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567. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА, СО БУЏЕТИТЕ 
НА: ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГО-
ДИНА, ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА, ФОНДОТ ЗА 
МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА ЗА 2003 ГОДИНА, ФОНДОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА 
2003 ГОДИНА, ФОНДОТ ЗА ВОДИТЕ ЗА 2003 ГОДИНА, ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ЗА 2003 ГОДИНА  

И ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 
 
Се прогласува Буџетот на Република Македонија за 2003 година со буџетите на: Фондот на пензиското и ин-

валидското осигурување на Македонија за 2003 година, Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 
2003 година, Фондот за магистрални и регионални патишта за 2003 година, Фондот за животна средина за 2003 
година, Фондот за водите за 2003 година, Фондот за земјоделство за 2003 година и на Заводот за вработување на 
Република Македонија за 2003 година, 

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 март 2003 година. 
 
Бр. 07-1393/1                    Претседател 

25 март 2003 година                        на Република Македонија, 
           Скопје                             Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

 
Б У Џ Е Т 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 
 

I ОПШТ ДЕЛ 
 

Член 1 
Буџетот на Република Македонија за 2003 година се состои од: 

 
   во денари 
I Вкупни приходи  55.146.067.000 
 и тоа:   
 - изворни приходи 54.546.067.000  
 - капитални приходи 600.000.000  
    
II Вкупни расходи  59.218.280.000 
 и тоа:   
 - утврдени намени 59.028.280.000  
 - резерви 190.000.000  
    
III Дефицит  4.072.213.000 
 од тоа:   
 Приходи 12.148.000.000  
 - приходи од приватизација 3.085.000.000  
 - донации 2.855.000.000  
 - депозити 1.250.000.000  
 - кредити 4.958.000.000  
 Расходи - 8.075.787.000  
 - отплата на главнина - 8.075.787.000  

 
Член 2 

Приходите по извори и видови на приходи и расходи по основни намени се утврдуваат во Билансот на прихо-
дите и трошоците на Буџетот на Република Македонија за 2003 година, и тоа: 
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568. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУ-
ВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 
 
Се прогласува Законот за извршување на Буџетот 

на Република Македонија за 2003 година, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 25 март 2003 година. 
 
Бр. 07-1367/1     Претседател 

25 март 2003 година     на Република Македонија, 
           Скопје        Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

 
З А К О Н 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Буџетот на Република Македонија за 2003 година 
(во натамошниот текст: Буџет) се извршува според 
одредбите на овој закон. 

 
Член 2 

Буџетот се состои од: Централен буџет - финансиран 
со изворни приходи утврдени во буџетот; Буџет на ко-
рисници - финансиран од буџетски приходи кои ги нап-
латуваат корисниците; Буџет од самофинансирачки 
активности - финансиран од приходи остварени од до-
полнителни активности на буџетските корисници; Буџет 
од донации - финансиран од приходи остварени од дона-
ции и Буџет од кредити - финансиран од приходи по ос-
нова на кредити. 

Член 3 
Техниката на наплатата на приходите, плаќањето на 

расходите и управувањето со ликвидноста и долговите 
се врши во согласност со актите пропишани од мини-
стерот за финансии. 

Член 4 
Корисниците и единките корисници на средства од 

Буџетот од областа на законодавната, извршната и суд-
ската власт (во натамошниот текст: корисници на Бу-
џетот), се должни  утврдените средства во Буџетот да 
ги користат наменски, рационално и економично. 

 
Член 5 

Расходите утврдени со Буџетот се максимални из-
носи над кои не можат да се преземат обврски.  

За да се преземат нови обврски мора да се предло-
жи нов извор на средства или да се намалат другите 
расходи во сразмерен износ. 

 
2. ИЗВРШУВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ БУЏЕТ 
 

Член 6 
Корисниците на средствата од Централниот буџет 

можат да ги користат средствата само доколку во рок 
од 25 дена од денот на донесувањето на Буџетот до 
Министерството за финансии достават годишен финан-
сиски план по месеци  за користење на средствата по 
програми и ставки.  

Корисниците на средства од Буџетот кои имаат 
единки корисници се должни до секоја единка корис-
ник, во рок од  пет дена, да достават извод од годишни-
от финансиски план по програми и ставки, во кој се со-
држани средствата наменети за одделните единки ко-
рисници. 

Врз основа на изводот од став 2 на овој член, един-
ките корисници изготвуваат свој финансиски план по 
месеци, програми и ставки, кој имаат обврска да го до-
стават до надлежното министерство, а надлежното ми-
нистерство консолидираниот финансиски план го до-
ставува до Министерството за финансии во рок од 25 
дена од денот на донесувањето на Буџетот. 

Врз основа на годишниот финансиски план, во те-
кот на годината, буџетските корисници изготвуваат 
предлог на месечен план кој го доставуваат до Мини-
стерството за финансии - Сектор трезор најдоцна пет 
дена пред почетокот на месецот за кој се однесува пла-
нот, заради негово одобрување.  

Корисниците на средства од Буџет кои во својот со-
став имаат единки корисници се должни до Мини-
стерството за финансии - Сектор трезор да достават и 
збирен предлог на месечен план за своите единки ко-
рисници. 

Член 7 
Прераспределбата на средства меѓу буџетските ко-

рисници се врши со изменување и дополнување на Бу-
џетот на Република Македонија. 

Во рамки на расходите утврдени во Буџетот на бу-
џетскиот корисник на ниво на ставки и програми, пре-
распределба корисникот може да врши меѓу расходни-
те ставки и програми, по претходно донесена одлука на 
Владата на Република Македонија и позитивно мисле-
ње на Министерството за финансии. 

Буџетскиот корисник прераспределбата, односно 
користењето на средствата во рамки на својот раздел, 
програма и ставка го врши по потставки согласно со 
Правилникот за класификација на расходи, без прет-
ходна согласност од Министерството за финансии. 

Утврдените износи во Буџетот на корисникот мо-
жат да му бидат прераспределени меѓу расходните ста-
вки, со исклучок  на следниве расходни ставки, и тоа: 
од другите расходи во платите, од трансферните и ка-
питалните расходи и капиталните трансфери во други-
те расходи. 

Член 8 
Средствата утврдени во Раздел 090.02 потставка 

428111 - Постојана резерва  со Одлука на Владата на 
Република Македонија можат да се користат за учество 
во финансирањето на мерките за сузбивање на епиде-
мии, заразни болести и елементарни непогоди. 
 

Член 9 
Средствата утврдени во раздел 090.02 потставка 

428112 - Тековни резерви се користат за потребите за 
кои не се планирани средства, односно не се планирани 
средства во доволен износ во Буџетот.  

За користење на средствата од став 1 на овој член, 
на предлог на министерот за финансии одлучува Вла-
дата на Република Македонија. 

По исклучок од став 2 на овој член за користењето 
на  средствата од став 1 одлучува министерот за фи-
нансии, но најмногу до износ од 150.000 денари. 

 
Член 10 

Исплатата на плати на сите буџетски корисници и 
единки корисници ќе биде контролирана од Секторот 
за буџети и фондови при  Министерството за финансии 
заради што корисниците и единките корисници на 
средства од  Буџетот се должни два дена пред исплата-
та на плати до овој сектор да достават барање за одо-
брување на средства за плати кон кое ќе ги приложат 
обрасците ПДД-МП и МП-1, копија од рекапитулација-
та за пресметани нето и бруто плати и образец Ф-1 за 
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бројот на вработените по име и презиме, бруто и нето 
плата и други податоци во пишана и електронска вер-
зија (на ЦД, дискета, е-меил и друго) за односниот ме-
сец за кој се однесува исплатата.  

  
Член 11 

На раководните работници и раководните државни 
службеници именувани од Владата на Република Ма-
кедонија кај буџетските корисници, од денот на нивно-
то именување заклучно со денот на нивното разрешу-
вање им следува надоместок на трошоци за одвоен жи-
вот од семејството во висина од 40% од просечната ме-
сечна нето плата исплатена во Република Македонија 
во претходните три месеца.  

Надоместокот за трошоците за одвоен живот не им 
припаѓа на лицата од став 1 на овој член, доколку ме-
стото на живеење е оддалечено помалку од 100 кило-
метри од местото на работење. 

 
Член 12 

На лицата на кои им следува право на користење на 
службен стан согласно со закон, доколку истиот не мо-
же да им биде обезбеден, имаат право на надоместок за 
закупнина на стан. Владата на Република Македонија 
со одлука ќе ја определи висината на надоместок за за-
купнина на стан. 

Доколку се користи надоместок за закупнина на 
стан или службен стан  не се исплаќа надоместок за 
трошоци за одвоен живот. 

 
Член 13 

Одредбите од членовите 11 и 12 на овој закон се 
применуваат и на лицата на служба во Армијата на Ре-
публика Македонија на кои им следуваат овие права 
согласно со закон. 
 

Член 14 
Надоместокот за превоз до и од работното место, 

по претходно дадена писмена изјава, се исплатува само 
за вработените чие место на живеење е оддалечено над 
2,5 км од работното место, но не повеќе од 900 денари 
месечно, кој надоместок се исплатува по претходно до-
ставени списоци од корисниците и единките корисни-
ци на средства од Буџетот до Министерството за фи-
нансии - Сектор за буџети и фондови.  

На вработените на кои во извршувањето на работи-
те од нивното работно место им е  неопходно  користе-
ње на превоз, им припаѓа надоместок во висина на 
стварните трошоци.  

Во случаите каде што не постои јавен превоз, од-
носно доколку налага потребата на службата на врабо-
тените  им следува надоместок во висина на стварните 
трошоци за превоз. 

На раководните работници и раководните државни 
службеници именувани од Владата на Република Ма-
кедонија кај буџетските корисници, кои живеат во ед-
на, а работат во друга општина, доколку не остваруваат 
право на надоместок на трошоци за одвоен живот, им 
следува надоместок за превоз во висина на стварните 
трошоци за превоз за најевтиното превозно средство од 
јавниот сообраќај кое овозможува навремено пристиг-
нување и заминување од работа. 

На вработените на кои врз основа на официјално 
одобрение им е дозволено да користат службени вози-
ла за личен превоз до и од работното место не им сле-
дува надоместок за превоз.  

 
Член 15 

Надоместокот за исхрана во текот на еден месец  
(доколку исхраната не е организирана) изнесува 2.300 
денари месечно, кој надоместок се исплатува по прет-
ходно доставени списоци од корисниците и единките 
корисници на средства од Буџетот до Министерството 
за финансии - Сектор за буџети и фондови. 

Член 16 
Надоместокот за дневница за службено патување во 

Републиката без трошоци за ноќевање изнесува 800 де-
нари.  

Член 17 
Надоместокот за селидбени трошоци се исплатува во 

висина на стварните трошоци за превоз на покуќнината. 
Надоместокот за селидбени трошоци не следува до-

колку на вработениот му се исплатува надоместок за 
одвоен живот. 

Член 18 
Во случај на боледување подолго од шест месеца и 

во случај на потешки последици од елементарни непо-
годи во смисла на Законот за заштита од елементарни 
непогоди, на работникот му се исплатува помош во ви-
сина од една последно исплатена просечна месечна 
плата во органот каде што е вработен.  

 
Член 19 

Во случај на смрт на работникот на неговото семејс-
тво му  припаѓа парична помош во износ од две последно 
исплатени просечни месечни плати во органот каде што 
бил вработен работникот, но не повеќе од 30.000 денари. 

Во случај на смрт на член на потесното семејство 
на работникот (родител, брачен другар, деца родени во 
брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и деца зе-
мени на издржување) на работникот, ако живеел во за-
едница му припаѓа парична помош во висина на една 
последно исплатена просечна месечна плата во органот 
каде што е вработен, но не повеќе од 15.000 денари. 

 
Член 20 

Буџетските корисници кои се финансираат исклу-
чиво од самофинансирачки активности правата стекна-
ти по основа на членовите 14 и 15 од овој закон се исп-
лаќаат од приходите остварени од самофинансирачки 
активности.  

Член 21 
За деновите кога вработениот е на службен пат, бо-

ледување, годишен одмор и отсуство од работа по која 
било друга основа, надоместокот за храна и превоз не 
му се исплатува. 

Член 22 
Корисниците кои во својот состав имаат единки ко-

рисници се должни да го контролираат наменското и 
законитото користење на средствата со кои располага-
ат единките корисници. 

 
Член 23 

Корисниците и единките корисници на средства од 
Буџетот на Република Македонија и на буџетите на: 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, Фондот за магистрални и регионални па-
тишта, Фондот за водите, Фондот за животна средина, 
Заводот за вработување на Република Македонија и 
Фондот за земјоделство, како и јавните претпријатија 
основани од Владата на Република Македонија можат 
да вработуваат нови работници и да пополнуваат 
упразнети работни места, само под услов ако за тоа се 
обезбедени средства во буџетите, односно финансиски-
те планови за тековната фискална година. 

За обезбедените средства во случаите од став 1 на 
овој член Министерството за финансии писмено ги из-
вестува корисниците и единките корисници на буџети-
те и јавните претпријатија на нивно барање.  

 
Член 24 

Средствата од Раздел 040.02 потставка 463111 - Ку-
пување на канцелариски мебел, се користат врз основа 
на Одлука на Владата на Република Македонија на 
предлог на комисијата што ја формира Владата, по 
претходно доставени барања од министерствата и 
утврдени приоритети. 
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Член 25 
Администрирањето и исплатата на средствата утвр-

дени во Раздел 090.02 ќе го врши Министерството за 
финансии. 

Член 26 
Средствата утврдени во Раздел 090.02 потставка 

443818 -Поттикнување на нови вработувања, ќе се ко-
ристат врз основа на Програмата за поттикнување на 
нови вработувања донесена од Владата на Република 
Македонија. 

Член 27 
Администрирањето и исплатата на средствата утвр-

дени во Раздел 090.02 потставка 463212 -Купување на 
информатичка опрема , ќе го врши Министерството за 
финансии за унапредување на софтверскиот систем за 
управување со јавните финансии. 

 
Член 28 

Средствата утврдени во Раздел 090.02 потставка 
442111-Трансфери до хуманитарни организации, ќе се 
користат врз основа на одлука на Владата, донесена на 
предлог од Министерството за финансии, по претходно 
добиени барања и програми за намената на средствата. 

 
Член 29 

Средствата утврдени во Раздел 090.02 потставка 
442113 - Трансфери до здруженија на граѓани, ќе се ко-
ристат врз основа на одлука на Владата на Република 
Македонија, на предлог на комисија што ја формира 
Владата по претходно распишан оглас и доставени ба-
рања со програми за намената на бараните  средства . 
 

Член 30 
Средствата во Раздел 090.02 - Министерство за фи-

нансии- функции на државата, во Програма 12 , потста-
вка 443421, во износ од 100.327.706 денари се намене-
ти за намирување на заостанатите обврски од претход-
ни години за превоз на раселени лица.  
 

Член 31 
Средствата во Раздел 090.02 - Министерство за фи-

нансии- функции на државата, во програма 12 , потста-
вки 451114 и 491112 наменети за отплата на камата и 
главнина по кредит на Фондот за земјоделство, Мини-
стерството за финансии директно ќе ги исплатува на 
кредиторите. 

Член 32 
Средствата утврдени во Раздел 090.02 за отплата на 

главнина и камата по основа на странски и домашен 
долг, ќе се извршуваат согласно со одредбите во склу-
чените договори, без оглед на планираната буџетска 
алокација за оваа намена. 

 
Член 33 

Средствата утврдени во Раздел 090.02 потставка 
471113 - Трансфери до Фондот за патишта, се извршу-
ваат согласно со претходно донесена Програма од Вла-
дата на Република Македонија. 

 
Член 34 

Ненамирените обврски на корисниците на заеми од 
меѓународни и домашни финансиски институции по 
кои гарант е Република Македонија, ќе се исплатуваат 
од Раздел 090.02 потставка 481313- Наплатени гаран-
ции, согласно со роковите за пристигнатост без оглед 
на планираната буџетска алокација за оваа намена. 

  
Член 35 

Средствата утврдени во Раздел 090.02 - Министерс-
тво за финансии- функции на државата; програма 13 - 
Телеком инвестициони проекти; поткатегории 46 и 47, 
а се дел од средствата од приватизација на "Телеком", 
во текот на годината ќе ги исплатува Министерството 
за финансии директно на изведувачите на работите, по 

претходно подготвени проекти и програми, спроведена 
постапка според Законот за јавни набавки од страна на 
ресорните министерства и доставена комплетна финан-
сиска документација, при што целокупната одговор-
ност за спроведување на постапката согласно со Зако-
нот за јавни набавки ја преземаат министерствата, од-
носно соодветните органи. 

 
Член 36 

Средствата утврдени во Раздел 130.01 потставка 
472112 - Трансфери до ЕЛС за водоснабдување, се ко-
ристат според Одлука на Владата, на предлог на Мини-
стерството за транспорт и врски, по претходно распи-
шан оглас и доставени барања. 

 
Член 37 

Средствата утврдени во Раздел 090.02 потставка 
443722 - Трансфери до Фондот за земјоделство, се из-
вршуваат согласно со претходно донесената Програма 
од Владата на Република Македонија, а месечната уп-
лата во корист на  Фондот за земјоделство се врши сог-
ласно со динамиката на наплата на приходите. 

 
Член 38 

Средствата за исплата на детски додаток утврдени 
во Раздел 150.10 потставка 443411 - Детски додаток, ќе 
се користат по претходно донесена Програма од Влада-
та на Република Македонија и оформена документаци-
ја од страна на Министерството за труд и социјална по-
литика. 

Средствата за заштита на социјално загрозеното на-
селение утврдени во Раздел 150.20 потставка 443414 - 
Плаќања за социјално загрозени семејства ќе се кори-
стат по претходно донесена Програма од Владата на 
Република Македонија и оформена документација од 
страна на центрите за социјална работа. 

Средствата за надоместок на невработените поради 
структурни промени, потставка 441211 ќе се користат 
преку Заводот за вработување на Република Македонија. 

 
Член 39 

Средствата за извршување на обврските на Репуб-
лика Македонија по основа на пензиско и инвалидско 
осигурување утврдени со закон, во Раздел 150.20 пот-
ставка 441411, се исплатуваат на Фондот на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија врз основа 
на претходна пресметка што ја доставува Фондот до 
Министерството за финансии и Министерството за 
труд и социјална политика. 

 
Член 40 

Средствата во Раздел 160.01, Програма 15-ученич-
ки стандард и Програмата 16-студентски стандард, ста-
вка 441-Трансфери до други нивоа на власт и ставката 
443-Трансфери до домаќинства и физички лица, се ко-
ристат по претходно донесена Програма за развој на 
ученичкиот и студентскиот стандард од Владата на Ре-
публика Македонија. 

Средствата во Раздел 160.01, Програма 17-наука, 
ставка 442-Трансфери до непрофитни организации и 
ставка 443- трансфери до домаќинства и физички лица, 
се користат по претходно донесена Програма за научно 
истражувачката дејност од Владата на Република Ма-
кедонија. 

Член 41 
Средствата во Раздел 161.01 Програма 12 - Спорт, 

ставките 427 и 442 и Програмата 13 - Млади, ставка 442 
се користат по претходно донесена Програма за развој 
на спортот од Владата на Република Македонија.   

 
Член 42 

Средствата во Раздел 180.10 за сите одделни про-
грами на ставката 443 се користат по претходно доне-
сени програми од Владата на Република Македонија. 
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Член 43 
Средствата предвидени во Раздел 190.01 - Министерс-

тво за здравство, ставка  441- Трансфери до други нивоа на 
власт, се користат по претходно донесени програми од Вла-
дата на Република Македонија, на предлог на Министерс-
твото за здравство.  

Член 44 
Средствата во Раздел 192.01 - Агенција за иселениш-

тво потставка 443611 - Издавачка дејност , ќе се користат 
по претходно донесена Програма од Владата на Републи-
ка Македонија. 

Член 45 
Средствата во Раздел 193.01 потставка 443814 -Тран-

сфери до јавни гласила на локално ниво и потставка 
443813 - Издавачите на весници и списанија, се користат 
врз основа на Одлука на Владата, на предлог на Агенција-
та за информации, по објавен оглас врз претходно утврде-
ни критериуми.  

Член 46 
Средствата во Раздел 260.01-Македонска академија 

на науките и уметностите, потставката 443714 - Тран-
сфери до научно-истражувачките институции, се кори-
стат по претходно донесена Програма од Владата на 
Република Македонија, на предлог на Македонската 
академија на науките и уметностите. 

 
Член 47 

Средствата за плаќање на акцизи и данок за додадена 
вредност за прометот на добра и услуги во земјата, фи-
нансирани со парични средства на странски донатори за 
реализација на проекти врз основа на договори меѓу Вла-
дата на Република Македонија и странски донатори, во 
кои стои клаузула дека донираните средства не можат да 
се користат за плаќање на даноци, ќе се обезбедуваат од 
Буџетот од раздел 090.02 Програма 12 потставка 467122. 

Поблиски прописи за начинот на спроведување на 
одредбите од став 1 на овој член донесува министерот 
за финансии. 

Член 48 
Кога приходите што со својата дејност ги оствару-

ваат органите на државната управа, како и другите 
приходи што му припаѓаат на Буџетот, се погрешно уп-
латени или се наплатени во износ поголем од утврде-
ниот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа 
првенствено на товар на видот на приходите на кои се 
уплатени, а ако такви приходи нема, на товар  на дру-
гите приходи на Буџетот. 

Повратот на средства од став 1 на овој член се врши 
на начин детално пропишан од министерот за финансии. 

 
Член 49 

Привремено слободните средства на Буџетот можат 
краткорочно да се пласираат во деловните банки. 

Условите и начинот под кои ќе се пласираат средс-
твата од став 1 на овој член се регулираат со договор 
меѓу министерот за финансии и деловните банки. 

 
3.ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТИТЕ ФИНАНСИРАНИ 
ОД БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ НАПЛАТЕНИ ОД ОРГА-
НИ, ПРИХОДИТЕ НАПЛАТЕНИ ОД ДОПОЛНИТЕЛ-
НИ АКТИВНОСТИ НА БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ 

И ПРИХОДИТЕ ОД  ДОНАЦИИ И КРЕДИТИ 
 

Член  50 
Приходите што ги остваруваат корисниците и един-

ките корисници на средства од Буџетот се уплатуваат 
на трезорската сметка и се евидентираат на  посебните 
сметки во Главната книга на Трезорот и тоа:  

- приходите наплатени од органи се евидентираат 
на сметката 631; 

- приходите наплатени од дополнителни активно-
сти на буџетските корисници се евидентираат на сме-
тката за самофинансирачки активности 787;  

- високообразовните институции приходите од самофи-
нансирачките активности ги евидентираат на сметка 788; 

- приходите од донации се евидентираат на сметка 785 и 
- приходите од кредити се евидентираат на сметка 786.  

Член  51 
Приходите од член 50 на овој закон можат да се ко-

ристат за намените и во висина на износите утврдени 
со Буџетот врз основа на годишен финансиски план по 
месеци, програми и ставки и истиот потребно е да се 
достави до Министерството за финансии во рок од 25 
дена од денот на донесувањето на Буџетот. 

