија, плоштад �Црвена Скопска општина� број 
4 � Скопје, или да се предадат во архивата на Мини-
стерството за транспорт и врски, не подоцна од пред-
видениот рок за предавање на понудите. 

6.6. Понудата и придружната документација се до-
ставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол 
стои ознака �не отворај� и број на ова јавно барање. 

6.7. Пликот не смее да содржи никаква ознака со 
која би можело да се идентификува понудувачот. 
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6.8. Во затворениот плик треба да има уште 2 затво-
рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја со-
држи понудата со финансиската документација и носи 
ознака �понуда�, а другиот внатрешен плик ја содржи 
техничката документација и носи ознака �документа-
ција� и точната адреса на понудувачот. 

6.9. Јавното отворање ќе се изврши во просториите 
на Министерство за транспорт и врски, Плоштад �Цр-
вена Скопска општина� број 4 � Скопје, соба број 319 
во 12 часот, на ден 14.11.2003 година, во присуство на 
овластени претставници на понудувачите. 
Дополнителни информации можат да се добијат на 

телефоните 02/3145-425 и 02/3145-499. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
С О О П Ш Т Е Н И Е 

 
Се пролонгира рокот за доставување на понудите 

по Отворен повик бр. 06-25/2003 година за набавка � 
мерење на концентрација на прашина на СО2 и NO2 на 
оџак 1 и 2 за 15 дена. 
Јавното отворање на понудите по Отворениот по-

вик бр. 06-25/2003 ќе се одржи на 21.11.2003 година во 
12 часот во просториите на Подружница РЕК-Битола. 

 
Комисија за јавни набавки 
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