Корисниците на средствата од Буџетот кои имаат един-
ки корисници должни се до секоја единка корисник, во ро-
кот од став 1 на овој член, да достават извод од годишниот 
финансиски план по програми и ставки во кои се содржани 
средствата наменети за одделните единки корисници. 

Врз основа на изводот од став 2 на овој член, единките 
корисници изготвуваат свој финансиски план по месеци, 
програми и ставки кои имаат обврска да го достават до 
надлежното министерство и Министерството за финансии 
во рок од 25 дена од денот на донесувањето на Буџетот.  

Врз основа на годишниот финансиски план, во те-
кот на годината, буџетските корисници изготвуваат 
предлог на месечен план кој го доставуваат до Мини-
стерството за финансии - Сектор трезор најдоцна пет 
дена пред почетокот на месецот за кој се однесува пла-
нот, заради негово одобрување. 

Корисниците на средства од Буџетот кои во својот со-
став имаат единки корисници се должни до Министерс-
твото за финансии - Сектор трезор да достават и збирен 
предлог на месечен план за своите единки корисници.  

Член 52 
Доколку корисниците на Буџетот, кои во својот со-

став немаат единки корисници, во текот на годината ќе 
остварат поголеми износи на приходите од член 50, али-
неи 1 и 2, од планираните, истите ќе можат да ги кори-
стат по претходно одобрување од Собранието на Репуб-
лика Македонија, а приходите од алинеите 4 и 5 по прет-
ходно одобрување од Министерството за финансии. 

Доколку корисниците на Буџетот, кои во својот со-
став имаат единки корисници, во текот на годината ос-
тварат поголеми износи на приходите од член 50, исти-
те ќе можат да ги користат по претходно  одобрување  
од Министерството за финансии. 

Доколку во текот на годината, приходите од член 
50 на овој закон не се остваруваат според планираната 
динамика, Министерството за финансии може да извр-
ши намалување на планираните расходи. 

Прераспределбата на утврдените средства меѓу расход-
ните ставки и програми во рамките на еден корисник, се вр-
ши со претходна согласност на Министерството за финансии.  

Буџетскиот корисник прераспределбата, односно 
користењето на средствата во рамките на својот раздел, 
програма и ставка го врши по потставки согласно со 
Правилникот за класификација на расходи, без прет-
ходна согласност од Министерството за финансии. 

Прераспределбата на утврдените средства меѓу ко-
рисници се врши со претходна согласност од Владата 
на Република Македонија.    

Член 53 
Буџетските средства во Раздел 090.04 ставка 469 Купу-

вање на стоковни резерви, како и средствата остварени од 
приходи од дополнителни активности на Бирото за стоков-
ни резерви , донации и кредити се користат согласно со 
Програмата за формирање на стоковните резерви за 2003 
година, донесена од Владата на Република Македонија. 

Неискористените приходи од дополнителни актив-
ности на Бирото за стоковни резерви, согласно со Про-
грамата за формирање на стоковните резерви за 2003 
година се приход на Буџетот. 

 
4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Член 54 
Буџетот на Република Македонија за 2003 година ќе 

се извршува од 1 јануари до 31 декември 2003 година.   
Член 55 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во "Службен весник на Република Македонија", а ќе 
се применува од 1 јануари 2003 година. 
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569. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИ-
ЧУВАЊЕ НА ИЗВОРНИТЕ ПРИХОДИ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОТРЕБИ ЗА 2003 ГОДИНА 

 
Се прогласува Законот за ограничување на извор-

ните приходи за финансирање на јавните потреби за 
2003 година, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 25 март 2003 година. 

 
Бр. 07-1368/1     Претседател 

25 март 2003 година     на Република Македонија, 
           Скопје        Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
З А К О Н 

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОРНИТЕ ПРИХОДИ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОТРЕБИ 

ЗА 2003 ГОДИНА  
Член 1 

Изворните приходи (без трансферните средства) за 
финансирање на јавните потреби за 2003 година се огра-
ничуваат на вкупен износ од 83.916.494.000 денари. 

Износот на приходите од ставот 1 на овој член се 
распределуваат на: 

1. Централниот буџет              54.546.067.000 денари 
2. Единиците на локалната  
самоуправа                                    939.327.000 денари 
3. Фондот на пензиското и  
инвалидското осигурување  
на Македонија                          17.434.500.000 денари 
4. Фондот за здравствено  
осигурување на Македонија     8.141.800.000 денари 
5. Заводот за вработување  
на Република Македонија         1.090.000.000 денари 
6. Фондот за патишта                1.640.000.000 денари 
7. Фондот за заштита и  
унапредување на животната  
средина и природата                      50.000.000 денари 
8. Фондот за води                           74.800.000 денари 
Вкупно:                                   83.916.494.000 денари 
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Член 2 
Изворните приходи на единиците на локалната са-

моуправа одделно изнесуваат: 
Општина Берово                               5.262.000 денари 
Општина Пехчево                             1.996.000 денари 
Општина Битола                             41.935.000 денари  
Општина Бистрица                           5.117.000 денари 
Општина Новаци                              2.887.000 денари  
Општина  Бач                                    1.784.000 денари    
Општина  Старавина                        1.989.000 денари  
Општина  Могила                             3.467.000 денари 
Општина Кукуречани                       3.105.000 денари 
Општина Цапари                              2.041.000 денари 
Општина Добрушево                        1.585.000 денари 
Општина Брод Македонски             2.015.000 денари                                        
Општина  Самоков                           1.044.000 денари 
Општина  Пласница        1.342.000 денари 
Општина Валандово                         4.428.000 денари 
Општина Виница                              6.890.000 денари 
Општина Блатец                               1.047.000 денари 
Општина Гевгелија                           8.675.000 денари 
Општина Миравци                            1.780.000 денари 
Општина Богданци                           4.070.000 денари 
Општина Стар Дојран                      2.236.000 денари 
Општина Гостивар                          20.662.000 денари 
Општина Неготино-Полошко          7.038.000 денари 
Општина Врапчиште                        4.094.000 денари 
Општина Ростуше                             6.494.000 денари 
Општина Маврови Анови                3.781.000 денари 
Општина Чегране                              5.367.000 денари 
Општина Долна Бањица                   3.879.000 денари 
Општина Србиново                          2.604.000 денари 
Општина Вруток                               2.891.000 денари 
Општина Дебар                                 7.230.000 денари  
Општина Центар Жупа                    2.690.000 денари 
Општина Делчево                             6.753.000 денари 
Општина Македонска Каменица     3.118.000 денари 
Општина Демир Хисар                    2.819.000 денари 
Општина Сопотница                        1.065.000 денари 
Општина Кавадарци                       19.144.000 денари 
Општина Конопиште                        2.444.000 денари 
Општина Росоман                             2.456.000 денари 
Општина Кичево                               9.668.000 денари 
Општина Другово                             3.333.000 денари 
Општина Осломеј                             3.737.000 денари 
Општина Вранешница                      1.539.000 денари 
Општина Зајас                                   3.604.000 денари 
Општина Кочани                            11.021.000 денари 
Општина Чешиново                          1.185.000 денари 
Општина Облешево                          2.214.000 денари 
Општина Зрновци                             1.307.000 денари 
Општина Оризари                             1.848.000 денари 
Општина Кратово                             3.990.000 денари 
Општина Крива Паланка                 7.595.000 денари 
Општина Ранковце                           1.603.000 денари 
Општина Куманово                        30.119.000 денари 
Општина Липково                          10.207.000 денари  
Општина Орашец                              1.508.000 денари 
Општина Клечовце                           1.858.000 денари 
Општина Старо Нагоричане            4.196.000 денари 
Општина Крушево                            4.792.000 денари 
Општина Житоше                             1.030.000 денари 
Општина Неготино                           7.199.000 денари 
Општина Демир Капија                   1.956.000 денари 
Општина Охрид                              32.523.000 денари 
Општина Белчишта                          5.600.000 денари 
Општина Косел                                 2.848.000 денари 
Општина Мешеишта                        2.388.000 денари 
Општина Прилеп                            27.476.000 денари 
Општина Долнени                            5.774.000 денари 
Општина Тополчани                        2.149.000 денари 
Општина Кривогаштани                  2.970.000 денари 
Општина Витолиште                        1.895.000 денари 
Општина Пробиштип                       5.422.000 денари 

Општина Злетово                              1.520.000 денари 
Општина Радовиш                            8.038.000 денари 
Општина Конче                                 2.119.000 денари 
Општина Подареш                            1.745.000 денари 
Општина Ресен                               11.653.000 денари 
Општина Свети Николе                   7.020.000 денари 
Општина Лозово                               1.193.000 денари 
Општина Струмица                        17.829.000 денари 
Општина Ново Село                         6.830.000 денари 
Општина Василево                           4.958.000 денари 
Општина Босилово                           5.518.000 денари 
Општина Куклиш                             2.915.000 денари 
Општина Муртино                            2.822.000 денари 
Општина Струга                             19.590.000 денари 
Општина Луково                               3.395.000 денари 
Општина Делогожда                        4.394.000 денари 
Општина Лабуништа                       5.318.000 денари 
Општина Велешта                            3.976.000 денари 
Општина Вевчани                             2.048.000 денари 
Општина Тетово                             31.226.000 денари 
Општина Џепчиште                          4.027.000 денари 
Општина Теарце                               9.681.000 денари 
Општина Брвеница                           6.539.000 денари 
Општина Камењане                          4.910.000 денари 
Општина Боговиње                           5.040.000 денари 
Општина Шипковица                       3.585.000 денари 
Општина Желино                              9.588.000 денари 
Општина Јегуновце                          3.565.000 денари 
Општина Вратница                           1.574.000 денари 
Општина Велес                               18.498.000 денари 
Општина Богомила                           1.217.000 денари 
Општина Градско                             2.078.000 денари 
Општина Чашка                                1.663.000 денари 
Општина Извор                                 1.045.000 денари 
Општина Штип                               21.679.000 денари 
Општина Карбинци                          3.237.000 денари 
Општина Гази Баба                        18.600.000 денари 
Општина Арачиново                        3.092.000 денари 
Општина Петровец                           4.502.000 денари 
Општина Илинден                            5.437.000 денари 
Општина Кисела Вода                    30.424.000 денари 
Општина Студеничани                     6.294.000 денари 
Општина Зелениково                        3.497.000 денари 
Општина Сопиште                            4.471.000 денари 
Општина Карпош                            18.468.000 денари 
Општина Сарај                                  8.784.000 денари 
Општина Кондово                            4.041.000 денари 
Општина Ѓорче Петров                  10.851.000 денари 
Општина Чаир                                 21.275.000 денари 
Општина Чучер-Сандево                 5.134.000 денари 
Општина Шуто Оризари                  4.693.000 денари 
Општина Центар                             24.797.000 денари 
Град Скопје                                   109.156.000 денари 
          Вкупно:                              939.327.000 денари 
 

Член 3 
Во рамките на вкупно утврдените средства за фи-

нансирање на јавните потреби на единиците на локал-
ната самоуправа, Владата на Република Македонија 
може да врши измена на распоредот на средствата. 

Измени можат да се вршат доколку одделна едини-
ца на локална самоуправа оствари помал износ на из-
ворни приходи од утврдениот во членот 2 на овој за-
кон. 

Член 4 
Наплатените приходи по основ на придонеси за Фон-

дот на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, Фондот за здравствено осигурување на Маке-
донија, Фондот за патишта, Фондот за заштита и унапре-
дување на животната средина и природата, Фондот за 
води и Заводот за вработување на Република Македони-
ја, се уплатуваат на нивните сметки за редовно работе-
ње, кои се должни да обезбедат евиденција на приходи-
те по видови според пропишаните уплатни сметки. 
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Фондовите и Заводот од ставот 1 на овој член се 
должни да обезбедат кумулативни податоци за оства-
рените приходи по видови и на месечна основа го изве-
стуваат Министерството за финансии заради контрола 
на остварувањето на приходите. 

Наплатените приходи од претходни години по ос-
нов на придонеси за Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија и Заводот за врабо-
тување на Република Македонија, што ќе се наплатат 
во 2003 година не влегуваат во износите утврдени во 
членот 1 од овој закон. 

 
Член 5 

Приходите остварени над утврдениот износ во чле-
новите 1 и 2 на овој закон ќе се насочуваат на посебна 
сметка на Република Македонија. 

Средствата од ставот 1 на овој член, кои се остваре-
ни од единиците на локалната самоуправа се распреде-
луваат на единиците на локалната самоуправа со одлу-
ка на Владата на Република Македонија. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 6 
Насочувањето на приходите од членот 5 став 1 на 

овој закон, кои се уплатуваат на трезорската сметка, а се 
однесуваат на единиците на локалната самоуправа, го 
врши Министерството за финансии - Сектор за трезор. 

Насочувањето на приходите од членот 5 став 1 на 
овој закон, кои се уплатуваат на сметките на фондови-
те и Заводот од членот 1 на овој закон, го вршат фондо-
вите и Заводот. 

Член 7 
Преносот на приходите од трезорската сметка за 

единиците на локалната самоуправа го врши Мини-
стерството за финансии - Сектор за трезор врз основа 
на утврденото учество во вкупниот број на население-
то, бројот на населените места и површината на општи-
ните искажана во км2 на ниво на старите општини.  

Член 8 
За спроведувањето на овој закон ќе се грижи Мини-

стерството за финансии. 
Член 9 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе 
се применува од 1 јануари 2003 година. 
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570. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

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

ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за данокот на додадена вредност, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 26 март 2003 година. 
 
Бр. 07-1395/1     Претседател 

26 март 2003 година     на Република Македонија, 
           Скопје        Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

 
Член 1 

Во Законот за данокот на додадена вредност 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 
59/99, 86/99, 11/2000 и 8/2001), во членот 22 ставови 1 
и 2 зборот “пресметковниот“ се заменува со зборот 
“даночниот“. 

Член 2 
Во членот 27 став 1 точка 15 на крајот од реченица-

та сврзникот “и“ се заменува со точка и запирка. 
Во точката 16 на крајот од реченицата точката се 

заменува со сврзникот “и“. 
По точката 16 се додава нова точка 17, која гласи: 
“17. Добра потребни за реализирање на проекти фи-

нансирани со парични средства на странски донатори 
за реализација на проекти врз основа на договори меѓу 
Владата на Република Македонија и странски донато-
ри, во кои стои клаузула дека донираните средства не 
можат да се користат за плаќање на даноци.“ 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
“(3) Поблиски прописи за начинот на спроведување 

на даночното ослободување од ставот 1 точка 17 на 
овој член донесува министерот за финансии.“.  

Член 3 
Во членот 28 точка 1 бројот “19“ се заменува со 

бројот “18“. 
Член 4 

Во членот 29 бројот “19“ се заменува со бројот “18“.  
Член 5 

Членот 30 се менува и гласи: 
“(1) Повластената даночна стапка од 5% се приме-

нува врз прометот и увозот на: 
1. Производи за човечка исхрана; 
2. Вода за пиење од јавните системи за снабдување; 
3. Публикации и тоа: книги, брошури и слични пе-

чатени материјали, весници и други периодични пуб-
ликации, детски сликовници, книги за цртање и боење 

за деца и картографски производи од секаков вид, 
освен публикации кои служат претежно за рекламни 
цели, како и публикации со порнографска содржина. 

(2) Производите за човечка исхрана од точката 1 и 
публикациите од став 1 точка 3 од овој член, кои подле-
жат на повластена стапка на данокот на додадена вред-
ност, ги определува Владата на Република Македонија.“ 

 
Член 6 

Во членот 33 став 1 зборовите: “пресметковен, од-
носно“ се бришат. 

Член 7 
Во членот 35 точка 2 зборовите: “даночниот период“ 

се заменуваат со зборовите: “календарската година“. 
 

Член 8 
Во поглавје X. ОДАНОЧУВАЊЕ, во поднасловот 1, 

зборовите: “и пресметковен“ се бришат. 
 

Член 9 
Членот 39 се менува и гласи: 
“(1) Периодот за кој се пресметува и плаќа данокот 

на додадена вредност е даночен период. За даночен 
период се смета календарскиот месец или, доколку 
вкупниот промет во изминатата календарска година не 
надминал износ од 25 милиони денари, даночниот пери-
од ќе биде календарско тримесечје. 

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член, кај добро-
волно регистрираните даночни обврзници согласно со 
членот 51 став 4 од овој закон, за даночен период се 
смета календарската година. Доколку даночниот обврз-
ник ја врши својата дејност само во еден дел од кален-
дарската година, за даночен период се смета само овој 
период.“ 

Член 10 
Во членот 40 став 1 зборовите: “пресметковен, од-

носно“ се бришат. 
Во ставот 2 зборовите: “пресметковен или“ се бри-

шат. 
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
“(3) Ако за целите на оданочување биле решавачки 

околностите од одредена календарска година, кои мо-
жат да се утврдат само привремено во текот на таа ка-
лендарска година, во тој случај даночниот обврзник е 
должен да изврши конечна пресметка на даноците во 
даночната пријава за последниот даночен период од 
таа календарска година.“ 

Ставот 3 станува став 4. 
 

Член 11 
Во членот 41 ставот 1 се менува и гласи: 
“(1) Даночниот обврзник е должен за секој даночен 

период да поднесе даночна пријава во рок од 15 дена 
по истекот на даночниот период, во која сам го пресме-
тува данокот.“ 

Во ставот 2 зборовите: “Аконтативна даночна“ се 
заменуваат со зборот “Даночната“, зборот “пресметко-
вен“ се заменува со зборот “даночен“. 

Ставот 3 се брише. 
Ставот 4 се менува и гласи: 
“(4) По исклучок од ставот 1 на овој член во случај 

на престанок со вршење на дејност од страна на дано-
чен обврзник според членот 39 став 2, истиот е дол-
жен да поднесе даночна пријава во рок од 15 дена по 
истекот на календарскиот месец, во кој престанал со 
дејноста. 
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Во ставот 5 зборовите: “Аконтативната и годишна-
та даночна пријава“ се заменуваат со зборовите: “Да-
ночните пријави“. 

Во ставот 6 зборовите: “аконтативната и на годиш-
ната даночна пријава ги“ се заменуваат со зборовите: 
“даночната пријава го“. 

Ставовите 4, 5 и 6 стануваат ставови 3, 4 и 5. 
 

Член 12 
По членот 41 се додава нов член 41-а, кој гласи: 

 
“Член 41-а 

(1) Доколку даночниот обврзник утврди дека при-
јавил неточно или нецелосно промети, даноци или 
претходни даноци во одредена даночна пријава за со-
одветниот даночен период, должен е да изврши ис-
правка на даночната пријава преку поднесување на 
нова исправена даночна пријава за тој даночен пери-
од. Исправката не се врши преку искажување на раз-
ликите во износите, туку преку искажување на целос-
ните износи. 

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член, даночниот 
обврзник е должен да изврши исправка на неточната 
или нецелосната даночна пријава во последната даноч-
на пријава од календарската година на која се однесува 
грешката, доколку се работи за повеќе или помалку 
пријавен данок во дадениот даночен период кој е по-
мал од 1% од пријавениот данок, но не повеќе од 2.000 
денари.“ 

Член 13 
Во членот 42 став 1 зборовите: “пресметковен, од-

носно“ се бришат, а во точка 1 зборовите: “аконтативна 
или годишна“ се бришат. 

 
Член 14 

Во членот 43 став 1 зборовите: “пресметковен или“ 
се бришат. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
“(2) Данокот пресметан и пријавен за соодветниот 

даночен период, даночниот обврзник го плаќа во роко-
вите пропишани во член 41 ставови 1 и 3 на овој закон, 
во кои се поднесува даночната пријава.“ 

Во ставот 9 зборот “пресметковен“ се заменува со 
зборот “даночен“. 

Член 15 
Во членот 44 бројот “0,1“ се заменува со бројот “0,05“. 
 

Член 16 
Во членот 45 став 1 зборовите: “пресметковен или“ 

се бришат, а во втората реченица зборот “пресметко-
вен“ се заменува со зборот “даночен“. 

Во ставот 6 бројот “0,1“ се заменува со бројот “0,05“. 
 

Член 17 
Во членот 50 зборовите: “Законот за персоналниот 

данок на доход“ се заменуваат со зборовите: “Законот 
за утврдување и наплата на јавните приходи“. 

 
Член 18 

Во членот 51 по ставот 7 се додаваат два нови става 
8 и 9 кои гласат: 

“(8) По исклучок на рокот утврден во ставот 7 на 
овој член, прекинувањето на регистрацијата може да 
се оствари во покус рок од пет календарски години, 
а со донесување на решение од надлежниот даночен 
орган. 

(9) Надлежниот даночен орган може да изврши пре-
кинување на регистрацијата кога: 

а) во претходната календарска година даночниот 
обврзник поднесува даночни пријави без искажување 
на данок за извршен промет и без искажување претхо-
ден данок за одбивање; 

б) во двете претходни календарски години даночни-
от обврзник поднесува даночни пријави без искажува-
ње на данок за извршен промет, со исклучок на случаи-
те кога во истите периоди во даночните пријави иска-
жува само промет ослободен од данок со право на од-
бивка или претходен данок кој произлегува од промет 
на инвестициони добра извршен кон даночниот обврз-
ник или увезени од него.“ 

Ставовите 8 и 9 стануваат ставови 10 и 11. 
 

Член 19 
Во членот 52 по ставот 2, се додава нов став 3, кој 

гласи: 
“(3) Даночниот обврзник е должен на крајот од ка-

лендарската година да ги утврди и евидентира соодвет-
ните годишни износи.“ 

Во ставот 3 кој станува став 4 зборот “пресметко-
вен“ се заменува со зборот “даночен“. 

Ставовите 4, 5 и 6 стануваат ставови 5, 6 и 7. 
 

Член 20 
Во членот 56 ставот 1 се менува и гласи: 
“(1) Фактурите и другите документи издадени во 

согласност со овој закон, како и деловните книги на да-
ночните обврзници се чуваат најмалку пет години по 
истек на календарската година, за која се однесуваат.“ 

 
Член 21 

Во членот 58, по ставот 2 се додава нов став 3, кој 
гласи: 

“(3) Жалбата не го одлага извршувањето на реше-
нието од ставот 1 на овој член.“ 

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5. 
 

Член 22 
Во членот 59, став 1 точка 1 зборовите: “од став 1 

до 4“ се заменуваат со зборовите: “ставови 1, 2 и 3“. 
 

Член 23 
По членот 60 се додава нов член 60-а, кој гласи: 

 
“Член 60-а 

Одговорното лице во правното лице и физичко лице 
- даночен обврзник, кои нема да поднесат даночна при-
јава во пропишаниот рок или не го уплатат долгуваниот 
данок на утврдените сметки, со цел да се стекнат со по-
голема имотна корист или вредност, ќе се казнат за кри-
вично дело со казна затвор од една до пет години.“ 

 
Член 24 

Повластената даночна стапка од 5% ќе се примену-
ва и на првиот промет на станбени згради и станови, во 
оној дел во кој истите се користат за станбени цели, но 
само доколку нивната изградба е започната пред денот 
на влегувањето во сила на овој закон и доколку истите 
ќе бидат изградени до 31 декември 2003 година, а ќе се 
стават во промет до 31 март 2004 година.  

Член 25 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе 
се применува од 1 април 2003 година. 
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571. 
Врз основа на член 93, став 3 од Законот за транс-

формација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/93, 
48/93, 21/98, 25/99, 33/99, 81/99 и 49/00), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 25 
март 2003 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ 
ОД ПРИВАТИЗАЦИЈАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
СО ОПШТЕСТВЕН  КАПИТАЛ  ЗА  2003 ГОДИНА 
 

I 
Со оваа програма се утврдува користењето на 

средствата што ќе се остварат од приватизацијата на 
претпријатијата со општествен капитал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
Средствата од точка I на оваа програма во себе 

вклучуваат дел од остварените средства од приватиза-
цијата на „Македонски телекомуникации“, како и 
средства што се планира да се остварат од приватиза-
цијата на претпријатијата со општествен капитал во те-
кот на 2003 година. 

 
III 

Средствата од точка II на оваа програма ќе се кори-
стат за следниве намени: 

1. Средствата од приватизацијата на „Македонски 
телекомуникации“ во износ од 6.695.726.490 денари ќе 
бидат наменети за: 

- развојни програми - Телеком инвестициони прое-
кти до 1.040.000.000 денари; 
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- исплата на заостанати обврски по основа на усогла-
сување на пензиите  на пензионерите до 1.140.000.000 де-
нари; 

- отплата на странски долг на Република Македони-
ја до 4.365.726.490 денари и 

- исплата на заостанати обврски по основа на усог-
ласување на пензиите на пензионираните работници од 
Министерството за внатрешни работи до 150.000.000 
денари. 

2. Средствата од приватизација на претпријатијата 
со општествен капитал што се планира да се остварат 
во текот на 2003 година ќе бидат наменети за: 

- отплата на долгот по основа на обврзниците изда-
дени согласно со Законот за начинот и постапката за 
исплатување на депонираните девизни влогови на гра-
ѓаните по кои гарант е Република Македонија. 

 
IV 

Средствата од точка III на оваа програма ќе се реа-
лизираат преку Буџетот на Република Македонија. 

Исплатата на средствата за одделни намени од точ-
ка III ќе се врши врз основа на документација и начин 
утврден со прописите за овие намени. 

 
V 

За реализација на оваа програма ќе се грижи Мини-
стерството за финансии. 

 
VI 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Бр. 07-1369/1                 Претседател 

25 март 2003 година          на Собранието на Република 
    Скопје                Македонија, 

м-р Никола Поповски, с.р. 
___________ 

572. 
Врз основа на член 8 од Законот за Владата на Репуб-

лика Македонија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 20.01.2003 гoдина, донесе 

 
МАКРОЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 
 

1. Макроекономски амбиент и претпоставки 
И покрај нормализирањето на политичко-безбед-

носната состојба, Република Македонија влегува во 
2003 година со кревка макроекономска стабилност и 
тежок социјален товар. Минатогодишната стапка на 
раст на БДП од 0,3% ги одложи надежите за закрепну-
вање на македонската економија за оваа година, а еска-
лацијата на проблемите со невработеноста, социјалната 
несигурност и растечката сиромаштија сериозно го за-
грози квалитетот на животот на граѓаните. 

Покрај ова, макроекономската политика во 2003 го-
дина ќе се соочи и со неколку ограничувачки фактори 
на економскиот раст, од кои како позначајни се издво-
јуваат: 

- сериозно влошената фискална позиција на среден 
рок како резултат на недисциплинираната буџетска   
потрошувачка, особено во втората половина на 2002 
година и намалувањето на приходите со укинување на 
данокот на финансиски трансакции; 

- неподготвеноста на голем дел од економските 
субјекти за соочување со заострената странска конку-
ренција, како неминовен ефект од претстојниот влез во 
Светската трговска организација; 

- финансиската исцрпеност и меѓусебната задолже-
ност на економските субјекти; 

- незавршените структурни реформи и приватиза-
ции, а особено бројните приватизации извршени со не-
правилности во постапката; 

- недоволно развиениот финансиски пазар и висо-
ките каматни стапки; 

- рецесионите движења во светската економија,   
особено намалената економска активност во земјите, 
кои се значајни надворешно-трговски партнери на на-
шата земја; 

- можната нестабилност од најавените воени дејс-
твија против Ирак и евентуалниот пораст на цената на 
суровата нафта би можела да изврши нагорен притисок 
врз домашните цени во првиот квартал на годината. 

Имајќи ги предвид акутните проблеми, Владата на 
Република Македонија во соработка со социјалните 
партнери и меѓународните финансиски институции, 
пред сé ММФ и Светската банка е решена да понуди 
сериозна, одговорна и кредибилна макроекономска 
програма, за која ќе добие поддршка со склучување на 
нов стенд-бај аранжман од ММФ. Покрај очекуваниот 
прилив на средства од донаторската конференција и 
директната финансиска поддршка, макроекономската 
програма поддржана од ММФ ќе понуди прудентни 
макроекономски политики и реформски дух, кој ќе мо-
билизира значителни износи на меѓународен приватен 
капитал и ќе ги охрабри инвеститорите. 

Истовремено, Владата ќе ја интензивира соработка-
та со Светската банка, во рамките на новата тригодиш-
на Стратегија за поддршка на Република Македонија 
2003-2005 година, особено на полето на забрзување на 
структурните реформи и реформите на јавната админи-
страција. 

Повисокото ниво во односите меѓу Република Ма-
кедонија и Европската унија ќе претставува силен им-
пулс за зајакнување на институционалниот капацитет, 
забрзување на реформите и постигнување одржлив 
економски раст. Владата започна со поефикасно коор-
динирање на активностите во министерствата и држав-
ните институции во правец на усогласување на напори-
те за побрза интеграција на Република Македонија во 
европското семејство. 

Поаѓајќи од присутните проблеми, како и од оцене-
тите можности, претпоставки и ограничувачки факто-
ри, основните цели на макроекономската политика во 
2003 година ќе бидат: 

-  поттикнување на вработувањето, 
-  намалување на сиромаштијата. 
Воедно, макроекономската политика во 2003 годи-

на ќе ја зацврсти макроекономската стабилност, обез-
бедувајќи услови за поусогласени односи во тргов-
скиот и платниот биланс, стабилен курс на денарот, 
одржливост на фискалната позиција на среден рок и 
ценовна стабилност. Освен тоа, ќе се преземат актив-
ности за квалитативно подобрување на реформските 
процеси, што ќе придонесе за заживување на економ-
ската активност. 

Успехот во остварувањето на целите на макроеко-
номската политика за 2003 година ќе зависи и од вла-
деењето на правото, степенот на ефикасност на судски-
от систем и почитувањето на сопственичките права и 
облигациите. Во насока на обезбедување на овие усло-
ви, Министерството за правда ќе предложи акционен 
план за реформи во судството. 

 
2. Основни цели на макроекономската политика  

во 2003 година 
 

2.1. Политика на вработување 
Политиката на вработување, како еден од главните 

столбови на макроекономската политика во 2003 годи-
на, ќе биде насочена кон воспоставување на механизми 
за итно запирање на порастот на невработеноста и об-
новување на нарушените функции на пазарот на работ-
на сила. 
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Основни елементи на политиката за вработување ќе 
бидат активните мерки за поттикнување на инвестици-
ите и вработеноста, реформите на пазарот на работна 
сила и создавањето на клима на поголема флексибил-
ност и конкурентност. 

Воедно, ќе продолжат активностите за хармонизаци-
ја и усогласување на работното законодавство со законо-
давството на ЕУ во функција на имплементација на Спо-
годбата за стабилизација и асоцијација на Република 
Македонија како услов за прием во ЕУ. Платформа за 
ревидирање и надградување на постојното трудово зако-
нодавство ќе претставува трипартитниот дијалог помеѓу 
претставниците на Синдикатот, Стопанските комори и 
Владата на РМ. Владата, покрај социјалниот договор 
склучен со ССМ, соодветен договор ќе им понуди и на 
работодавците, без чија активна партиципација, соглас-
ност и поддршка, нема да биде можно остварувањето на 
политиката на вработување,  а особено потребната пого-
лема флексибилност на пазарот на работна сила. 

 
2.1.1. Активна политика на пазарот на работна 

сила 
Почнувајќи од 2003 година, политиката на вработу-

вање првенствено ќе биде насочена кон водење на 
активна политика на пазарот на работна сила. 

Во рамките на активната политика на вработување, 
Владата на РМ ќе донесе посебен закон за поттикнува-
ње на вработувањето, со кој работодавците ќе имаат 
право на ослободување од плаќање придонеси во пери-
од од 2 години за нововработените лица. Правото за ос-
лободување од плаќање на придонеси работодавците 
ќе го остваруваат преку рефундирање на веќе платени-
те придонеси. Оваа можност ќе важи за оние неврабо-
тени кои ја изгубиле работата поради структурните ре-
форми. Буџетската поддршка на мерките за поттикну-
вање на вработувањето изнесува 700 милиони денари, 
односно 0,3% од оценетиот БДП. 

Покрај ова, големо внимание ќе биде посветено и 
на следните мерки: 

Во првата половина од 2003 година ќе се отпочне 
со операционализација на Програмата за зголемување 
на вработеноста и флексибилноста на пазарот на работ-
на сила. Овој документ ќе претставува солидна основа 
за мобилизирање широк фронт за реализација на за-
ложбата за намалување на невработеноста преку ефи-
касно приспособување на работната сила кон потреби-
те на пазарот. Воедно, во него ќе бидат дефинирани ас-
пектите на невработеноста, потенцијалните ресурси и 
стратешките приоритети, како и конкретните рокови за 
реализација на истите. 

Намалувањето на долгорочната невработеност и уб-
лажувањето на сиромаштијата ќе се врши и преку мер-
ките од Стратегијата за намалување на сиромаштијата, 
кои во голема мера кореспондираат со зацртаните цели 
на политиката за вработување. 

Ќе се води агресивна промоција на инвестиционите 
можности на Македонија преку атрактивни извозни 
проекти во рамки на соработката со Проектот за конку-
рентност на Македонија на USAID. 

Паралелно, ќе се преземат и активности за подобру-
вање на квалитетот на образованието и тренингот, пре-
ку практична обука уште во текот на школувањето со 
што се зголемуваат шансите на младите да најдат рабо-
та веднаш по завршување на школувањето. 

Министерството за образование ќе отпочне проект 
за формирање на база на податоци за студенти кои се 
наоѓаат на завршната година на студиите која ќе содр-
жи податоци и за нивните дополнителни вештини како 
на пример познавање на странски јазици, работа со 
компјутери и слично. Овие податоци, со претходна сог-
ласност на студентите. ќе им бидат достапни на рабо-
тодавците кои се заинтересирани за вработување на 
млади лица или пак за нивна обука заради нивно по-
доцнежно работно ангажирање. 

Усовршувањето, доусовршувањето и преквалифи-
кацијата спаѓаат во правата кои ги уживаат невработе-
ните лица пријавени во Заводот за вработување. Овие 
услуги ќе бидат во согласност со тековните пазарни ус-
лови и потреби, а во најголем дел обуката ќе се изведу-
ва во локалните центри за обука основани од страна на 
Министерството за образование (ваков проект е веќе 
отпочнат во соработка со Партнери за развој на сто-
панството на Македонија (ПРиЗМа). Во одредени слу-
чаи, односно со претходен договор, обуката може да ја 
изведува и приватна агенција или пак самиот работода-
вец во договор со Заводот за вработување. 

Покрај тоа, политиката на вработување на краток и 
среден рок ќе се фокусира на зголемување на можно-
стите за одредени категории на лица кои се во подреде-
на состојба и не се во можност рамноправно да се нат-
преваруваат на пазарот на трудот (фактор на отежнато 
вработување), социјално изолирани лица, ранливи и 
социјални категории на невработени лица: 

- Дипломирани млади лица со дополнителни знае-
ња (јазици, компјутерско знаење) кои влегуваат на па-
зарот на работна сила како невработени лица; 

- Невработени лица заради преструктуирање (тех-
нолошки вишок), пред се од фирмите големи загубари 
(лица со подолг работен стаж, но со недоволно стручно 
образование, неатрактивни занимања и застарени ква-
лификации); 

- Присилно раселени лица односно глави на дома-
ќинства и членови на семејства на загинати, самохрани 
родители и инвалидизирани бранители на татковината, 
жртви на вооружениот конфликт; 

- Сиромашни семејства со ниеден вработен член; 
- Лица со отежнато вработување поради пречки во 

развојот, хендикеп-инвалидитет, болест и слично. 
Креирањето на сезонски работни места за неквали-

фикувани лица ќе се остварува преку поддршка на јав-
ни работи во локалната, комунална инфраструктура 
(патишта, водоводи и др.) посебно ревитализација на 
селата и заштита на животната средина (гаснење на 
шумски пожари, пошумување на ерозивни површини, 
уредување на зеленило и јавни површини) и работа во 
државни и јавни установи - министерства, училишта, 
здравствени центри, центри за социјална работа, јавни 
претпријатија. 

Освен тоа, ќе се основаат клубови за вработување 
кои ќе пружаат најразлични услуги за сите заинтереси-
рани без разлика дали се вработени или невработени. 
Овие клубови ќе го поддржуваат компјутерското обра-
зование и учењето на странски јазици, ќе ги едуцираат 
и информираат граѓаните за начините за поефективно 
барање на работа и за слободните работни места, за по-
требите на економијата за нови профили на занимање 
односно помош за професионална ориентација или 
преориентација и слично. 

Со цел подетално да се следат промените во структу-
рата на работоспособното население и понудата и поба-
рувачката на пазарот на работна сила, ќе се преземат 
активности за основање на база на податоци за работос-
пособното население во Државниот завод за статистика. 
Оваа база ќе му пружи можност на Министерството за 
труд и социјална политика за следење на промените во 
работоспособното население како на пример појава на 
"стареење" на населението, промени во неговата стру-
ктура и слично, следење на понудата и побарувачката на 
пазарот на работна сила и така натаму. 

 
2.1.2. Мерки за зголемување на флексибилноста 

на пазарот на работна сила 
Покрај подобрувањето на евиденцијата на неврабо-

тените лица, Владата на Република Македонија ќе пре-
земе мерки за решавање на проблемот на нефлексибил-
носта на пазарот на работна сила. Нефлексибилноста 
на пазарот на работна сила е една од причините за 
алармантната невработеност, а посебно за висока за-
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стапеност на долгорочната невработеност (над една го-
дина) во вкупната невработеност. За таа цел, непосред-
но ќе се стимулираат работодавците за поголема при-
мена на економични и флексибилни форми на вработу-
вање (пробна работа, работа по договор, работа дома и 
др.) и зголемување на интересот и мотивираноста на 
невработените за активно барање работа (вработување) 
и самостојно решавање на егзистенцијалниот статус на 
потенцијалните претприемачи во приватниот бизнис 
(самовработување). Едновремено, ќе се ревидира па-
сивната поддршка на невработените лица (изострување 
на критериумите за добивање на бенефиции и социјал-
на помош, зголемен увид и ревизија на центрите за со-
цијална работа) за сметка на проширување и давање 
приоритет на активната поддршка на пазарот на тру-
дот. Притоа, во делот на социјалната заштита ќе се ос-
тварува непосредна соработка со невладиниот и при-
ватниот сектор. Паралелно, ќе се поддржува зајакнува-
ње на грижата за заштитата на работната сила и хума-
низацијата на условите за работа. 

Со цел да се зголеми иницијативата меѓу неврабо-
тените за прифаќање на понудената работа и задржува-
ње на работното место, ќе се изврши ревидирање на 
должината на периодот на примање на паричен надо-
месток во случај на невработеност, со цел надоместо-
кот да ја остварува неговата основна улога: државна 
помош на невработените во периодот на транзиција од 
едно на друго работно место. 

Во заеднички дијалог со социјалните партнери ќе се 
разгледа можноста за измени на Законот за работни од-
носи во насока на зголемување на флексибилноста на 
пазарот на работна сила. Од друга страна, за да се спре-
чат големите потреси во економијата, претпријатијата 
ќе имаат обврска однапред да ги најавуваат големите 
отпуштања за да може веднаш да се преземе општес-
твена акција за нивна транзиција на друго работно ме-
сто или пак преквалификација, доколку нема побару-
вачка за работници со такви профили. 

 
2.1.3. Мерки за осовременување на системот на 

информaции, посредување и консултации 
Владата на Република Македонија ќе го поттикне 

модернизирањето на организационата поставеност и 
начинот на работа на Заводот за вработување на Репуб-
лика Македонија како најкомпетентна советодавна ин-
ституција за решавање на проблемите на вработување-
то, со цел таа да стане современ сервис (електронска 
берза) на трудот. Децентрализацијата и пристапот до 
услугите ќе се остварува преку подобро координирање 
на работата на локалните бироа за вработување и нив-
но натамошно мрежно поврзување, а ќе се афирмираат 
и клубовите за вработување. 

Ке се подобри информирањето за пазарот на трудот 
(статистиката на трудот) преку ревитализација и модер-
низација на постојните и проектирање на нови совреме-
ни информациони системи. Воведувањето на комплетна 
база на податоци-регистар за секој работодавец и список 
на слободни работни места, осигурано лице и осигури-
тел ќе придонесе да се намали вонинституционалната 
вработеност и злоупотреба на помошта и бенефициите. 
Ќе се засили административната координација помеѓу 
Заводот за вработување и надлежните институции (Цен-
тарот за социјални работи, Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување, Државниот инспекторат за 
труд, Фондот за здравствено осигурување и др.). 

Покрај тоа, ќе отпочнат активности за одвојување 
на правото на здравствена заштита од правото на пари-
чен надоместок во случај на невработеност. На тој на-
чин, Заводот за вработување ќе може целосно да ги на-
сочи своите финансиски средства и човекови ресурси 
кон остварување на неговите основни функции: посре-
дување при вработување, обука, доквалификација и 
преквалификација, како и советување и помош за про-
фесионална ориентација. 

2.2. Намалување на сиромаштијата и подобрува-
ње на системот на социјална заштита 

Со цел намалување на сиромаштијата во 2003 годи-
на се очекува да се почне со имплементација на "Наци-
оналната стратегија за намалување на сиромаштијата", 
во која се фокусирани основните политики насочени 
кон брз економски развој, креирање на нови работни 
места, обезбедување на програми за обука и распореду-
вање на работна сила, подобрување на квалитетот, ефи-
касноста и правичноста на образовниот систем, подо-
брување на постојниот систем на социјална заштита и 
поттикнување на преструктуирањето и управувањето 
во секторот на претпријатијата. Посебен акцент ќе се 
стави на инвестициите во проекти за вклучување во 
овие процеси на сиромашните кои живеат во доми-
нантно руралните средини. 

Имајќи ја предвид стратешката определба на Влада-
та за намалување на сиромаштијата, во наредниот пери-
од ќе се преземаат мерки во системот на социјалната 
заштита во насока на: 

- поправедна распределба и насочување на помошта 
на најсиромашните категории од населението; 

- преоценка, дополнување  и допрецизирање на    
критериумите за остварување на правата од областа 
на социјалната заштита, пред се' заради стимулира-
ње на корисниците на социјална помош за нивно ра-
ботно ангажирање и активно вклучување на пазарот 
на трудот; 

- подобрување на административна ефикасност и   
координација   на програмите за социјална заштита; 

- контрола на наменското трошење на средствата за 
социјална заштита.  

Исто така  во оваа сфера во 2003  година се пред-
видуваат  почетни активности за реформи во систе-
мот на социјална заштита. Во текот на првата поло-
вина, ќе се воведе плурализација на социјалната за-
штита преку приватизација и вклучување на невла-
диниот сектор. Со овие реформи покрај повисокиот 
квалитет на услуги, би се намалила и државната ад-
министрација. 

Во пензискиот систем со последните реформи се 
настојува да се обезбеди финансиската одржливост на 
системот преку воведување на пензиски систем на по-
веќе столбови. Стратегијата за реформа на пензискиот 
систем во Македонија веќе е завршена, сега претстои 
процесот на имплементација, кој што се очекува да 
почне во 2004 година. Ефикасното спроведување на 
пензиските реформи ќе биде поддржано со преземање 
мерки за зајакнување на изворите на финансирање пре-
ку емисија на хартии од вредност и натамошен развој 
на финансискиот пазар. 

 
3. Реален сектор 

 
3.1. Анализа на факторите на економскиот раст 
Во наредната година се очекува јавната потрошу-

вачка и нето извозот да имаат негативен ефект врз рас-
тот на БДП. Јавната потрошувачка ќе претрпи значи-
телно намалување поради контракцијата на фискалната 
политика, додека влезот во Светската трговска органи-
зација (СТО) ќе има негативно влијание врз трговскиот 
биланс. Имено, искуствата на речиси сите земји во 
транзиција говорат дека либерализацијата на трговија-
та во првите години по влезот во СТО подобро ќе ја 
искористат странските компании кои се поуспешни во 
продорот на нови пазари, отколку домашните претпри-
јатија, кои се' уште немаат агресивни маркетингшки 
стратегии за продор и проширување на странските па-
зари. Според тоа, треба да се очекува негативен придо-
нес во растот на БДП од нето извозот од околу 1 про-
центен поен. Кога кон ова ќе се додаде и проектирано-
то намалување на јавната потрошувачка од околу -10%, 
негативните ефекти врз БДП ќе достигнат -3,7 про-
центни поени. 
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Анализа на факторите на растот 

Придонес во реалниот  
пораст на БДП  

2001  
оценка 

2002  
оценка

2003  
проекц.

Бруто-домашен производ  -4,5 0,3 3,0
 
Финална потрошувачка  -2,0 2,1 1,1
Финална потрошувачка на 
домаќинствата  -5,3 3,6 3,6
Финална јавна потрошувачка 3,3 -1,5 -2,5

Бруто-инвестиции  -4,3 2,0 2,7
Инвестиции во основни 
средства  -3,2 1,8 2,2
Пораст на залихи  -1,0 0,2 0,4

Извоз на стоки и услуги  -8,0 -0,2 3,4
Извоз на стоки  -4,6 -1,3 2,2
Извоз на услуги  -1,3 0,3 0,6
Набавка на нерезидендите 
во земјата  -2,1 0,8 0,6

Увоз на стоки и услуги  -9,9 3,5 4,1
Увоз на стоки  -10,3 3,4 3,7
Увоз на услуги  0,4 0,1 0,5

 
Извор: Министерство за финансии 
 
Ваквите движења ќе бидат надоместени со реален 

пораст на приватната потрошувачка и инвестициите. 
Приватната потрошувачка ќе оствари раст од околу 
5%, со што би имала позитивен придонес врз растот на 
БДП од околу 3%. Високиот раст на потрошувачката 
делумно ќе се должи на минатогодишното зголемува-
ње на платите во владиниот сектор и на пензиите, кое 
во маса изнесува околу 2% од приватната потрошувач-
ка. Покрај тоа, позитивно влијание ќе има очекуваниот 
пораст на бројот на вработените во 2003 година, како и 
остварувањето на реален пораст на вкупните просечни 
плати во 2002 година. 

 
Инвестиции на приватниот сектор 

 
Покрај потрошувачката, позитивен придонес во ре-

алниот пораст на БДП од 3% ќе имаат и инвестициите 
во основни средства, кои ќе забележат стапка на реален 
раст од околу 20%. Зголемената инвестициона актив-
ност ќе биде предводена од приватниот сектор, што пр-
венствено се должи на: а) нормализирање на политич-
ко-безбедносната состојба и подобрување на економ-
скиот амбиент, б) преструктуирање на домашните 
претпријатија, и в) намалување на даночното оптовару-
вање од 2,7% од БДП како резултат на укинување на 
данокот на финансиски трансакции. 

Во услови на ограничени домашни ресурси, ќе се 
посвети големо внимание на прашањето за привлекува-
ње на странските директни инвестиции. Во таа насока, 
политиките на Владата ќе бидат засновани на 4 темел-
ни принципи: 

-  национален третман на странските инвеститори; 
- владеење на правото и целосна заштита на право-

то на сопственост на странските инвеститори; 
- стабилна и конзистентна регулатива, односно еко-

номски амбиент за делување, со зголемени олеснувања 
за новите инвестиции; 

-  адекватно и транспарентно функционирање на  
сите институции на системот. 

Министерството за економија, со поддршка на 
странски донатори и врз основа на успешни примери и 
практики, ќе обезбеди институционална форма за под-
дршка и помош на странските инвеститори. Од тоа ќе 
произлезе независна, високо професионална и способ-

на институција, чија задача нема да биде само да ги 
привлече странските инвеститори, туку и да ги следи и 
поддржува континуирано и во периодот после отпоч-
нувањето со работа на проектите, односно во периодот 
после вложувањето. 

 
Инвестиции во јавниот сектор 

 
Во јавниот сектор, во 2003 година ќе се операционали-

зира "Програмата за јавни инвестиции во Република Маке-
донија". Инвестирањето на јавниот сектор ќе се остварува 
со средства од инвеститорите, средства од Буџетот на др-
жавата, средства од продажбата на АД "Македонски теле-
комуникации", неповратна помош од странски донатори, 
како и со користење на поволни странски кредити, соглас-
но платно - билансните можности на државата. 

Во 2003 година во патната мрежа инвестиционите 
активности ќе бидат насочени кон довршување на из-
градбата на започнатите патни правци (автопатската 
делница Неготино - Демир Капија), започнување со из-
градба на патни правци од транспортните коридори 8 и 
10, како и изградба на нов коловоз Смоквица - Гевгели-
ја со средства од Европската банка за обнова и развој и 
Европската унија. 

Во енергетиката ќе продолжи изградбата на ХЕЦ 
"Козјак", ревитализација на хидроелектраните и доиз-
градба на електроенергетската мрежа. Во оваа област, 
од особена важност во 2003 година ќе биде отпочнува-
ње на реализацијата на Проектот за изградба на дално-
вод Штип - Ченрна могила (Р. Бугарија), како и прое-
ктот за изградба на хидроцентралата Матка 2. 

Во 2003 година ќе продолжи имплементацијата на 
проектот "Еколошка заштита на Охридското езеро" со 
финансиска неповратна помош од Владата на СР Герма-
нија, во вкупен износ од 11,24 милиони евра, а ќе започне 
и реализацијата на првата фаза на проектот "Еколошка за-
штита на Преспанското езеро" (2,75 милиони евра). 

Ќе продолжат активностите поврзани со проектот 
"Придружни мерки за отворање на нови работни места 
преку активности за подобрување на комуналната ин-
фраструктура во 13 општини во Република Македони-
ја" - (прва фаза) кој се реализира со неповратна финан-
сиска помош во висина од 8,18 милиони евра од Влада-
та на СР Германија, а во почетокот на 2003 година ќе 
отпочне и физичката реализација на втората фаза од 
овој проект за што од Владата на СР Германија е обез-
бедена донација од 5,11 милиони евра. 

Во секторот за наводнување, со обезбедените 
средства од Буџетот на државата, неповратната помош 
од Владата на Холандија и кредитните средства од 
Светската банка, ќе продолжи реализацијата на прое-
ктот за рехабилитација и реконструкција на ХМС "Бре-
галница", ХМС "Тиквеш", ХМС "Радиовце -Бистрица", 
ХМС "Гостиварско поле" и ХМС "Бањичко поле", сог-
ласно предвидената динамика. Во 2003 година ќе про-
должи реализацијата на проектите за водоснабдување и 
пречистување на отпадните води во населените места 
во Република Македонија 

Инвестиции во животната средина 
Во делот на животната средина и просторното пла-

нирање ќе се завршат веќе отпочнатите активности, а 
во исто време ќе се започне со голем број нови проекти 
со цел подобрување на условите на живот и самата ин-
фраструктура во Републикава. Овие проекти во најго-
лем дел ќе бидат финансирани од донации од меѓуна-
родни институции, пред сé Светската банка, KfW бан-
ката, Европската унија, како и од средства од Буџетот 
на Република Македонија. 

Во областа на заштитата на квалитетот на површин-
ските проточни води и заштитата на езерата ќе се за-
почне со проектот за заштита на Преспанското езеро и 
реката Вардар, ќе се реализира проектот за спас на Дој-
ранското езеро, а до крајот на јуни 2003 година ќе се 
заврши и проектот за заштита на Охридското Езеро. 
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Покрај тоа што ќе се работи на заштита на живот-
ната средина неопходно е и мониторинг на истата. За 
таа цел во 2003 година ќе се изврши заокружување на 
мрежата на мониторинг станици за квалитет на возду-
хот, а исто така и обновување и надградба на монито-
ринг системот на водите во Република Македонија. 

Република Македонија се соочува со проблемот на-
речен обезбедување здрава вода за пиење кој Владата 
ќе проба да го ублажи со реализацијата на водоснабду-
вачкиот систем Студенчица и финализација на фабри-
ката за вода - Кочани. 

Во 2003 година ќе се оди на решавање на пробле-
мот со депонирање на цврстиот отпад во Републиката и 
тоа во гевгелискиот регион и Југозападна Македонија. 
Иста така во оваа година ќе се изготви и Стратегија за 
заштита на биолошката разновидност на Република 
Македонија. 

Со цел поефикасна работа на овој сектор неопходно 
е апроксимација на законодавството со она на ЕУ. 
Пред се треба да се изготви Рамковен закон за заштита 
на животна средина и да се донесе Закон за квалитет на 
воздух. 

 
3.2. Секторски политики 
Набљудувано според производната страна, растот 

на БДП во 2003 година ќе биде предводен од заздраву-
вањето на индустриското производство, нормализира-
ње на состојбите во земјоделието по штетите предизви-
кани од обилните дождови во 2001 година, умерен по-
раст на трговијата на големо и мало, надополнето со 
порастот во градежништвото и сообраќајот и врските. 

Индустрија - Со оглед на високото учество во стру-
ктурата на БДП, главниот двигател на реалниот еко-
номски раст во 2003 година ќе биде индустриското 
производство, за кое се предвидува реален раст од 
4,6% на годишно ниво. Ваквиот пораст се базира на 
следните сознанија: 

- Укинување на данокот на финансиски трансакции, 
што ќе доведе до намалување на даночното оптовару-
вање за 2,7% од БДП; 

- Рестартирање на дел од претпријатијата загубари 
по нивната продажба на странски инвеститори (пр., 
"Југохром"); 

- Обновување на производните договори во тек-
стилната индустрија, како резултат на подобрениот 
економски амбиент; 

- Укинување на заштитните мерки за челикот и че-
личните лимови кои се извезуваат во САД. Изземањето 
на македонските производители од заштитните мерки 
на САД, ќе претставува дополнителен импулс за зголе-
мување на  производството  и извозот на  овие  стоки. 
Ваквите очекувања се поткрепени со зголемените на-
рачки за наредната година и   реализирањето   на   ин-
вестициониот   аранжман   во   "Макстил"   со средства 
од кредитот од Европската банка за обнова и развој во 
износ од 15 милиони САД$; 

-  Поволни   трендови   во   обоената   металургија.   
Имено,  со  оглед  на зголемената побарувачка на суро-
вини во светски рамки, се очекува натамошно зголему-
вање на берзанската цена на обоените метали; 

- Странски директни инвестиции во одредени про-
изводни капацитети. 

Земјоделство - Со оглед на ниската споредбена ос-
нова во 2001 година и оценетата стапка на реален по-
раст на земјоделството во 2002 година од околу 2,5%, 
во 2003 година се очекува натамошен раст на земјо-
делството од 3,4%. Ваквиот раст ќе биде поддржан 
преку проектот за развој на земјоделството на Републи-
ка Македонија во рамките на Меѓународниот фонд за 
развој на земјоделството (IFAD), преку кој ќе бидат 
одобрени над 3 илјади кредити со каматна стапка од 5-
7%, преку повеќе македонски деловни банки кои ќе 
учествуваат и со дополнителни сопствени средства. 
Покрај тоа, ќе биде обезбедена техничка помош и 

стручни совети, обука на терен, презентација на нови 
технолошки процеси и развој на маркетиншки спо-
собности. Корисници на овие кредитни линии ќе би-
дат индивидуални земјоделци и сточари, претпријати-
ја чија основна дејност е преработка на земјоделски 
производи и/или трговија и извоз на земјоделски про-
изводи. 

Градежништво - во 2003 година се очекува градеж-
ништвото да оствари реална стапка на пораст од 4,6%, 
како резултат на предвидената зголемена инвестициона 
активност во градежништвото иницирана од започну-
вањето на неколку проекти финансирани со средства 
од меѓународни финансиски институции. 

- Продолжување на реализацијата на проектот  "За-
обиколница околу Скопје" финансиран од Европската 
инвестициона банка (ЕИБ); 

- Изградба на дел од делницата  Е-75 на делот Сто-
би-Неготино. За реализација  на  овие два  проекти, се  
очекува  да  бидат повлечени средства од ЕИБ во виси-
на од 20 милиони САД$ по основ на одобрени кредити; 

- Изградба на делницата Неготино-Демир Капија, за 
што се обезбедени грант средства (неповратни) од 
Европската комисија во износ од 11 милиони САД $; 

- Проект за изградба на станови за лица со ниски 
приходи, финансиран од Банката за развој при Советот 
на Европа. За оваа цел, се одобрени средства во износ 
од 6 милиони САД $. 

- Операционализација на грчкиот план за рекон-
струкција на Балканот, каде во најголем дел се предви-
дува финансирање на инфраструктурни проекти; 

- Продолжување на процесот на изградба и рекон-
струкција на куќите и инфраструктурните објекти во 
кризниот регион, во најголем дел со средства од стран-
ски донации. 

Транспорт и комуникации - во 2003 година, најви-
сок пораст во однос на претходната година се очекува 
токму кај транспортот и комуникациите. Според пр-
вичните анализи, предвиден е реален пораст кај транс-
портот и комуникациите од 7,3% во споредба со мина-
тата година. Ваквите проценки базираат на следното: 

- Започнување со работа на вториот мобилен опера-
тор; 

- Транспорт на нафта кон Косово, СРЈ преку новиот 
крак на нафтоводот Скопје-Солун; 

- Зголемување на ефикасноста во поштенскиот соо-
браќај; 

- Нови инвестиции во "Телеком" (обврска која про-
излегува од договорот за продажба на "Телеком" на 
странскиот партнер). 

Туризам - Во 2003 година, се очекува туризмот да 
оствари реален пораст од 7,1% во однос на минатата 
година. Ваквите очекувања се резултат на подобрената 
безбедносна состојба во земјата и ниската споредбена 
основа во изминатите неколку години. Во насока на ос-
тварување на оваа цел, неопходно ќе биде: 

- подобрување на промоцијата на македонските ту-
ристички можности на странските пазари преку заед-
нички и организиран маркетиншки настап; 

- подобрување на квалитетот на туристичките услу-
ги; и 

- зголемување на обемот и содржината на туристич-
ката и вонтуристичката понуда. 

Примарен носител на овие активности ќе биде при-
ватниот сектор, при што Владата ќе ја помага и поттик-
нува приватната иницијатива. 

 
3.3. Поддршка на претприемништвото, мали и 

средни претпријатија 
Секторот на мали и средни претпријатија, заедно со 

секторот на микро и семејни бизниси имаат големо значе-
ње за Република Македонија, бидејќи претставуваат фле-
ксибилен развоен сектор, способен за брзо креирање ра-
ботни места и динамизирање на економскиот раст. За таа 
цел, Владата веќе донесе и посебна Програма за поддр-
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шка на претприемништвото и создавање конкурентност 
на малите и средни бизниси во Република Македонија, 
која што претставува составен дел на овие политики. 

Република Македонија ќе се приклучи и ќе земе 
активно учество во иницијативата на Европската коми-
сија за прифаќање и примена на Европската повелба за 
мало стопанство, во земјите од Западен Балкан, која 
што се смета за темел на политиката на ЕУ во делот на 
поддршката на претприемништвото. 

Активностите на Владата за поддршка на претприе-
мачите, малите и средни претпријатија ќе бидат фоку-
сирани на 4 основни области: 

1. создавање ефикасна институционална инфрастру-
ктура за поддршка на претприемништвото и создавање 
конкурентност; 

2. изградба на поволно економско окружување и 
степен на економски слободи соодветен на сегашната   
развојна фаза на економијата (законска регулатива и 
услови за почнување и вршење на економска дејност); 

3. поттикнување на претприемачкиот дух и  нефи-
нансиски форми за поддршка на претприемништвото; 

4. создавање поволен амбиент и механизми за пое-
фикасно реализирање на финансиски форми на поддр-
шка на развојот на претприемништвото. 

Ќе се обезбедат форми и механизми за олеснување 
и интензивирање на дијалогот меѓу јавниот и приват-
ниот сектор, како и степенот на координација на сите 
заинтересирани страни за поддршка на претприемниш-
твото, малите и средни претпријатија. 

Со цел да се олесни и забрза спроведувањето на про-
грамите и проектите за поддршка на претприемништво-
то, малите и средни претпријатија, предвидено е форми-
рање на Македонска агенција за поддршка на претпри-
емништвото (МАПП), како централна, високостручна и 
непрофитна организација, која ќе биде клучен импле-
ментатор на стратегијата и политиката на Владата за 
поддршка на малите и средни претпријатија.1 

Владата на Република Македонија ќе посвети по-
себно внимание на создавањето на поволен амбиент за 
основање и работа на малите и средни претпријатија, 
преку политиката за поедноставување на администра-
тивните формалности и нивно сведување на минимум. 
Воедно, целта на оваа "анти-бирократска програма" ќе 
биде да го потенцира значењето на инвеститорот, како 
централен субјект во економијата. 

Покрај тоа, Владата на РМ, преку нефинансиски 
форми на поддршка, ќе го поттикнува претприемачки-
от дух и култура, со цел идентификација и поддршка 
на критична маса на постојни и потенцијални претпри-
емачи кои на себе ќе го понесат товарот на развојот на 
секторот на малите и средни претпријатија. 

Преку мерки за подобрување на деловното окружува-
ње и перцепцијата за ризичноста на секторот на МСП (за-
конска регулатива, гарантни фондови, агенции за креди-
тен рејтинг и друго) ќе се создава амбиент за поинтензив-
но користење на постојните финансиски извори. Тоа ќе 
резултира со повлекување најмалку 18 милиони САД до-
лари, по основ на кредити од склучени мултилатерални и 
билатерални договори со меѓународни финансиски орга-
низации и влади на други држави. Во натамошниот дел е 
дадена структурата на расположливите кредитни линии: 

- Стоковна кредитна линија од Република Италија 
за набавка на машини, опрема и технологија од итали-
јанско производство во износ од 10 милиони евра, на-
менети за проекти со кои се обезбедува ново произ-
водство, модернизација, заокружување на технолошки-
от процес и отстранување на тесни грла во преработу-
вачката индустрија, градежништвото, хотелите и ре-
стораните и превозот на стоки во друмскиот сообраќај. 

                            
1 За остварување на овие цели, Владата на РМ веќе усвои посебна 
Програма на мерки и активности за поддршка на претприемниш-
твото и создавање конкурентност на малите и средните бизниси 
во Република Македонија. 

- Програма за кредитирање на развојот на мали и 
средни претпријатија од страна на Кредитната банка за 
обнова на Германија (КfW), во висина од 3,2 милиони 
евра, наменети за модернизација и проширување на по-
стоечките приватни мали и средни претпријатија и ос-
новање на нови. 

- Германско македонски фонд за кредитирање на 
повратници од Германија, во износ од 9,8 милиони 
евра, наменети за мали и средни претпријатија од про-
изводен, услужен, градежен или аграрен сектор. 

- Програма за кредитирање на мали бизниси (микро 
и мали кредити), во висина од 5,7 милиони евра. 

- Револвинг фонд од Банката за развој при Советот 
на Европа (ЦЕБ), наменета за креирање на нови работ-
ни места во мали и средни претпријатија од областа на 
текстилната, кожната и прехранбената индустрија.  

- АПЕКС глобален заем од Европската инвестицио-
на банка, во висина од 17,7 милиони евра, за мали и 
средни претпријатија од сите дејности. 

- Кредит за поддршка на развојот на мали и средни 
претпријатија од Владата  на  Холандија, во  висина  од 
4 милиони  евра, наменети  за поддршка на микро и ма-
ли претпријатија и индивидуални земјоделци. 

- Кредитна програма за мали претпријатија од   ФА-
РЕ, наменета за купување на машини и опрема и долго-
рочно финансирање на нови проекти. 

Покрај обезбедените средства од меѓународни фи-
нансиски институции, за поддршка на развојот на ма-
лите и средни претпријатија предвидени се и кредитни-
те линии од домашни извори, што се реализираат пре-
ку Македонската банка за поддршка на развојот. 

Дополнителен импулс за малите претпријатија и 
особено за почетните бизниси, ќе претставува и поддр-
шката од Банката за микрофинансирање, формирана од 
страна на EBRD, IFC и KfW, која ќе биде специјализи-
рана за финансирање на претприемачките иницијативи. 

Од големо значење ќе биде и конституирањето на 
мешовитиот македонско-италијански комитет на прет-
приемачи, чија основна задача ќе биде промовирање и 
интензивирање на економските, финансиските и инве-
стициските врски меѓу двете земји.  

3.4. Структурни реформи и довршување на при-
ватизацијата 

Продолжувањето на структурните реформи во се-
кторот на претпријатијата ќе биде во рамките на пред-
видените обврски во матрицата на активности на ФЕ-
САЛ 2 аранжманот со Светската банка. Синдикатот 
активно и навремено ќе биде вклучен во сите актив-
ности поврзани со решавање на прашањата на прет-
пријатијата-загубари во рамките на планираните про-
екти со Владата, преку обезбедување на заемна сора-
ботка и транспарентност на процесот на преструкту-
рирањето. 

Во текот на 2003 година ќе се преземат активности 
за решавање на статусот на преостанатите претпријати-
ја загубари од листата на 30 претпријатија предвидени 
со аранжманот, при што ќе се обезбеди целосна транс-
парентност на процесот. Интенциите на Владата на Ре-
публика Македонија во 2003 година се во насока на за-
брзување на реформите и намалување на буџетската 
поддршка на овие претпријатија. Според предложениот 
Акционен план на Министерството за економија, во 
2003 година вкупната буџетска поддршка ќе се намали 
за 50% и ќе изнесува 2,8% од БДП. Ова ќе значи осло-
бодување на дополнителни буџетски средства, кои во 
согласност со владините приоритети, ќе бидат искори-
стени за попродуктивни намени. 

Преструктурирањето во традиционалните дејности 
и големите претпријатија ќе биде поттикнато преку: 

- завршување на процесот на приватизација на ре-
зидуалите на државниот капитал и општествениот ка-
питал во текот на 2003-та година, со понуда на акциите 
на заинтересирани купувачи преку пазарите на капи-
тал, на транспарентен начин; 
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- изготвување на студии и реализација на проекти 
за преструктурирање на клучните стопански дејности и 
гранки, особено оние што се извозно ориентирани,  со  
цел создавање  на конкурентност на македонското про-
изводство во пост-приватизациониот период; 

- поддршка за развојот на менаџерските вештини и   
стратегии на корпоративно управување и корпоративна 
култура; 

- поттикнување на процесите за технолошка модерни-
зација-имплементирање на адекватна технологија и   висо-
ки технолошки стандарди - технолошко преструкутирање. 

Преструктуирањето на јавните претпријатија ќе прет-
ставува значаен дел од структурните реформи во 2003 го-
дина. За подобрување на ефикасноста на работењето, јав-
ните претпријатија ќе имаат обврска да подготват програ-
ми за преструктуирање и можна дерегулација. Во тие 
рамки, ќе се испита можноста за продажба на основните 
средства кои не се суштински за извршување на основна-
та дејност на "Македонски железници", заради сервисира-
ње на обврските кон странските кредитори. 

Покрај тоа. Владата на РМ ќе се ангажира и ќе пре-
земе мерки во насока на преиспитување и ревизија на 
отпочнатите или завршените процеси на приватизација 
кај одделни претпријатија кај кои постојат индиции за 
непочитување на законските прописи или злоупотреби. 

 
3.5. Реформи во финансискиот сектор 

 
3.5.1. Банкарски сектор 

Здравиот и конкурентен банкарски систем е еден од 
основните предуслови за мобилизација на финансиски-
те ресурси и нивна ефикасна алокација, за зголемување 
на штедењето и инвестициите и за создавање на опти-
мална структура на каматните стапки. 

Успешното преструктуирање (намалено ниво на не-
функционални пласмани) како и значителното ниво на 
странски капитал во банкарскиот сектор (40,3% во 
2002 година), се очекува во 2003 година да придонесе 
кон доизградување на стабилен и конкурентен банкар-
ски сектор во Република Македонија. Како резултат на 
подобрите перформанси на банките ќе започне посте-
пен процес на намалување на активните каматни стап-
ки, со крајна цел поттикнување на целокупниот еко-
номски развој во Република Македонија. 

Во таа насока, продолжува процесoт на зајакнување 
на супервизијата врз банките и штедилниците, преку 
дополнување на Законот за банки и донесување соод-
ветни подзаконски акти (за консолидирана супервизи-
ја, ИТ супервизија, електронско банкарство и пазарен 
ризик), со цел усогласување и целосна примена на 
европските директиви и Базалските стандарди за бан-
карска супервизија. Истовремено, Народната банка ќе 
ја зајакнува и регионалната соработка и размена на ин-
формации со банкарските супервизорски тела од Ре-
публика Словенија, Бугарија, Турција и Грција. 

Голем дел од девизниот потенцијал на комерцијал-
ните банки сé уште е неискористен поради неговото чу-
вање во странски банки. Во 2003 година се очекува дел 
од овој депозитен потенцијал банките да го искористат и 
вложат во македонската економија. За таа цел, во 2003 
година се предвидува измена на Законот за девизно ра-
ботење, при што на комерцијалните банки ќе им биде 
дозволено да одобруваат девизни кредити на сите прав-
ни лица, а не само на оние кои имаат плаќања кон 
странство. Всушност, зголемениот број на девизни кре-
дити ќе обезбеди заживување на работењето на претпри-
јатијата, подобрување на нивната ликвидност, а во сог-
ласност со политиката на стабилен курс на денарот во 
однос на еврото ќе придонесе активната каматна стапка 
да се намали, што воедно ќе значи поевтини средства за 
финансирање на инвестициите. Притоа, ќе се спроведу-
ва бескомпромисна примена на правилата на банкарска-
та супервизија, со цел да се зајакне довербата во банкар-
скиот сектор на Република Македонија. 

Со измените на Законот за Фондот за осигурување 
на депозити ќе се овозможи банките со подобар бони-
тет да плаќаат пониски премии за осигурување на де-
позитите во однос на банките со послаб бонитет, со 
што би се намалиле нивните трошоци, би се зголемила 
конкуренцијата како и мотивот за поефикасно работе-
ње. Поради намалување на овие трошоци во работење-
то би се очекувала зголемена кредитна активност по 
пониски цени. 

Во 2003 година се очекува да започне со работа 
Банката за микрофинансирање, чија основна дејност ќе 
биде финансирање на малите бизниси кои претставува-
ат еден од битните фактори за структурно приспособу-
вање и динамизирање на економскиот развој, а со тоа и 
фактор кој генерира нови работни места, поголема кре-
дитна активност и инвестиции. 

Во насока на намалување на каматните стапки на 
банкарските кредити, подобрување на финансиската 
дисциплина и намалување на нивото на лоши заеми во 
портфолијата на банките, ќе се донесе Закон за догово-
рен залог, како и извесни подобрувања на Законот за 
извршна постапка. 

Воедно, ќе се изврши преструктуирање на Маке-
донската банка за поддршка на развојот (МБПР) со цел 
да се зголеми нејзината ефикасност. Една од главните 
задачи на МБПР ќе биде кредитирањето на производс-
твото наменето за извоз. За таа цел, ќе се зголеми неј-
зиниот финансиски потенцијал со што ќе се обезбеди 
преземање на ризик од извозна активност и осигурува-
ње на извоз од некомерцијален ризик. 

И покрај маргиналната улога на штедилниците во 
банкарскиот систем, сепак, нивното учеството во вкуп-
ниот финансиски потенцијал на ниво на банкарски си-
стем е зголемено и изнесува 0,8%. Во 2003 година се 
планира преиспитување на законската регулатива, де-
финирање на концептот на системската поставеност на 
штедилниците и утврдување на можни насоки за нивен 
развој. Сето ова со цел стимулирање на штедењето, 
поттикнување на конкуренцијата, како и поквалитетно 
отслужување на населението, со оглед на нивната реги-
онална дисперзираност. 

 
3.5.2. Пазар на капитал 

Имајќи предвид дека развиениот пазар на капитал е 
основен предуслов за динамизирање на економскиот 
раст, потребно е создавање и развивање на ефикасен и 
целосно функционален пазар на капитал. Само развиен 
пазар на капитал може да обезбеди доволно располож-
ливи средства за финансирање на потенцијалните инве-
стиции како во приватниот, така и во јавниот сектор. 
Активностите за развој на овој пазар првенствено се 
ориентирани кон отстранување на регулативните бари-
ери кои го попречуваат нормалното функционирање на 
пазарот. Развиениот пазар на капитал се очекува инди-
ректно да придонесе за зајакнување на конкуренцијата 
во однос на банките, како и намалување на каматите на 
кредитите што тие ги нудат. 

Во текот на 2003 година ќе продолжи кампањата на 
Комисијата за хартии од вредност за едукација на ак-
ционерите и граѓаните за можностите и предностите за 
работа и заработување преку пазарот на капитал, како 
и континуирана обука на брокери и воведување на обу-
ка за инвестициони советници. 

Измените на Законот за хартии од вредност во 
смисла на обврската за котација на официјалниот па-
зар на Берзата на сите акционерски друштва кои ги 
исполнуваат условите за котација, за период од една 
година, односно во 2003 година, ќе донесат позитив-
ни промени на пазарот на капитал. Имено, оваа мерка 
ќе придонесе за менување на односот кон транспа-
рентноста, отворање на акционерските книги, кори-
стење на берзата за подобрување на имиџот на компа-
нијата, зголемување на ликвидноста на пазарот, при-
бирање нов капитал итн. 
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Во услови на сé поголема глобализација продолжу-
ваат активностите за интеграција на берзите од регио-
нот. Имено, по информационото поврзување на Маке-
донската берза за долгорочни хартии од вредност со 
Љубљанската берза што ќе резултира и со целосно ин-
тегрирање на двете берзи, оваа година ќе се направат 
напори за поврзување и со Берзите во Загреб и Бел-
град. Истовремено, со Атинската берза продолжуваат 
активностите за организирање дуална котација на ма-
кедонските компании на Атинската берза. 

Следејќи ги современите светски трендови на поле-
то на пазарот на хартии од вредност и усогласувањето 
со европските директиви, а со цел подобрување на ам-
биентот на македонскиот пазар на капитал, се предви-
дуваат измени и дополнувања на Законот за хартии од 
вредност, Законот за преземање на акционерски друш-
тва и Законот за инвестициони фондови. 

Во текот на 2003 година се предвидува реализација на 
проектот на Министерството за финансии за издавање 
краткорочни државни хартии од вредност, што ќе овозмо-
жи поевтино финансирање на државата, збогатување на 
понудата на хартии од вредност, зголемување на проме-
тот на берзата поради атрактивноста на хартиите од вред-
ност од аспект на нивната сигурност. Исто така, во 2003 
година Министерството за финансии ќе изврши нова еми-
сија на обврзници за денационализација. 

Ќе се преиспита начинот на продавање на акциите со 
кои располага Агенцијата на Република Македонија за 
приватизација, со цел зголемување на транспарентoста и 
заокружување на процесот на приватизација. 

 
3.6. Политика на цени 

Политиката на стабилни цени и ниска инфлација ќе 
продолжи да биде една од главните карактеристики на 
макроекономската политика. Како резултат на очекува-
ното излегување на македонската економија од рецеси-
јата ќе дојде до прекинување на дефлационите тенден-
ции на цените на производителите на индустриски про-
изводи (-1% во 2002 година). Тоа ќе предизвика мал 
пораст на просечната годишна инфлација мерена преку 
трошоците на живот од 2% во 2002 година на 3% во 
2003 година. 

Монетарната политика која ќе биде заснована на 
одржување на стабилен курс на денарот во однос на 
еврото, ќе обезбеди поволен амбиент за постигнување 
на таргетираната ниска инфлација. Проекциите за на-
малување на инфлацијата во ЕУ и земјите кои очекува-
ат прием во ЕУ, ќе го елиминираат надворешниот инф-
латорен притисок кој може да дојде од увозните цени. 
Единствено растечката цена на суровата нафта ќе врши 
нагорен притисок врз домашните цени во првиот квар-
тал на годината кога се очекува кулминација на поли-
тичко-воениот конфликт помеѓу САД и Ирак. 

Цените на комуналните услуги ќе бидат главен из-
вор на инфлациони притисоци од домашно потекло. Во 
2003 година (ќе) дојде до промена на цените на топ-
линската енергија и водата за пиење, меѓутоа со оглед 
на малото учество во структурата на ценовниот индекс, 
не се очекуваат значителни промени. 

Во 2003 година ќе продолжи примената на режимот 
на непосредна контрола на формирањето на цените на: 
производството и прометот на нафтата и нафтените де-
ривати, производството и испорака на сурова вода од 
акумулациите за водоснабдување на населението и сто-
панството и производството и испорака на вода од во-
доснабдителните системи од интерес на Републиката. 

Цените на електричната енергија, производството и 
прометот на нафта и нафтените деривати, дистрибуција-
та на природен гас, дистрибуцијата на топлотна енергија 
и искористувањето на геотермалните води ќе се форми-
раат во согласност со Методологијата за формирање на 
цените на одделни видови енергија. За вака формирани-
те цени ќе одлучува Регулаторна комисија, која на пред-
лог на Владата ќе биде избрана од Собранието. 

Под режим на известување ќе се опфатат цените на: 
пастеризираното кравјо млеко; производството на леко-
ви и фармацевтски хемикалии (готови лекови за хумана 
употреба); станарината; превозот на патници во градски-
от и приградскиот сообраќај; дистрибуцијата на учебни-
ците за основно и средно образование; посебниот надо-
мест што ќе се плаќа при регистрација на друмските мо-
торни возила; како и услугите на пазарите. 

 
3.7. Политика на плати 

Политиката на плати во 2003 година ќе биде во 
функција на одржување на макроекономската стабил-
ност на земјата. Имено, во 2003 година се очекува да се 
продолжи со постојните нормативни решенија во огра-
ничување на динамиката на платите, односно замрзнува-
ње на платите во јавниот сектор и ограничување на пла-
тите за работодавците со степен на приватизација под 
51%, додека платите на правните субјекти кај кои повеќе 
од 51% од средствата се во приватна сопственост ќе се 
исплатуваат во рамките на нивните материјални можно-
сти и остварената продуктивност на трудот. 

За ова ќе биде неопходно редовно и навремено сле-
дење на состојбите од аспект на примена на законските 
решенија кои предвидуваат контрола на динамиката на 
платите и ќе се води зајакната контрола на исплатите 
на платите на неприватизираните субјекти. 

Примената на соодветните определби од Законот за 
државни службеници во 2003 година ќе се одложи, од-
носно ќе се прилагодат решенијата кои важеа во 2002 
година. 

Со потпишувањето на Социјалниот договор помеѓу 
Владата на РМ од една страна, и Сојузот на синдикати-
те на Македонија од друга страна, во првиот квартал 
2003 година, во јавниот сектор се очекува да се бидат 
завршени преговорите за склучување на останатите ко-
лективни договори на ниво на гранка. 

Исто така ќе започнат активности за подготовка на 
регулативи за воспоставување на систем на плати за 
вработените во јавниот сектор во насока на воспоста-
вување на еднакви критериуми, како основа за примена 
на колективните договори. Регулативите ќе бидат под-
готвувани и донесувани со вклучување на сите надлеж-
ни субјекти, вклучувајќи го и Синдикатот. 

Доколку во 2003 година се оствари претпоставката 
за релативно брзо заздравување на економијата, како и 
забрзано остварување на реформите во претпријатија-
та, може да се очекува и подобрување на редовноста на 
исплата на платите. 

 
4. Фискален сектор 

 
Фискалната политика во 2003 година ќе се каракте-

ризира со намалување на даночното оптоварување, 
силна контракција на расходите и поддршка на ре-
формските мерки, при што дефицитот на консолидира-
ниот буџет (централен буџет и фондови) од 5,6% од 
БДП во 2002 година ќе биде сведен на 2,0% од БДП во 
2003 година. 

Повисокиот буџетски дефицит, во отсуство на 
аранжман со ММФ и ветената платно-билансна поддр-
шка, би значел ерозија на девизните резерви само во 
2003 година за најмалку 90 милиони евра и сериозно ру-
шење на довербата на странските инвеститори и креди-
тори. Воедно, со оглед на ограничените извори на фи-
нансирање на буџетскиот дефицит, повлекувањето на 
постојните депозити на буџетот од централната банка, 
би имало ефект на непокриена емисија на пари во износ 
од околу 4,5 милијарди денари. Ваквото инфлаторно фи-
нансирање на дефицитот би предизвикало повторно вра-
ќање на реалниот сектор во зоната на негативен раст 
(зголемување на каматните стапки и истиснување на ин-
вестициите на приватниот сектор), а во екстерниот се-
ктор, дополнително влошување на тековната сметка на 
платниот биланс и девалвација на домашната валута. 
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Предложената буџетска политика во 2003 година 
обезбедува фискална консолидација на среден рок, ре-
лаксирање на монетарната политика и создавање усло-
ви за намалување на каматните стапки. Одржливото 
ниво на буџетскиот дефицит во 2003 година ќе значи 
помал обем на финансирање од домашни извори и ре-
лаксирање на нагорниот притисок врз каматната стапка 
на благајничките записи на централната банка, со што 
фискалната политика ќе престане да предизвикува ди-
сторзии врз каматните стапки и да го "истиснува" при-
ватниот сектор од кредитниот пазар. 

 
4.1. Даночна политика 

 
Предложеното намалување на фискалното оптова-

рување од 3,5% од БДП (централен буџет и фондови) и 
ригорозниот план за рационализација на трошоците на 
консолидираниот буџет од 5,1% од БДП, се инвестици-
ја во одржлив економски раст и фаќање чекор со на-
редните економии во транзиција. Со укинувањето на 
данокот на финансиски трансакции и неговите непо-
волни ефекти врз економските субјекти, Владата на Ре-
публика Македонија ги демонстрираше своите опре-
делби за намалување на даночното оптоварување на 
стопанството. На тој начин, приватниот сектор веќе се 
стекнува со дополнителни 6,5 милијарди денари или 
2,7% од БДП, кои во најголем дел ќе бидат преточени 
во инвестиции и нови работни места. 

Загубените приходи со елиминирањето на данокот 
на финансиски трансакции (2,7% од БДП), делумно ќе 
бидат надоместени со предвиденото зголемување на 
приходите од данокот на додадена вредност. Воедно, 
во насока на поттикнување на извозната активност, 
укинат е и надоместокот за извршени царински услуги. 

Во 2003 година ќе дојде до промена на даночните 
стапки на данокот на додадена вредност, односно ќе се 
изврши намалување на општата стапка на ДДВ од 19% 
на 18%, при што најголем дел од производите и услу-
гите кои се оданочуваа со повластена даночна стапка 
од 5% ќе се префрлат во групата на производи кои сега 
ќе се оданочуваат со општата стапка од 18%. 

Нето приходите од менувањето на стапките на ДДВ 
се пресметани на 2,1 милијарди денари на годишно ни-
во. Меѓутоа, ефектот од ваквото зголемување во извес-
на мера ќе биде неутрализиран со укинувањето на да-
нокот на финансиски трансакции, кој генерираше при-
ходи во износ од околу 6,4 милијарди денари на го-
дишно ниво. Сепак, и покрај корекцијата, стапките на 
ДДВ задржуваат конкурентно ниско ниво, споредено 
со други земји од Европа и светот. 

На овој начин, преку приходите од ДДВ се обезбе-
дуваат потребните финансиски ефекти, не се зголему-
ваат расходите на економските субјекти и се создава 
простор за нови вложувања. Исто така, промената на 
стапките претставува исчекор во насока на изедначува-
ње на даночната стапка, со што се овозможува поедно-
ставување на администрацијата на данокот, како од 
страна на даночната власт, така и од страна на даноч-
ните обврзници. 

Покрај ова, изгубените приходи ќе бидат надоме-
стени и со значително подобрување на наплатата на 
постојните даночни и неданочни приходи, како резул-
тат на: а) борбата против сивата економија и миними-
зирањето на даночната евазија, б) интензивирањето на 
економската активност и закрепнувањето на даночните 
основи, и в) приливот на странски донации. Зајакнува-
њето на финансиската дисциплина во економијата ќе 
се изведе преку интензивен ангажман на Управата за 
јавни приходи, која воедно ќе биде одговорна и за дос-
ледно спроведување на Законот за регистрирање на го-
товинските плаќања. Освен тоа, Царинската управа 
ефикасно ќе ги спроведува царинските прописи и про-
цедури со што значително ќе се подобри наплатата на 
увозните давачки. Воедно, Фондот за пензиско и инва-

лидско осигурување ќе преземе поригорозни мерки за 
наплата на придонесите преку зајакнување на сопстве-
ните инспекциски екипи и поинтензивна заедничка 
контрола со Управата за јавни приходи. 

 
4.2. Политика на буџетски расходи 

 
Најголемиот дел од товарот на фискалната консо-

лидација во 2003 година ќе го понесе расходната стра-
на на буџетот, која ќе има изразито рестриктивни обе-
лежја. Имајќи ја предвид неповолната структура на 
трошоците, најголемите намалувања ќе се извршат кај 
трошоците кои имаат дискреционен карактер, првенс-
твено трошоците за стоки и услуги и редовните капи-
тални трошоци, кои во моментот не соодветствуваат на 
нивото на развој на една земја во транзиција. Во рамки-
те на рационализацијата на буџетската потрошувачка, 
ќе се изврши и ревидирање на приоритетните инвести-
циони проекти финансирани од продажбата на Телеко-
мот со цел поефикасно искористување на средствата. 

Поради потребата од рационализација на буџетска-
та потрошувачка, привремено ќе се одложи декомпре-
сијата на платите во јавниот сектор, која што иницијал-
но беше планирана за 2003 година. Одложувањето е во 
согласност со препораките на Светската банка, имајќи 
предвид дека со минатогодишната корекција на плати-
те во владиниот сектор во јуни 2002 година веќе беше 
извршена и извесна декомпресија. 

Брзото кумулирање на достасани неизмирени обврски 
на владиниот сектор кон домашните субјекти во предиз-
борниот период придонесе за зголемена неликвидност на 
приватниот сектор, што дополнително го одложи заздра-
вувањето на економијата. Оттаму, забрзаното сервисирање 
на неисплатените домашни обврски и подобрувањето на 
финансиската дисциплина на буџетските корисници ќе 
претставуваат значаен елемент на буџетската политика за 
2003 година. Зајакнувањето на финансиската дисциплина 
ќе се изврши и преку консолидација на депозитите на вон-
буџетските фондови и агенции и насочување на единстве-
ната трезорска сметка и воспоставување на систем на еви-
денција на достасаните неизмирени обврски на буџетските 
корисници. Воедно, депозитните средства на државните 
органи, јавните претпријатија и единиците на локалната 
самоуправа ќе бидат пласирани во бонитетни банки. Во 
таа насока ќе биде и донесувањето на повеќе закони, како 
што е новиот Закон за јавни финансии, Законот за измена 
и дополнување на законот за буџети и Законот за отворање 
сметки и депонирање на слободни парични средства на 
Јавни претпријатија, Акционерски друштва во државна 
сопственост, единици на локална самоуправа и други еди-
ници кои немаат статус на буџетски корисници. 

Покрај тоа, ќе се воспостави и цврста контрола на 
финансиското работење на јавните претпријатија, со 
оглед дека истите претставуваат потенцијален извор на 
дополнителни, непредвидени буџетски обврски. Јавни-
те претпријатија ќе изготвуваат програми за финанси-
ска консолидација и извештаи за финансиското работе-
ње. Во функција на зголемување на ефикасното кори-
стење на ресурсите, ќе се води и политика на привати-
зација на одделни јавни претпријатија. 

Покрај тоа, ќе се напушти постојната практика на 
прикриени субвенции за одредени производители, при 
што во согласност со новиот Закон за стокови резерви, 
државните резерви ќе бидат сведени само на неопход-
ните производи. Практиката на нетранспарентни јавни 
набавки целосно ќе биде елиминирана во 2003 година. 

Политиката на заздравување на јавните финансии 
предвидува забрзување на реформите во пензискиот и 
здравствениот систем. На долг рок тоа ќе овозможи по-
добрување на финансиската состојба на Фондот за пен-
зиско и инвалидско осигурување и Фондот за здрав-
ствено осигурување со што ќе се намали притисокот 
врз централниот буџет за трансфер на средства кон со-
одветните фондови. 
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Финансирањето на буџетскиот дефицит во најголем 
дел ќе биде со користење на надворешни извори (стран-
ски донации и кредити), исклучиво под концесионални 
услови. При тоа, задолжувањето ќе биде во согласност 
со Стратегијата за управување со јавниот долг, строго 
почитувајќи ја одржливоста на должничката позиција. 

 
4.3. Управување со јавниот долг 

Напорите за поголемо штедење од страна на влади-
ниот сектор се комплементарни со политиката за ефи-
касно и одговорно управување со јавниот долг, однос-
но се насочени кон постигнување на одржливо ниво на 
задолженост и стабилизирање на нето долгот на цен-
тралната државна власт на ниво од 37% од БДП. 

Во согласност со Стратегијата за управување со јав-
ниот долг, Владата на Република Македонија ќе приме-
нува селективна политика на задолжување на држава-
та. Зацврстувањето на механизмите за управување со 
јавниот долг, пред се, подразбира: 

- зајакнување на законската и институционалната 
рамка; 

- оценување на финансиските услови на задолжува-
ње во зависност од фискалниот капацитет; 

- оценување на оправданоста на задолжувањето, 
имајќи ја предвид намената за која се користат средс-
твата; 

- усвојување на годишни планови за висината на 
средства од надворешни извори кои би можеле да се   
инвестираат во одделни сектори на економијата од 
страна на Владата на Република Македонија. 

Во 2003 година ќе се продолжи со лимитирањето на 
новите задолжувања од странство, кои се остваруваат 
под неконцисионални услови. Воедно, редовно ќе се 
сервисираат достасаните обврски кон странските кре-
дитори, со цел натамошно стекнување на довербата на 
странските инвеститори. 

Ефективното управување со јавниот долг ја намет-
нува потребата од развој на ефикасен пазар на долж-
нички инструменти. За таа цел, во 2003 година ќе се 
отпочнат активности за збогатување на портфолиото 
на државни хартии од вредност во Република Македо-
нија, што ќе овозможи усогласување на ликвидносните 
потреби на буџетот со финансирањето на тековниот 
буџетски дефицит. 

 
4.4. Реформи на јавната администрација 

Реформите на јавната администрација ќе бидат интен-
зивирани со склучување на нов Аранжман за приспособу-
вање на управувањето со јавниот сектор (РЅМАС) со 
Светската банка. Посебен акцент ќе биде ставен на ре-
структуирањето на Фондот за здравствено осигурување. 

Владата ќе ја реализира својата програмска опре-
делба за елиминирање на превработеноста во јавниот 
сектор која пред сé ќе се остварува преку транспарент-
на, законска приватизација на деловите што не прет-
ставуваат основна дејност (одвојување на несуштин-
ските активности). Во тие рамки, Министерството за 
правда ќе предложи мерки и ќе изготви пресметка на 
потребните средства за рационализација на преврабо-
теноста во органите на управата. 

 
4.5. Фискална децентрализација 

Во 2003 година, во Република Македонија ќе от-
почнат напорите за фискална децентрализација базира-
ни на неколку претпоставки: 

- Изготвување на нова територијална структура со 
значително намален број на општини, процес кој треба 
да се заврши пред финализирањето на Законот за фи-
нансирање на локалната самоуправа. 

- Разграничување на одговорностите и приходите 
меѓу локалните власти и централната  власт.   Во  таа  
насока,  и  средствата  кои  се добиваат  од централната 
власт ќе се определуваат според формула за воедначу-
вање, со што ќе се ограничат дискреционите права. 

- Внимателно разработување на нефискалните имп-
ликации од фискалната децентрализација, со кои се 
одредува начинот на кој децентрализацијата влијае на 
квалитетот на јавните услуги (пр. како специфичните 
мерки за децентрализација влијаат на квалитетот на ос-
новното образование). 

Врз основа на овие претпоставки, во Република Ма-
кедонија ќе се спроведе етапна фискална децентрализа-
ција, при што во секоја фаза на општините ќе им се 
пренесуваат специфичните одговорности во врска со 
расходите во различни сектори, заедно со соодветните 
финансиски ресурси. 

 
4.6. Превенција и санкционирање на корупцијата 

Со оглед на отсуството на прецизна регулатива, јас-
ни цели, методи и средства за спречување на корупција-
та, во 2003 година ќе се преземат активности за сеопфат-
на анализа на сите сегменти кои го сочинуваат системот 
на национален интегритет. Активностите за искоренува-
ње на корупцијата ќе се фокусираат на ревидирање на 
законските прописи и дискреционите права, отстранува-
ње на нетранспарентните процедури и зајакнување на 
институционалниот капацитет на системот за борба про-
тив корупцијата на државно и на локално ниво. Предви-
дените активности ќе бидат координирани од страна на 
Државната комисија за спречување на корупција, преку 
заедничка акција и градење консензус со невладиниот 
сектор и меѓународната заедница. Врз основа на созна-
нијата ќе бидат предложени и конкретни предлог-мерки, 
кои ќе бидат вградени во Националната програма за пре-
венција и репресија на корупцијата. 

 
5. Надворешен сектор 

 
И покрај намалената економска активност кај некои 

од најголемите надворешно-трговски партнери на Ре-
публика Македонија, зголемената инвестициона актив-
ност и мерките за поттикнување на извозот во 2003 го-
дина ќе поддржат раст на доларскиот износ на извозот 
од 8,4%. Меѓутоа, увозната зависност на македонската 
економија и намалувањето на царинските стапки на су-
ровините и на репроматеријалите по влезот во Светска-
та трговска организација ќе повлечат висок пораст на 
увозот. Иако нема да дојде до позначителни промени 
на трговскиот дефицит, подобрувањето на билансот на 
услугите и поголемиот прилив на официјални трансфе-
ри ќе придонесат за намалување на дефицитот на те-
ковната сметка на платниот биланс.  

 

 
Извор: Министерство за финансии. 
 
Дефицитот на тековната сметка во најголем дел ќе 

биде финансиран преку долгорочно кредитно задолжу-
вање, исклучиво под концесионални услови. Освен тоа, 
зацврстувањето на политичката и макроекономската 
стабилност и подобрувањето на инвестиционата клима 
ќе го зголемат структурното учество на недолжничкото 
финансирање на дефицитот на тековната сметка преку 
очекуван прилив на странски директни инвестиции од 
100 милиони САД долари. 
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5.1. Мерки за поттикнување на извозот 
Основен приоритет на надворешно-трговската по-

литика во 2003 година ќе биде создавање услови за ди-
намизирање на извозот на стоки со цел обезбедување 
поголемо присуство на македонските производи на ме-
ѓународниот пазар. За таа цел особено внимание ќе се 
посвети на зголемување на производството на стоките 
за извоз, како и на мерките и инструментите за промо-
ција на извозот и маркетинг истражувањата. 

Значењето на извозот ќе биде уште поголемо имај-
ќи предвид дека во 2003 година нашата земја ќе при-
стапи во членство на Светската трговска организација 
(СТО). За таа цел, Владата на Република Македонија ќе 
го поддржи поагресивниот настап на македонските 
производи на странските пазари, од што ќе зависи 
амортизирањето на првиот прилив на стоки од земјите 
на СТО. 

Во 2003 година, Министерството за економија по-
интензивно ќе одржува работилници со менаџерите за 
значењето и можностите што ги нуди влезот во СТО, 
но и за обврските кои произлегуваат од тоа. Со тоа ма-
кедонските менаџери ќе се запознаат повеќе со економ-
скиот амбиент што го нуди влезот во СТО. 

За успешно остварување и зголемување на извозот, 
македонските фирми ќе бидат охрабрени да посветува-
ат поголемо внимание на квалитетот, како и на повисо-
киот степен на доработка на стоките, базиран врз тех-
ничко-технолошки современа опрема, со истовремено 
намалување на трошоците на производство, подобрува-
ње на пакувањето на производите во модерен дизајн, 
следење на трендовите на светскиот пазар и нивната 
промоција. 

Особено значење ќе се посвети на прашањето на 
стандардизацијата и сертификацијата, како важни аспе-
кти на настапот на македонските производи на свет-
ските пазари. Стандардизацијата ќе го поттикне и до-
машното производство и потрошувачка, утврдувајќи 
прецизни норми и стандарди за производите од домаш-
но потекло и увоз што влегуваат во прометот, со цел 
заштита од нелојална конкуренција. 

За подобрување на ефикасноста во овој домен, ќе се 
зајакнат функциите на системот за акредитација, стан-
дардизација и метрологија. Истовремено, ќе се продол-
жи со доуредување и усогласување на законската регу-
латива со европските стандарди. 

Македонската банка за поддршка на развојот ќе 
овозможи приоритетно користење на кредити од страна 
на фирмите за производство наменето за извоз со попо-
волни услови. Постојната програма на МБПР за осигу-
рување на извозот од комерцијални и некомерцијални 
ризици во земјите на ОЕСD, ќе се прошири и на други 
земји, кои се значајни извозни пазари за Република Ма-
кедонија, преку осигурување во име и за сметка на Ре-
публика Македонија. Притоа, ќе се обезбеди целосно и 
стриктно почитување на пазарните принципи и меѓуна-
родните правила за државна поддршка на производство-
то и услугите наменети за извоз (правила на ОЕСD и 
Бернската унија), како основен постулат во преземањето 
мерки и активности за поддршка на извозот. Стручните 
и техничките работи поврзани со осигурувањето на из-
возот во име и за сметка на Република Македонија ќе ги 
врши Македонска банка за поддршка на развојот. 

Во соработка со Проектот за конкурентност на Ма-
кедонија, домашните производители од сродни дејно-
сти ќе бидат охрабрени да се поврзуваат во "индустри-
ски кластери" како сложен економски систем, за зголе-

мување на конкурентноста, нивно поврзување со афир-
мирани странски партнери и заеднички настап на 
странските пазари. Проектот за конкурентност на Ма-
кедонија е финансиран од USAID со средства во виси-
на од 12 милиони САД$. 

Ќе се обезбеди тесна координација, соработка и 
обединување на напорите со активностите и проектите 
на донаторите во Република Македонија, во насока на 
развивање заеднички активности за создавање конку-
рентност и подобрување на извозните можности на ма-
кедонската економија. Во таа смисла, ќе се формира 
Форум на извозници, кој ќе ги разгледува проблемите 
со кои извозниците се соочуваат на домашен терен, а 
се поврзани со извозот, проблеми на странските паза-
ри, административни бариери за извоз, транспортни ба-
риери и слично. Врз основа на утврдените проблеми, 
ќе се преземат мерки за нивно разрешување и ќе се 
предлагаат конкретни мерки за идно дејствување на си-
те членови на форумот. 

Министерството за финансии двапати годишно ќе 
публикува листа на расположливи извори на финанси-
рање (со прецизно наведени услови за кредитирање), 
која во вид на брошура ќе им се доставува на македон-
ските претпријатија - извозници. 

Министерството за економија во 2003 година ќе ги 
согледа неповолностите во одделни договори за сло-
бодна трговија и ќе покрене постапка за нивно ревиди-
рање, при што посебно ќе се внимава царините при 
увозот на суровините и репроматеријалите да бидат по-
ниски за домашното производство, кое директно е по-
годено од либералниот влез на соодветните производи 
од земјата увозник: 

Царинската постапка во 2003 година во голем дел 
ќе биде олеснета и поедоставена, со цел побрз проток 
на стоките и приближување со регулативата на Европ-
ска унија. 

Министерството за економија во соработка со дру-
гите надлежни институции и органи ќе преземе актив-
ности за отпочнување на постапка за примена на пра-
вилото за дијагонална кумулација за потекло на стоки-
те, врз основа на претходно направена оценка за мож-
ните економски и финансиски ефекти од нејзината 
примена. 

Доделувањето на квотите во 2003 година ќе се од-
вива по принципот "прв дојден, прв услужен". За таа 
цел е утврдена процедура од страна на Царинската 
управа, која ќе одржува работилници за запознавање на 
менаџерите со начинот и постапката за нивното доде-
лување. 

Министерството за економија посебно внимание ќе 
посвети на истражување на странските пазари. При 
тоа, ќе се истражува странската побарувачка и редовно 
ќе се излегува во јавноста со информации. 

Заради поуспешна промоција на извозот, ќе отпоч-
нат со работа трговски претставници во дипломатско-
конзуларните претставништва во странство, особено во 
земјите во кои се остварува поголем извоз. 

Во 2003 година ќе се иницира соработка со Меѓуна-
родниот трговски центар, кој работи во рамките на 
UNCTAD и Светската трговска организација. Основни 
цели на МТЦ се развивање на извозните способности и 
зголемување на извозот од земјите во развој и земјите 
во транзиција. 

За оваа цел ќе се подготви публикација за произ-
водствените и извозните можности на македонското 
стопанство за земјоделските, прехранбените и инду-
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стриските производи (по проекти за одделни произво-
ди, во кои ќе се наведат расположиви количини за из-
воз, квалитет, особености и сл.). 

 
5.2. Соработка со меѓународните финансиски 

институции 
Обновувањето на успешната соработка со ММФ ќе 

претставува позитивен сигнал за меѓународната заедни-
ца и потврда на здравата макроекономска политика и ре-
формската ориентација. Со склучувањето на аранжма-
нот со ММФ ќе се овозможи користење на средствата од 
донаторската конференција и привлекување на странски 
директни инвестиции во поголем обем. 

Новите проекти кои ќе бидат финансирани од 
страна на Светската банка ќе бидат дефинирани во 
новата тригодишна Стратегија за поддршка на Ре-
публика Македонија 2003-2005 година, со годишна 
финансиска поддршка од 50 милиони САД $. Во на-
сока на надминување на административните бариери 
на кои наидуваат странските инвеститори во Репуб-
лика Македонија, во 2003 година Владата на Репуб-
лика Македонија во соработка со Светската банка ќе 
преземе активности за реализација на завршната фа-
за на Проектот на Советодавниот сервис за странски 
инвестиции (FIAS). 

 
6. Монетарна политика 

 
Одржувањето на ценовната стабилност ќе биде 

основната цел на монетарната политика и во 2003 
година. Проектираната стапка на инфлација од 3% 
ќе се одржува преку политиката на стабилен девизен 
курс на денарот во однос на еврото, што ќе овозмо-
жи задржување на ценовната конкурентност на изво-
зот мерена преку реалниот ефективен девизен курс. 
На среден рок, монетарната стратегија и политиката 
на девизниот курс ќе бидат одредени од политичката 
цел за влез на Република Македонија во Европската 
монетарна унија. 

Нето девизната актива на банкарскиот систем на 
Република Македонија во 2003 година се очекува да се 
намали за 2,6%, што во најголема мера ќе се должи на 
намалувањето на девизните средства на комерцијални-
те банки за 15%. Намалувањето ќе биде резултат на из-
мените на Законот за девизно работење кои ќе бидат 
направени во текот на 2003 година, со кои ќе се овоз-
можи одобрување на девизни кредити на сите правни 
лица, што ќе обезбеди поголема искористеност на де-
визниот потенцијал на комерцијалните банки. Имајќи 
ја во предвид адекватната месечна покриеност на уво-
зот (еквивалентна на 3,9-месечен увоз), се предвидува 
умерен пораст на бруто девизните резерви на Републи-
ка Македонија од 30 милиони $. 

Рестриктивната фискална политика ќе овозможи 
намалено финансирање на буџетскиот дефицит од до-
машни извори, што ќе обезбеди реален пораст на кре-
дитирањето на приватниот сектор од 6,3%. Воедно, тоа 
ќе придонесе и за намалување на каматните стапки на 
благајничките записи и на пазарот на пари, кои се ре-
ферентни стапки при формирањето на активните ка-
матни стапки на комерцијалните банки. 

Во 2003 година е проектиран пораст на парична ма-
са МЗ од 6.7%, пред сé како резултат на повисоките 
приватни денарски депозити (за 16,7% повеќе), како и 
незначителниот пораст на девизните депозити. Исто-
времено, готовите пари во оптек се очекува да забеле-

жат намалување од -1.6%, додека депозитите на држа-
вата (централен буџет и фондови) во 2003 година се 
очекува да останат на приближно исто ниво како и ми-
натата година. 

 
7. Проекција на макроекономските агрегати 

 
Во 2003 година, имајќи ги во вид оценетите можно-

сти, претпоставки и ограничувачки фактори, основните 
макроекономски агрегати во 2003 година ќе ги имаат 
следните проектирани големини: 

 
- реални стапки на промени 

 1999 2000 2001 20021) 20032) 
Реален сектор 
Бруто домашен 
производ 
- реална стапка на 
раст      4,3        4,5 -4,5       0,3        3,0 
- по тековни цени, во 
милиони денари  209.010    236.390 233.841 238.764  253.305 
- во милиони САД 
долари    3.730      3.582    3.437   3.711    4.330 
Инфлација (трошоци 
на живот, просек)        0,7         5,8         5,5       1,8        3,0 
Просечна месечна  
нето-плата      
-номинална стапка 
на пораст        2,9         5,5         3,5       6,5        5,0 
- реална стапка на 
пораст        3,6        -0,3       -1,9       4,7        2,0 
Стапка на 
невработеност (АРС)         32,1       30,5     31,9      30,4 
Фискален сектор (% од БДП) 
Приходи на 
централниот буџет      22,6       24,5       22,0     23,3      22,8 
Расходи на 
централниот буџет      21,9       21,8       27,7     28,8      24,4 
Буџетски 
дефицит/суфицит      -0,7         2,7       -5,7      -5,5       -1,6 
Надворешен сектор      
Трговски биланс, 
салдо 
(во милиони САД%)  -585,0    -771,0   -533,0 -752,0   -725,0 
Трговски биланс, % 
од БДП    -15,7      -19,8       14,3    -20,3     -19,5 
Тековна сметка, 
салдо (во милиони 
САД$)    -32,5      -75,3   -235,4  -318,0   -302,0 
Тековна сметка, % од 
БДП      -0,9        -2,1       -6,8      -8,6       -6,9 
Месечна покриеност 
на увозот (девизни 
резерви/увоз)        3,2         4,1         4,9        3,9        3,9 
Монетарен сектор Реални стапки на пораст 
Кредитирање на 
приватен сектор      10,1       11,1         1,4       7,3        6,3 
МЗ приватен сектор      30,2       20,2       49,3    -10,0        3,9 
Готови пари во оптек      15,3       10,5       40,3      -2,3       -4,5 
Брзина на пари во 
оптек (крај на период)        3,3         4,9         3,1        3,4        3,4 

 
1) Оценка  
2) Проекција 
*) Стапките се пресметани во доларски износи 
 
Макроекономската политика ќе се објави во „Служ-

бен весник на Република Македонија“. 
 

         Бр. 23-245/1        Претседател на Владата 
20 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
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573. 

Врз основа на член 8 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/2000), а во согласност со Макрое-
кономската политика на Република Македонија за 2003 
година, Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 03.03.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДЕВИЗНАТА ПОЛИТИКА И ПРОЕКЦИЈА  
НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 
 
1. Со девизната политика во 2003 година ќе се соз-

даваат услови за динамизирање на извозот на стоки и 
услуги, како основен приоритет, како и обезбедување 
на неопходниот увоз, редовно извршување на тековни-
те обврски спрема странство, влез на странски директ-
ни инвестиции и одржување на девизните резерви на 
потребното ниво. 

2. Со цел запознавање со значењето и можностите 
што ги нуди влезот во СТО и обврските кои произлегу-
ваат од тоа, во 2003 година поинтензивно и континуи-
рано ќе се одржуваат работилници со претприемачите, 
што ќе овозможи амортизирање на првиот прилив на 
стоки од земјите на СТО. 

За поуспешен настап на македонските производи на 
светските пазари ќе се посвети значајно внимание на 
стандардизацијата и сертификацијата. Со тоа ќе се пот-
тикне домашното производство и потрошувачка, утвр-
дувајќи прецизни норми и стандарди за производите од 
домашно потекло и увоз што влегуваат во прометот, со 
цел заштита од нелојална конкуренција. 

За подобрување на ефикасноста во овој домен, ќе се 
зајакнат функциите на системот за акредитација, стан-
дардизација и метрологија. Истовремено, ќе се продол-
жи со доуредување и усогласување на законската регу-
латива со европските стандарди. 

За зголемување на извозот на стоки и услуги и де-
визниот прилив од извоз и по други основи македон-
ските фирми ќе бидат поттикнати за зајакнување на 
нивната конкурентна способност преку посветување 
поголемо внимание на квалитетот, како и на повисоки-
от степен на доработка на стоките, базиран на технич-
ко-технолошки современа опрема, со истовремено на-
малување на нивните трошоци за производство, подо-
брување на пакувањето на производите во модерен ди-
зајн, следење на трендовите на светскиот пазар и нив-
ната промоција. За таа цел ќе се вложуваат средства во 
создавање менаџерски кадар и маркетинг служби во 
фирмите, за истражување на странските пазари, нивни-
те барања и други карактеристики, анализи на нивната 
конкурентност или состојба на пазарот и сл. 

Македонската банка за поддршка на развојот ќе 
овозможи приоритетно кредитирање на производство 
наменето за извоз со поповолни услови. Постојната 
програма на МБПР за осигурување на извозот од ко-
мерцијални и некомерцијални ризици во земјите на 
OECD, ќе се прошири и на други земји, кои се значајни 
извозни пазари за Република Македонија, преку осигу-
рување во име и за сметка на Република Македонија. 
Притоа, ќе се обезбеди целосно и стриктно почитување 
на пазарните принципи и меѓународните правила за др-
жавна поддршка на производството и услугите намене-

ти за извоз (правила на OECD и Бернската унија), како 
основен постулат во преземањето мерки и активности 
за поддршка на извозот. Стручните и техничките рабо-
ти поврзани со осигурувањето на извозот во име и за 
сметка на Република Македонија ќе ги врши Македон-
ската банка за поддршка на развојот. 

Ќе се обезбеди тесна координација, соработка и 
обединување на напорите со активностите и проектите 
на донаторите во Република Македонија, во насока на 
развивање заеднички активности за создавање конку-
рентност и подобрување на извозните можности на ма-
кедонската економија. Во таа смисла, ќе се формира 
Форум на извозници, кој ќе ги разгледува проблемите 
со кои извозниците се соочуваат на домашен терен, а 
се поврзани со извозот, проблеми на странските паза-
ри, административни бариери за извоз, транспортни ба-
риери и слично. Врз основа на утврдените проблеми, 
ќе се преземат мерки за нивно разрешување и ќе се 
предлагаат конкретни мерки за идно дејствување на си-
те членови на форумот. 

Во соработка со Проектот за конкурентност на Ма-
кедонија, домашните производители од сродни дејно-
сти ќе бидат охрабрени да се поврзуваат во “индустри-
ски кластери“ како сложен економски систем, за зголе-
мување на конкурентноста, нивно поврзување со афир-
мирани странски партнери и заеднички настап на 
странските пазари. Проектот за конкурентност на Ма-
кедонија е финансиран од USAID со средства во износ 
од 12 милиони долари. 

Министерството за финансии двапати годишно ќе 
публикува листа на расположиви извори на финансира-
ње (со прецизно наведени услови за кредитирање), која 
во вид на брошура ќе им се доставува на македонските 
претпријатија - извозници. 

Во 2003 година ќе се согледаат неповолностите во 
одделни договори за слободна трговија и ќе се покре-
не постапка за нивно ревидирање, при што посебно ќе 
се внимава царините при увозот на суровините и ре-
проматеријалите да бидат пониски за домашното про-
изводство, кое директно е погодено од либералниот 
влез на соодветните производи од земјата увозник. 

Царинската постапка во 2003 година во голем дел 
ќе биде олеснета и поедноставена, со цел побрз проток 
на стоките и приближување со регулативата на Европ-
ската унија. 

Ќе преземаат активности за отпочнување на постап-
ка за примена на правилото за дијагонална кумулација 
за потекло на стоките, врз основа на претходно напра-
вена оценка за можните економски и финансиски ефе-
кти од нејзината примена на билатерална основа. 

Доделувањето на квотите во 2003 година ќе се од-
вива по принципот “прв дојден, прв услужен“. За таа 
цел е утврдена процедура од страна на Царинската 
управа, која ќе одржува работилници за запознавање на 
менаџерите со начинот и постапката за нивното доде-
лување. 

Заради поуспешна промоција на извозот, ќе отпоч-
нат со работа трговски претставници во дипломатско-
конзуларните претставништва во странство, особено во 
земјите во кои се остварува поголем извоз. 

Во 2003 година ќе се иницира соработка со Меѓуна-
родниот трговски центар, кој работи во рамките на 
UNCTAD и Светската трговска организација. Основни 
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цели на МТЦ се развивање на извозните способности и 
зголемување на извозот од земјите во развој и земјите 
во транзиција. 

За оваа цел ќе се подготви публикација за произ-
водствените и извозните можности на македонското 
стопанство за земјоделските, прехранбените и инду-
стриските производи (по проекти за одделни произво-
ди, во кои ќе се наведат расположиви количини за из-
воз, квалитет, особености и сл.). 

За интензивирање на туристичко-информативната 
пропаганда во странство ќе се подготви Програма за 
поттикнување на развојот на туризмот. Посебно внима-
ние ќе се даде на активностите поврзани со искористу-
вање на можностите што ги дава претстојната Олимпи-
јада, што ќе се одржи во Атина во 2004 година. За ус-
пешно информирање на странските туристи ќе се изда-
дат посебни брошури и пропагандни материјали. 

Градежните работи во странство ќе се поддржуваат 
со издавање на гаранциски инструменти, со цел зголе-
мување на нивната конкурентност при учество на меѓу-
народни тендери, Истовремено, со гаранциски инстру-
менти ќе се поддржуваат и инвестициони проекти кои 
се реализираат во земјата со доминантно учество на 
странски инвеститори. 

3. Увозот ќе се остварува во согласност со потреби-
те и можностите на економијата и населението. 

Во услови на висок степен на либерализација на над-
ворешно-трговското работење, за да се ублажи проблемот 
на неконтролиран увоз на стоки, надлежните органи ќе ги 
заострат критериумите и контролата за стандардизација 
на квалитетот на увезените стоки (задолжително поседу-
вање на документи за стандарди, атести и сл.). 

4. Во 2003 година ќе продолжи политиката на стаби-
лен девизен курс на денарот во однос на еврото, што ќе 
овозможи задржување на ценовната конкурентност на из-
возот мерена преку реалниот ефективен девизен курс. 

5. Помошта што Република Македонија ќе ја добие 
од Донаторската конференција ќе се настојува што по-
брзо да се реализира и ќе се насочи за ублажување на 
неповолните состојби предизвикани од воените дејс-
тва, поддршка на економијата и на Платниот биланс. 

6. Во 2003 година ќе се продолжи со лимитирањето 
на новите задолжувања од странство, кои се остварува-
ат под неконцесионални услови. Воедно, редовно ќе се 
сервисираат достасаните обврски кон странските кре-
дитори, со цел натамошно стекнување на довербата на 
странските кредитори. 

За забрзување на економските реформи во државата 
и надминување на проблемите ќе се склучи нов “стенд 
бај“ аранжман со ММФ кој ќе изнесува 27 милиони до-
лари, од кои 16 милиони долари е предвидено да се ко-
ристат во 2003 година. 

Во насока на надминување на административните 
бариери на кои наидуваат странските инвеститори во 
Република Македонија, во 2003 година Владата на Ре-
публика Македонија во соработка со Светската банка 
ќе преземе активности за реализација на завршната фа-
за на Проектот на Советодавниот сервис за странски 
инвестиции (FIAS). 

Ќе се вршат промотивни активности преку органи-
зирање на бизнис форуми, презентации и семинари во 
земјата и странство за привлекување на странски ди-
ректни инвестиции. 

7. Во согласност со Проекцијата на платниот би-
ланс, со вкупните бруто девизни резерви со кои ракува 
Народна банка на Република Македонија се предвиду-
ва да се одржува ниво од околу четиримесечна покрие-
ност на увозот на стоки и услуги. 

Народната банка на Република Македонија ќе ин-
тервенира на девизниот пазар преку задоволување на 
побарувачката на девизи или откуп на вишокот на де-
визи во функција на одржување на ликвидноста во пла-
ќањата спрема странство и стабилен девизен курс на 
денарот. 

8. Тргнувајќи од мерките за извршување на девиз-
ната политика за 2003 година се утврдува следнава 

 
ПРОЕКЦИЈА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 
 
 

- милиони долари 
Тековна сметка -299 
           без официјални трансфери -404 
      Трговски биланс (фоб) -725 
           Извоз 1236 
           Увоз -1961 
      Услуги, нето -19 
           Прилив 252 
           Одлив -271 
      Доход, нето (вклучена и камата, 
нето) 

-53 

      Трансфери, нето 498 
           Официјални 105 
           Приватни 393 
Капитална и финансиска сметка 292 
      Капитална сметка (нето) 0 
      Финансиска сметка 292 
           Користења 264 
           Отплати 131 
           Директни и портфолио инвести-
ции (нето) 

105 

           Валути и депозити (нето) 54 
                  Комерцијални банки (нето) 54 
                  Население, нето 0 
Грешки и пропусти 32 
Вкупен биланс 25 
Финансирање -25 
         Нето девизни средства, промени 
(зголемување:-) 

-25 

           Промени во состојба на нето де-
визни средства 

-25 

              Промени во бруто девизни ре-
зерви (зголемување:-) 

-30 

              ММФ (нето) -5 
              Други, нето 10 
              Финансиски гап 0 

 
9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во “Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 јануари 2003 година. 

 
     Бр. 23-1187/1             Претседател на Владата 
3 март 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  
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Огласен дел 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4998/2002 од 29.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048941?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ТП на Авто такси 
ТП БУЛЕВАР 23 Мичо Вангел Чолаков ул. „Љуба Ива-
новиќ“ бр. 8а, Скопје. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-пое-

динец, истапува во свое име и за своја сметка.  
За обврските сторени во правниот промет со трети ли-

ца трговецот-поединец, одговара со целиот свој имот.  
Управител без ограничување на ТП е Мичо Чола-

ков од Скопје, ул. „Љуба Ивановиќ“ бр. 8а. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4998/2002.                                   (33002) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4922/2002 од 29.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048865?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за тргови-
ја и услуги АУТО САШО ДООЕЛ увоз-извоз Кумано-
во, ул. „Лесковачка“ бр. 19. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 71.10, 71.21, 72.50, 74.84, 93.05, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, малограничен промет со: СР 
Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, привремен увоз 
односно извоз на стоки и опрема заради доработка, произ-
водство и нудење на услуги, меѓународен превоз на стоки 
и патници, реекспорт, работи на меѓународна шпедиција, 
консигнациона продажба, посредување и застапување 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 целокупниот свој имот.  

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Сашо Стефановски - 
управител со неограничени овластувања. 

Основач на друштвото е Валентина Стефановска од 
с. Мл. Нагоричане. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4922/2002.                                   (33003) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4930/2002 од 29.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048873?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за производство, угостителство, трговија и услуги 
ТИНМАР ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 
74а, Скопје. 

Назив: Друштвото за производство, угостителство, 
трговија и услуги ТИНМАР ДООЕЛ увоз-извоз. 

Седиште: ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 74а, Скопје. 
Основач е Валентино Шиколе од Скопје, ул. „Јуриј 

Гагарин“ бр. 74а. 
Влог: 2.600 евра или 161.200,00 денари. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 
01.42, 01.50, 05.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 
15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.91, 15.93, 15.92, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 
15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.21, 17.22, 
17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 
17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 28.11, 28.12, 34.30, 35.12, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.30, 37.10, 37.20, 
45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 45.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 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, 55.12, 55.21/1, 
55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 
70.31, 70.32, 70.20, 71.10, 71.21, 71.40, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 
74.81, 74.82, 74.84, 92.32, 92.33, 92.34, 92.61, 92.62, 
93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка.  

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот свој имот.  

Валентино Шиколе, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4930/2002.                                   (33005) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4841/2002 од 18.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048784?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на трговско друштво - 
ДООЕЛ на Друштвото за угостителски услуги, произ-
водство и трговија КЛЕО ДООЕЛ - Скопје, бул. „Јане 
Сандански“ бр. 12/5-18. 

Единствен содружник на друштвото е Стефанова 
Ленче од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 12/5-18. 

Дејности: 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 
15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.93, 15.94, 
15.96, 15.98/1, 15.98/2, 20.30, 20.40, 20.52, 24.30, 25.13, 
25.22, 26.13/1, 28.62, 28.63, 28.72, 28.73, 28.74, 29.14, 
34.30, 36.63, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.11, 51.15, 
51.16, 51.17, 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, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
70.31, 74.40, 74.84, 93.05, надворешна трговија со пре-
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хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, реекспорт, малограничен промет 
со: СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, посре-
дување и застапување во надворешниот трговски про-
мет. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка.   

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сиот свој имот.  

Јовица Стојановиќ - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4841/2002.                                   (33006) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4896/2002 од 29.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048839?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
трговија и услуги БУМБО МАРКЕТ ДОО Скопје, ул. 
„Анри Барбис“ бб, Скопје. 

Основачи на Друштвото за трговија и услуги БУМ-
БО МАРКЕТ ДОО Скопје се: Сашко Мицевски од 
Скопје, ул. „Блажо Орландиќ“ бр. 2б и Маре Мицевска 
од Скопје, ул. „Јужноморавски бригади“ бр. 84а, со До-
говор за основање на трговското друштво од 
18.11.2002 година. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 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, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.40, 
74.81, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските пре-
земени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства.  

Лице овластено за застапување на друштвото е Са-
шко Мицевски, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4896/2002.                                   (33007) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4784/2002 од 28.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048727?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, трговија, услуги и превоз на големо и 
мало ДАРКО КОМПАНИ ДОО увоз-извоз ул. „Соција-
листичка зора“ бр. 34/20, Скопје. 

Основачи: Добривоје Илиоски и Илиоска Светлана. 
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 

01.12, 01.12/1, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.30, 01.41/2, 
01.50, 02.0, 02.01, 02.02, 15.31, 15.32, 15.33, 15.52, 
15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 
15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 1.71, 21.25, 22.1, 22.11, 
22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22, 22.2, 22.22, 22.23, 22.24, 
22.25, 22.3, 22.31, 22.32, 22.33, 28.75, 31.30, 33.40, 
36.40, 45.31, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51, 51.1, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.16, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 581.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 

51.63, 51.64, 51.65, 52, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.7, 
52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.1, 55.11, 
55.12, 55.2, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 
61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 64.12, 64.20, 
65.12/3, 65.21, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.21, 71.22, 
71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.70, 74, 74.82, 
74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13, 92.31, 92.31/1, 92.32, 
92.40, 92.61, 92.62, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, реекспорт, посредување, 
консигнација. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка.  

Друштвото за обврските сторени во правниот про-
мет одговара со сиот имот со кој располага. 

За управител без ограничување се именува Илиоски 
Звонко. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4784/2002.                                   (33008) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4849/2002 од 26.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048792?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за филмска и театарска продукција О ДООЕЛ бул. 
„Партизански одреди“ бр. 21/1-22, Скопје. 

Дејности: 92.11, 92.12, 92.31/1, 92.31/2, 22.21, 22.11, 
22.14, 22.15, 22.22, 22.31, 22.32, 51.18, 51.19, 51.22, 
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, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.64, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 71.40, 74.40, 
74.81, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување во надворешнотрговскиот 
промет, застапување на странски фирми, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка.  

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сиот свој имот.  

Единствен содружник е Темова-Рангелова Викто-
рија. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Темова-Рангелова Викторија - 
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4849/2002.                                   (33011) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4928/2002 од 28.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048871?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, промет и градежништво ГОИНВЕСТ ДООЕЛ 
експорт-импорт ул. „Гоце Делчев“ бр. 24/а, Гостивар. 

Дејности: 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.50, 
17.16, 17.17, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.52, 17.54/2, 
17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.20, 
19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 
26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 
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45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
51.13, 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, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 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, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.24, 63.12, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 
71.32, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.30, 74.40, 
74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување на странски фирми, посредување во 
надворешнотрговскиот промет, реекспорт, меѓунаро-
ден транспорт на стоки, изведување на инвестициони и 
градежни работи во странство. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка.  

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сиот свој имот.  

Единствен содружник е Лазарески Вељко од Гости-
вар. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Лазаревски Вељко - управител 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4928/2002.                                   (33015) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5034/2002 од 2.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048977?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за тргови-
ја и услуги КВАТРО-М ДООЕЛ Скопје, ул. „Чедомир 
Кантарџиев“ бр. 14. 

Скратен назив: КВАТРО-М ДООЕЛ Скопје. 
Основач е Бранислав Милетиќ од Скопје, ул. „Че-

домир Кантарџиев“ бр. 14. 
Дејности: 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 33.20, 33.30, 33.40, 

33.63, 51.18, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.48, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 74.40, 74.84, 92.34, 93.04, 
93.05. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување и застапување во прометот на стоки и услу-
ги, меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнацио-
ни работи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка.  

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сиот свој имот.  

Овластено лице за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Бранислав Милетиќ - 
управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5034/2002.                                   (33016) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4456/2002 од 21.10.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048399?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за трговија и услуги ЛЕОН-СТИЛ ДОО извоз-увоз 
Скопје, бул. „Октомвриска револуција“ бр. 10-1/18. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 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, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 
65.12/3, 71.33, 71.40, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.84, 
93.05. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување, по-
средување, реекспорт, консигнација, меѓународен 
транспорт на стоки и патници во патниот сообраќај, ус-
луги во меѓународниот превоз на стоки и патници, ма-
лограничен промет со соседните држави. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка.  

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.  

Основачи: Ѓуљер Сулемани од с. Порој-Тетово и 
Љубица Ивановска од Скопје, ул. „Октомвриска рево-
луција“ бр. 10-1/18. 

Ѓуљер Сулемани - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4456/2002.                                   (33018) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4970/2002 од 29.11.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02048913?-8-01-000, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштвото за 
трговија, услуги, промет и транспорт СЕИМАКОМ 
увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Соле Стојчев“ бр. 2/1-15, 
Скопје. 

Основање на ДООЕЛ со име-назив: Друштво за тр-
говија, услуги, промет и транспорт СЕИМАКОМ увоз-
извоз ДООЕЛ со седиште ул. „Соле Стојчев“ бр. 2/1-
15, Скопје. 

Основач е правното лице: Друштво за трговија, уго-
стителство, услуги и транспорт МЦМ ИНЖИНЕРИНГ 
ДОО Скопје, ул. „Вич“ бр. 12/7-13, Скопје. 

Основачот одговара, вложува опрема и предмети 
како основен влог на друштвото. 

Дејности: 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 51.12, 51.13, 
51.15, 51.17, 51.18, 51.32, 51.33, 51.34, 51.37, 51.39, 
51.44, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.62, 52.11, 52.12, 
5.21, 52.21, 52.22, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.46, 
52.48, 52.50, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 
63.12, 70.31, 74.12, 74.14, 74.20, 74.20/3, 74.40, 74.83, 
74.84, 92.33, 92.34, 93.05, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, транспорт на стоки и услу-
ги во меѓународен сообраќај, меѓународна шпедиција, 
малограничен промет со соседните држави СР Југосла-
вија, Бугарија, Грција и Албанија, во правниот промет 
со трети лица друштвото настапува во свое име и за 
своја сметка, видот и обемот на одговорност на друш-
твото, целосна одговорност. 

За управител се именува Марјан Петровски од 
Скопје, ул. „Соле Стојчев“ бр. 2/1-15, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4970/2002.                                   (33019) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4814/2002 од 18.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048757?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за градежништво, трговија и услуги РОВОКОП ДОО 
увоз-извоз Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 19а/1-40б. 

Основачи: Олумчев Зоран и Стојановски Кирил од 
Скопје со влог во износ од 2.600 евра или 158.600 дена-
ри, со учество на секој содружник со поединечен влог 
во износ од 1.300 евра или 79.300 денари по среден 
курс на НБ на РМ.  

Дејности: 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 45.11, 
45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
45.50, 50.10, 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, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.43, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.65, 
52.11, 52.12, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.63, 63.12, 63.30, 65.12/3, 70.31, 71.32, 71.34, 74.14, 
74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.82, 
74.84. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, комисиони работи во об-
ласта на прометот, продажба на стоки во консигнацио-
ни складишта, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка.  

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Во внатрешниот и надворешниот промет друштво-
то го застапува Олумчев Зоран - управител без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4814/2002.                                   (33020) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3035/2002 од 14.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02046980?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за гра-
дежништво, трговија и услуги КИ-ИНВЕСТ ДОО 
Скопје ул. „Штросмаерова“ бр. 13а. 

Основање на Друштво за градежништво, трговија и 
услуги КИ-ИНВЕСТ ДОО ул. „Штросмаерова“ бр. 13а. 

Основачи се: Игор Костовски од Скопје со 95% и 
Билјана Костовска од Скопје со 5% основен влог од 
основни средства во висина од 162.200,00 денари или 
2.661 евра. 

Скратен назив: КИ-ИНВЕСТ ДОО Скопје. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 

15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 
15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 
15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 24.51, 24.52, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 
26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 45.11, 45.12, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 

52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 
93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет со соседните држави, 
меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообра-
ќај, реекспорт, услуги во меѓународниот друмски соо-
браќај, меѓународна шпедиција, посредување и заста-
пување во прометот на стоки и услуги. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе 
истапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени од друштво во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со сиот свој имот и средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Елена Алексовска - 
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3035/2002.                                   (33021) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4757/2002 од 25.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048700?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, сервис, ремонт и монтажа на лифтови МОНТ-
ЛИФТ-С ДООЕЛ Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 
1/38, Скопје.  

Дејности: 28.11, 28.12, 28.63, 29.14, 29.22, 29.24, 
29.40, 29.56, 31.10, 31.62, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 51.21, 51.39, 51.56, 51.61, 55.11, 55.30/1, 63.12, 
70.12, 70.20, 71.34, 74.20/2, 74.20/3, 74.14, 74.30, 74.84. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка.  

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Управител на друштвото без ограничување е Стоја-
дин Томиќ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4757/2002.                                   (33022) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5012/2002 од 29.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048955?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, промет, посредување и услуги ЛАКИ-СТИЛ 
ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка ул. „Прохор 
Пчински“ бр. 53. 

Назив на друштвото: Друштво за производство, 
промет, посредување и услуги ЛАКИ-СТИЛ ДООЕЛ 
експорт-импорт Крива Паланка ул. „Прохор Пчински“ 
бр. 53. 

Скратен назив: ЛАКИ-СТИЛ ДООЕЛ експорт-им-
порт Крива Паланка. 

Назив на латиница: Drustvo za proizvodstvo, promet, 
posreduvawe i uslugi LAKI-STIL DOOEL eksport-import 
Kriva Palanka. 

Назив за странство: LAKI-STIL Ltd. Kriva Palanka. 
Основач е Ласте Давидовски од Крива Паланка ул. 

„Прохор Пчински“ бр. 53. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 

01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 15.3, 
15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.11, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.81, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.88, 15.89, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/2, 17.40/1, 
17.40/2, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 
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19.30, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 21.25, 
22.12, 22.13, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.12, 
25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.25, 26.70, 
28.21, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.12, 
29.21, 29.22, 29.23, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.53, 
29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 31.10, 31.20, 
31.40, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 33.10/1, 
33.10/2, 33.30, 33.40, 33.50, 35.42, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 
37.20, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 55.57, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.33, 52.62, 52.63, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 
70.31, 70.32, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 
74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 
92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународна 
шпедиција, застапување на странски фирми, посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги, ре-
експорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
комисиона продажба, продажба на странски стоки од 
консигнациони складови, изведување завршни и зана-
етчиски работи во странство, услуги во меѓународниот 
туризам, инженеринг. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка.  

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.  

Овластено лице за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет, е Анка Давидовска - 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5012/2002.                                   (33023) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4693/2002 од 29.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048636?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија, транспорт и услуги БОБС ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, бул. „АСНОМ“ бр. 32/3/16.  

Дејности: 15.32, 15.33, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 
15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 16.00/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 
17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 
17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 
20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 
21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 
22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.31, 22.32, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.22, 36.30, 36.61, 36.62, 45.11, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.63, 51.64, 

51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 71.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.40, 74.81, 74.82, 84.83, 84.84, 80.42, 92.11, 92.12, 
92.31, 92.31/1, 92.32/2, 92.32, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 
93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 74.11. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување во надворешнотр-
говскиот промет, меѓународна шпедиција и транспорт 
на стоки, увоз и извоз на стоки и услуги од сите видови 
на царинска тарифа, туристички работи во странство, 
малограничен промет со: СР Југославија, Бугарија, Гр-
ција и Албанија, консигнација, застапување. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка.  

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.  

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Бобан Балевски - управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4693/2002.                                   (33024) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4799/2002 од 26.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048742?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство и услуги СКАЈШПЕД ДОО експорт-импорт 
Скопје, ул. „Борис Бојаџиски“ бр. 69, Скопје. 

Основачи на друштвото се: Горан Бужаровски со 
стан ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 50-А во Скопје и Вла-
тко Митевски со стан ул. „14 декември“ бр. 9/1-15 од 
Скопје. 

Дејности: 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 
52.47, 52.46, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 70.12, 
70.20, 70.31, 15.81, 15.82, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
22.22, 45.31, 45.32, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 51.18, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 
51.43, 51.47, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27 52.33, 52.41, 71.33, 71.34, 72.10, 
72.20, 72.60, 72.30, 72.40, 72.50, 74.40, 74.81, 74.82, 
74.84, 93.05. 

Горан Бужаровски - управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4799/2002.                                   (33025) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4876/2002 од 18.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048819?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за производство трговија и услуги БАЛЕНОС увоз-из-
воз ДОО ул. „II Македонска бригада“ ТЦ Треска I кат 
бр. 53, Скопје. 

Се врши основање на Друштво за производство, тр-
говија и услуги БАЛЕНОС увоз-извоз ДОО. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 
01.30, 17.11, 17.12, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 
17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2,  17.51, 
17.60, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 26.12, 26.21, 
26.40, 26.82/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
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51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 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, 52.63, 52.74, 
55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 
71.34, 71.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување и застапување во про-
метот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, услу-
ги на меѓународен транспорт на стоки и патници, мало-
граничен промет со соседните држави СР Југославија, 
Бугарија, Грција и Албанија. 

Содружници: Ризах Асани и Седат Шериф. 
Управител е Ризах Асани. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства.  

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4876/2002.                                   (33026) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5073/2002 од 29.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049016?-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ТП Машки фри-
зерски салон АЦЕ-Ј ТП Александар Благој Јаневски, 
Скопје ул. „Ернест Телман“ бр. 10-б. 

Основач е Александар Јаневски од Скопје, ул. „Ер-
нес Телман“ бр. 10-б. 

Дејност: 92.32. 
Управител е Александар Јаневски - без ограничува-

ње. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5073/2002.                                   (33027) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5016/2002 од 29.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048959?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП на Такси превоз 
ТП БЕРИНА Мехмедали Бејзат Идризи ул. „Пере То-
шев“ бр. 51-а, Скопје. 

Основач е Мехмедали Идризи од Скопје, ул. „Пере 
Тошев“ бр. 51-а. 

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските свои одгова-
ра со целиот свој личен имот. 

Управител е Мехмедали Идризи - без ограничува-
ње. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5016/2002.                                   (33028) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4744/2002 од 26.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048687?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, промет, услуги и трговија на големо и мало 
ЕЛЕНА ДООЕЛ Драгиња увоз-извоз Куманово, ул. 
„Боро Прцан“ бр. 18.  

Дејности: 01.11/1, 01.11/4, 01.22/1, 01.23, 01.24, 
01.41/3, 15.62, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.23, 51.31, 51.34, 51.41, 51.42/1, 51.47, 52.11, 52.12, 

52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 55.30/1, 
55.30/2, 55.23, 60.22, 74.70, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, малограничен промет со со-
седните држави СР Југославија, Бугарија, Грција и Ал-
банија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица одговара со си-
от свој имот.  

За управител на друштвото се именува Љубомир 
Латкоски од Куманово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4744/2002.                                   (33029) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 4614/2002 од 2.12.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02048557?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија, одржување и услуги Р.С.И. - КОПИ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 49-2/9. 

Основање согласно ЗТД на Друштво за производс-
тво, трговија, одржување и услуги Р.С.И. - КОПИ ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 49-2/9, 
Скопје. 

Скратен назив на друштвото е: Р.С.И. - КОПИ ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје. 

Основач на друштвото е Ристевска Јасмина од 
Скопје. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 
15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.89, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54, 17.54/2, 
17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
19.20, 19.30, 21.12, 21.21, 21.22, 21.25, 25.12, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 36.61, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.33, 71.34, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 
93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, консигнациона продажба, посредување и заста-
пување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, ме-
ѓународен транспорт и шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе 
истапува во свое име и за своја сметка.  

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото ќе одговара со сиот свој имот и средства. 

Управител без ограничувања е Ристевска Јасмина 
од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4614/2002.                                   (33031) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4692/2002 од 21.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048635?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за фри-
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зерски и други третмани за разубавување, трговија и 
услуги МГ ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ Скопје, ул. „Козле-6“ 
бр. 22. 

Дејности: 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.36, 51.37, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 
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, 52.44/4, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 63.30, 65.12/3, 70.31, 71.40, 74.40, 74.82, 74.83, 
74.84, 80.42, 92.62, 93.02, 93.04, 93.05. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, малограничен промет со соседни-
те држави СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, 
увоз и извоз на стоки и услуги од сите видови на ца-
ринска тарифа, туристички работи во странство, кон-
сигнација, застапување, посредување во надворешно-
трговскиот промет. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка.  

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сиот свој имот.  

Лице овластено за застапување во внатрешениот и 
надворешниот промет е Маја Тушевска - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4692/2002.                                   (33032) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4854/2002 од 29.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048797?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, градежништво, трговија и услуги ИРА-
АГ ДООЕЛ експорт-импорт с. Боговиње - Боговиње. 

Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 
15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 
18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 
25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 
51.31, 50.32, 50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 
52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40, 74.83, 74.84, 26.12, 26.13/1, 28.51, 28.52. 

Надворешно работење: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
консигнација, угостителски услуги, изведување на ин-
вестициони работи во странство, малограничен промет 
со соседните држави. 

 Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени одговара со сите свои средства.  

За управител на друштвото се определува Измит 
Ќаили од с. Боговиње-Боговиње, како лице овластено 
за застапување во внатрешниот и надворешнотрговски-
от промет без ограничување. 

Основач е Измит Ќаили од с. Боговиње-Боговиње. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4854/2002.                                   (33035) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4800/2002 од 18.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048743?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија,  услуги и градежништво СТРИКО 
ОРИГИНАЛ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. „Моцар-
това“ бр. 38. 

Основачи: Катерина Нестороска од Скопје, ул. 
„Моцартова“ бр. 38 и Ицко Велески од Скопје, ул. 
„Моцартова“ бр. 44. 

Дејности: 27.42, 27.44, 27.43, 27.45, 37.10, 37.20, 
20.40, 20.30, 20.51, 28.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.41, 
52.42, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.23, 51.39, 51.24, 
51.54, 51.34, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 
51.57, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 74.40, 72.60, 36.63, 
72.30, 51.18, 51.19. 

Во надворешниот промет друштвото ќе ги врши 
следните дејности: надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, по-
средување и застапување во прометот со стоки и услу-
ги, комисионо работење. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка.  

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.  

Катерина Нестороска - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4800/2002.                                   (33036) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4776/2002 од 29.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048719?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на трговец-поединец ТП 
на Авто-такси ВЕЛАНИ-2002 ТП Велко Љубе Настов-
ски, ул. „III Македонска бригада“ бр. 3/73, Скопје. 

Основач е Велко Настовски од Скопје, ул. „III Ма-
кедонска бригада“ бр. 3/73. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка.  
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.  
Велко Настовски, управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4776/2002.                                   (33038) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4721/2002 од 29.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048664?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги МАН КОЛ ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 70/б, Скопје. 

Дејности: 15.32, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 
15.85, 15.86, 15.91, 15.93, 15.98/2, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.56, 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, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.23, 
60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 72.30, 72.40, 74.12, 
74.40, 74.84. 
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Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓу-
народна шпедиција, меѓународен превоз на стоки, ме-
ѓународен превоз на патници, комисиона продажба, 
малограничен промет со соседните држави СР Југосла-
вија, Бугарија, Грција и Албанија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка.  

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сиот свој имот.  

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Петар Колев, управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4721/2002.                                   (33039) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4860/2002 од 29.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048803?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за 
туристичко посредување, транспорт, услуги и трговија 
СЕАД ТУРС 2002 ДОО експорт-импорт Боговиње, с. 
Боговиње. 

Скратен назив: СЕАД ТУРС 2002 ДОО Боговиње. 
Основачи: Сеадин Ајредини и Гајур Ајредини, осно-

ва со акт за основање бр. 01/2002 од 7.11.2002 година.  
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 20.10/1, 20.30, 

20.40, 20.51, 25.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
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, 52.63, 52.72/1, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, превоз на патници во меѓународниот патен соо-
браќај, превоз на стока во меѓународниот друмски со-
обраќај, туристичко-агенциски услуги, меѓународна 
шпедиција и посредување во меѓународниот превоз и 
услуги, посредување во надворешнотрговскиот про-
мет, застапување на странски правни и физички лица, 
компензациони работи, привремен увоз, реекспорт, 
продажба на стоки од консигнациони складишта, ма-
лограничен промет. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка.  

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот свој имот.  

Сеадин Ајредини, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4860/2002.                                   (33041) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4936/2002 од 2.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048879?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија, превоз и услуги КО-СА ДООЕЛ 
Скопје, ул. „Сава Михајлов 4“ бр. 27. 

Единствен содружник е Коста Савевски од Скопје. 

Дејности: 15.98, 17.40, 19.30, 20.10, 20.30, 31.62, 
45.21/1, 45.22, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, , 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.20, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.33, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 
92.11, 92.12, 92.13, 92.20. 

Дејности на надворешнотрговското работење: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги, 
продажба на странска стока од консигнациони склади-
шта, посредување, шпедиција, комисиона продажба, 
малограничен промет со соседните држави СР Југосла-
вија, Бугарија, Грција и Албанија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува 
во свое име и за сметка на фирмата. Во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Управител на друштвото е Коста Савевски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4936/2002.                                   (33042) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4884/2002 од 21.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048827?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за производство, трговија и услуги ПОЛУКС ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 20-1/21. 

Дејности: 17.40/1, 18.10, 18.24, 19.20, 19.30, 20.51, 20.52, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 74.84. 

Надворешно-трговско работење: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, реекспорт, консигнација, 
малограничен промет со соседните држави: СР Југос-
лавија, Бугарија, Грција и Албанија, посредување и за-
стапување, меѓународен транспорт на стоки, меѓунаро-
ден транспорт на патници. 

Лице овластено за застапување во внатрешното и 
надворешното работење е Славе Костов - управител со 
неограничени овластувања. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка.  

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот свој имот.  

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4884/2002.                                   (33044) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4950/2002 од 29.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048893?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за тргови-
ја и услуги Л.Т.Ц. ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт-
импорт, ул. „29 Ноември“ бр. 1/2, Скопје. 
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Назив: Друштво за трговија и услуги Л.Т.Ц. ИН-
ТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт-импорт. 

Седиште: ул. „29 Ноември“ бр. 1/2, Скопје. 
Основачи: Томислав Ристовски од Скопје, ул. „Рил-

ски конгрес“ бр. 14, Беќири Захир од с. Средно Коњаре 
и Кралев Љупчо од Скопје со стан на бул. „АВНОЈ“ бр. 
94/1-11. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 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, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 65.12/3, 74.40, 72.50, 
74.81, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во областа про-
метот со стоки и услуги, малограничен промет со со-
седните држави. 

Застапување: Беќири Захир - управител без ограни-
чување. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски 
одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4950/2002.                                   (33045) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4790/2002 од 29.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048733?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за тргови-
ја и услуги ККМ ДООЕЛ Скопје, ул. „Венјамин Мачу-
ковски“ бр. 5/18. 

Друштво се основа со изјава за основање ДООЕЛ 
од 18.10.2002 година. 

Содружник е Никола Велевски од Скопје. 
Никола Велевски - управител без ограничување. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка.  
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства.  
Дејности: 50.10, 51.21, 51.22, 51.24, 51.3, 51.31, 

51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.4, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.6, 51.64, 51.66, 55.11, 55.2, 55.21/1, 55.21/2, 
55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 71.10. 

Надворешно-трговско работење: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, консигнација, реекспорт. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4790/2002.                                   (33047) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4658/2002 од 29.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048601?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Трговското  
друштво НОРД СТАР ЛОГИСТИК Звонко ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, ул. „Ѓорги Сугаре“ бр. 10-2/7, 
Скопје. 

Трговското друштво се основа со Изјава за основа-
ње на друштвото како трговско друштво во форма на 
ДООЕЛ дадена од страна на Херцег Звонко на ден 
01.10.2002 година. 

Дејности: 01.11, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 
01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 
01.41/3, 02.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 
15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 
15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 
15.93, 15.98, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.15, 24.16, 
25.21, 25.22, 25.24, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.66, 26.82/2, 28.51, 28.52, 28.71, 28.72, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 37.20, 40.30, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 64.20, 65.12/3, 67.11, 67.13, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.15, 74.20/2, 74.20/3, 74.30,  74.40, 74.82, 74.84, 
92.20, 93.02, 93.05, врши комплетен надворешнотргов-
ски промет со прехранбени и непрехранбени произво-
ди, посредување и застапување и посредување во про-
метот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, ре-
експорт, продажба на стоки во консигнациони складо-
ви, малограничен промет со соседните држави. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка.  

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сиот свој имот и средства. 

Управител на друштвото е Херцег Звонко од Скоп-
је, без ограничување.  

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4658/2002.                                   (33048) 

___________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 964/2002 од 20.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03006515?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Друштвото за производство трговија и услуги 
Колид компани АС ДОО с. Колешино бб. Ново Село. 

Се врши зголемување на основната главница на друш-
твото за износ од -2.377.108,00 денари или во противвред-
ност на -39.340 евра, со преземање на нови основни вло-
гови од страна на двајцата содружници подеднакво. 

Основната главница на друштвото сега изнесува: -
2.538.308,00 денари или во противвредност на -40.940 
евра. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
964/2002.                 (67) 

___________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 805/2002 од 06.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03007732?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца и конверзија на Друштвото за трговија, производс-
тво и услуги Шанел ДОО Штип ул. “Енгелсова“ бр. 
6/14. 
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Се зголемува основната главница на друштвото за 
8.123.100,00 денари или 132.860 евра. 

Се врши конверзија на влогот од 5.000 ДЕМ во 
2.500 ЕУР. 

Вкупната главница на друштвото сега е 135.360 
евра или 8.283.100,00 денари. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
805/2002.                 (68) 

__________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. 

бр. 953/02 од 27.11.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 03009235?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на основна главница и назив на Друштвото за 
услуги МТ ДОО Штип ул. “Маршал Тито“ бр. 22/1. 

Упис на зголемување на основната главница за из-
нос од 3.394.376 евра или 207.057.000 ден. со што 
вкупната главница изнесува 12.395.500 евра или 
754.424.100 ден. 

Промена на назив на фирмата, се запишува Друш-
тво за услуги МТ ДОО Штип ул. “Маршал Тито“ бр. 
22/1, а се брише Друштво за услуги Триден ДОО Штип 
ул. “Маршал Тито“ бр. 22/1 и промена на договорот за 
основање на друштвото. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
953/02.                                (69) 

__________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. 

бр. 972/2002 од 06.11.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03006245?-8-09-000, ја запиша во трговскиот ре-
гистар конверзијата и зголемувањето на основна главница 
на Друштвото за производство трговија и услуги Мобас 
ДООЕЛ Струмица ул. “Крушевска република“ бр. 53. 

Се врши конверзија на досегашниот влог и тоа: 
5.100,00 ДЕМ = 158.100,00 ден. = 2.593 ЕУР. 

Се врши зголемување на основната главница за: 
2.161.082,00 ден. = 35.427 евра и тоа: 

Јефтимов Атанас досегашен удел:  
158.100,00 ден. =  2.593 евра 

            зголемување: 2.161.082,00 ден. = 35.427 евра 
                  Вкупно:    2.319.182,00 ден. = 38.020 евра 
Вкупно зголемена основна главница: 2.319.182,00 

ден. = 38.020 евра. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 

972/2002.                 (70) 
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 997/2002 од 15.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03004715?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Друштвото за производство услуги и трговија 
увоз-извоз Оливер Промет ДОО Подареш. 

Друштвото изврши промени на договорот за осно-
вање кои промени се состојат во следното: 

Во друштвото пристапи странски содружник осно-
вач Серлатиќ Николина од Бачка Паланка, Нови Сад и 
врши дополнително вложување односно зголемување 
на основната главница на друштвото во износ од 
10.000,00 денари или 164 евра. 

Вкупниот основачки влог на содружниците изнесу-
ва 267.100,00 денари или 4.380 евра. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
997/2002.                 (71) 

__________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 967/2002 од 15.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008914?-3-03-000, го запиша во тр-

говскиот регистар пристапувањето на содружник и зголе-
мување на главница на Друштвото за производство и тр-
говија Аква Вита ДОО Кочани ул. “Штипски пат“ бб. 

Основачкиот влог во друштвото се зголемува за 
28.820.000,00 денари и главницата изнесува 28.975.000,00 
денари во девизна противвредност 475.000,00 евра. 

Кон друштвото како трет содружник пристапува 
Комуналното јавно претпријатие “Водовод“ Кочани ул. 
“Иван Милутиновиќ“ бр. 64. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
967/2002.                 (72) 

__________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. 

бр. 1033/02 од 22.11.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03003981?-8-01-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар зголемувањето на основната главница на Тргов-
ското друштво за трговија и услуги Минас Десанка Андо-
нова ДООЕЛ Пробиштип ул. “Партизанска“ бр. 9. 

Се врши зголемување на основната главница со па-
ричен влог во износ од 1.300.000,00 денари или 
21.311,00 евра. 

Вкупната главница на друштвото изнесува 
2.069.720,00 денари или 33.930,00 евра. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
1033/02.                                (73) 

__________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 1073/02 од 03.12.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 03009587?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар зголемувањето на основната главница 
на Трговското друштво за вработување на инвалидизи-
рани лица за трговија, производство и услуги НАТУРА 
ГРАНД ДОО Штип ул. “Тошо Арсов“ бб. 

Друштвото ја зголемува основната главница за 
21.129.13 евра или 1.274.931,67 денар по проценка од 
овластен судски проценител. 

Вкупниот основачки влог на друштвото изнесува 
25.129.13 евра или 1.518.931,00 денар. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
1073/02.                                (74) 

__________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 951/2002 од 13.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03003253?-3-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма и зголемување-
то на основната главница на Трговското друштво за 
вработување на инвалидни лица во производство трго-
вија и услуги Идеал ДОО Кочани ул. “Штипски пат“ 
бб. 

Се променува фирмата на Друштвото за производс-
тво трговија и услуги Идеал ДОО увоз-извоз Кочани 
ул. “Штипски пат“ бб. 

Новата фирма гласи: Трговско друштво за вработу-
вање на инвалидни лица во производство трговија и ус-
луги Идеал ДОО Кочани ул. “Штипски пат“ бб. 

Основната главница на друштвото се зголемува за 
32.590,00 евра или 1.988.000,00 денари. 

По зголемувањето основната главница изнесува 
50.915,00 евра или 3.105.870,00 денари. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
951/2002.                               (75) 

__________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 1025/02 од 25.11.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 03006536?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар бришењето со ликвидација на Друштво-



31 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 455 
 
то за производство, трговија и услуги Интел-Импорт 
ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. “Плачковички одреди“ 
бр. 20. 

Бришење со ликвидација на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги Интел-Импорт ДООЕЛ 
увоз-извоз Штип, ул. “Плачковички одреди“ бр. 20. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
1025/02.                                (76) 

__________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 1042/2002 од 26.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008840?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејност на Друш-
твото за трговија, производство и услуги Гока ДООЕЛ 
Штип ул. “Енгелсова“ бр. 6-А/6. 

Покрај постојните дејности друштвото се проширу-
ва со следната дејност: 15.13. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
1042/2002.                               (77) 

__________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 1006/02 од 22.11.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 03007828?-3-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на лице овластено за заста-
пување на Друштвото за транспорт, производство, тр-
говија и услуги Лаки 2000 ДОО Виница ул. “Анѓел Ви-
нички“ бр. 55. 

Со одлука за промена на лице за застапување 
Друштвото за транспорт, производство, трговија и ус-
луги Лаки 2000 ДОО Виница основачите на ден 
21.10.2002 година изврши промена на лице за застапу-
вање. 

Се разрешува Андонов Љупчо - застапник и упра-
вител на друштвото со неограничени овластувања. 

Се именува Андонов Петре - застапник и управител 
на друштвото со неограничени овластувања. 

Пречистен текст: Андонов Петре - застапник и 
управител на друштвото со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
1006/02.                                (78) 

__________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 1063/02 од 27.11.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03006955?-8-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на фирма и пристапување на Друш-
твото за производство, трговија, транспорт и услуги Ле-
онардо ДОО увоз-извоз Штип ул. “9 Мај“ бр. 11. 

Досегашниот назив Друштво за производство, трго-
вија, транспорт и услуги Леонардо ДООЕЛ увоз-извоз 
Штип се брише, а нов назив е: Друштво за производс-
тво, трговија, транспорт и услуги Леонардо ДОО увоз-
извоз Штип. 

Во друштвото пристапува содружникот Власта Пе-
тровиќ од с. Доње Гаре, Власотинце, СРЈ. Вложува 
16.500 евра или 1.011.450,00 денари. 

Сега основната главница на друштвото е 44.720 
евра или 2.736.570,00 денари. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
1063/02.                                (79) 

__________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 958/2002 од 22.11.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 0300683?-8-01-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на лице овластено за застапување 
на Друштвото за трговија и производство Калиничар 
увоз-извоз ДООЕЛ Св. Николе, с. Горобинци. 

Се запишува Катерина Јосимова, управител на 
Друштвото за трговија и производство КАЛИНИЧАР 
извоз-увоз ДООЕЛ Св. Николе и се овластува да го за-
стапува во внатрешниот и надворешниот промет. 

Се брише Ивица Јосимов, управител и застапник 
без ограничувања. 

Пречистен текст: Катерина Јосимова, управител на 
друштвото и застапник без ограничување во внатреш-
ниот и надворешниот промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
958/2002.                               (80) 

__________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 962/02 од 22.11.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03002229?-1-09-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на овластено лице на Друштво-
то за производство, услуги и трговија Манасиеви Ман-
сиев Ѓорги и др. ЈТД увоз-извоз Радовиш ул. “8-ми 
Септември“ бр. 230, Радовиш. 

Се врши промена на овластено лице. 
Се брише Манасиев Ѓорги од Радовиш - управител 

со неограничени овластувања. 
Се запишува Лазарова Александра од Радовиш - 

управител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 

962/02.                                (81) 
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 1018/2002 од 22.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03001771?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Друштвото за производство, услуги и трговија Ма-про-
ком А-И ДОО Штип, ул. “5 Конгрес“ бр. 23. 

Проширување на дејностите на друштвото со следни-
те шифри се врши согласно одлуката донесена од страна 
на содружниците на 07.11.2002 година: 55.50, 51.25, 51.39, 
51.42/1, 51.42/2, 52.11, 52.27, 52.40, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.48, 52.50 и 52.63. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
1018/2002.                               (82) 

__________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 703/2002 од 04.10.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03006441?-8-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар дополнувањето на дејности на 
Друштвото за превоз на патници со такси автомобили, 
услуги, производство и трговија Аст ДООЕЛ увоз-из-
воз Пробиштип ул. “28-ми Август“ бр. 6. 

Се врши дополнување со следниве дејности: 55.11, 
55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52. 

Пречистениот текст гласи: 02.01, 02.02, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.7, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 
63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 70.11, 70.12, 71.21, 74.84, 
55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52.  

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
703/2002.                               (84) 

__________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 956/02 од 22.11.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03007818?-8-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на фирма на Трговското друш-
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тво за вработување на инвалидни лица за производс-
тво, промет и услуги Еко-Пласт ДООЕЛ, Кочани, ул. 
“Ударничка“ бр. 15. 

Се врши промена на фирма и тоа: 
Се брише Друштво за производство, промет и услу-

ги Еко-Пласт ДООЕЛ Кочани. 
Се запишува Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство, промет и услуги Еко-
Пласт ДООЕЛ Кочани. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
956/02.                                (85) 

__________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 1065/2002 од 27.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008528?-3-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на овластено лице на 
Модната конфекција Билјана ДОО Св. Николе, ул. 
“Маршал Тито“ бр. 65, Св. Николе. 

Промена на управител на друштвото. 
Се запишува нов управител: Зајков Кирил - управи-

тел со неограничени овластувања за застапување на 
друштвото и во вршењето на работите во надворешно-
трговскиот промет. 

Се брише Зајкова Драгица - управител со неограни-
чени овластувања. 

Пречистен текст: Зајков Кирил - управител со нео-
граничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
1065/2002.                               (88) 

__________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 916/2002 од 17.10.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03006308?-1-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на дог. на јтд. пристапу-
вање и истапување на содружник, пренос на удел и 
промена на назив на Друштвото за угостителство, трго-
вија и услуги Тути-пром ЈТД Анче Митева и др. Штип, 
ул. “Р. Жинзифов“ бр. 4. 

Од друштвото истапува содружникот Саше Јова-
новски од Штип, а својот удел го преотстапува на но-
виот содружник. 

Нов содружник на ЈТД Тути-пром Штип е лицето 
Анче Митева од Штип, ул. “Рајко Жинзифов“ бр. 4. 

Новиот назив на друштво, наместо Друштво за уго-
стителство трговија и услуги Тути-пром ЈТД Саше Јо-
вановски и др. Штип сега гласи: Друштво за угости-
телство, трговија и услуги Тути-пром ЈТД Анче Мите-
ва и др. Штип. 

Лице овластено за застапување наместо Саше Јо-
вановски - овластен потписник без ограничување е 
Анче Митева од Штип, овластен потписник со нео-
граничени овластувања во внатрешниот и надвореш-
ниот промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
916/2002.                               (89) 

__________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 1075/02 од 13.11.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 030010637?-7-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар дополнувањето на дејноста на Јавно-
то претпријатие за комунални работи Солидарност ПО 
Виница, ул. “Плачковички одред“ бб. 

Упис на бришење и запишување на нови дејности и 
тоа со: 41.00, 90.00, 45.24, 45.33, 01.41, 93.03. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
1075/02.                                (90) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. 
бр. 1027/02 од 20.11.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03003533?-8-01-000, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на управител и конверзија на Друштво-
то за трговија на големо и мало и услуги Декор увоз-извоз 
ДООЕЛ Струмица, ул. “Гоце Делчев“ бр. 11. 

Досегашниот застапник во надворешнотрговскиот 
промет и управител Тимова Викторија се брише, а се 
запишува Тимов Оливер од Струмица, ул. “Мито Ха-
џи-Василев-Јасмин“ бр. 1/4, со неограничени овласту-
вања. 

Се врши конверзија на основачки влог во износ од 
341.050,00 денари во 5.400 евра. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
1027/02.                                (91) 

__________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 1043/2002 од 20.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03009815?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на содружник и промена 
на овластено лице на Трговското друштво за вработу-
вање на инвалидни лица за производство, преработка и 
трговија на мало и големо Нов-Живот ДООЕЛ увоз-из-
воз Штип, ул. “Гоце Делчев“ бб Штип. 

Упис на промена на содружник и промена на овла-
стено лице за застапување. 

Истапува Панев Душан, со пренос на својот удел од 
2.500 евра или 156.250,00 денари на содружникот Љуп-
чо Ристов кој пристапува. 

Се брише Панев Душан - управител со неограниче-
ни овластувања за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот трговски промет. 

Се запишува Љупчо Ристов - управител со неогра-
ничени овластувања и застапник со неограничени ов-
ластувања за застапување во внатрешниот и надвореш-
ниот трговски промет. 

Пречистен текст: Љупчо Ристов - управител и за-
стапник со неограничени овластувања за застапување 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
1043/2002.                               (92) 

__________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 975/2002 од 18.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03001209?-8-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на назив, форма, поделба 
на уделот, конверзија, пристапување на Трговското 
друштво за радиодифузија ТВ-канал ВИС ДОО - Стру-
мица ул. “Благој Мучето“ бр. 54. 

Нов содружник кој пристапува во друштвото смета-
но од 21.02.2002 година е Мицев Јанко од Струмица 
ул. “Стив Наумов“ бр. 40, со удел во висина од 
954.213,00 денари или 15.772 евра кој удел е половина 
од вкупниот основен влог во друштвото. 

Досегашниот назив-форма на Трговското друштво 
за радиодифузија ТВ-канал ВИС ДООЕЛ Струмица се 
менува и гласи: Трговско друштво за радиодифузија 
ТВ-канал ВИС ДОО - Струмица. 

Се врши поделба на уделот - основниот влог на 
друштвото во висина од 1.908.426,00 денари или 31.544 
евра на два еднакви дела-удели и тоа: прв дел-удел во 
висина од 954.213,00 денари или 15.772 евра, втор дел - 
удел во висина од 954.213,00 денари или 15.772 евра. 

Се врши конверзија на вкупниот основачки влог на 
друштвото во износ 1.908.426,00 денари или 61.662,12 
ДЕМ во 31.544 евра. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
975/2002.                               (93) 
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Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 
Трег. бр. 930/2002 од 11.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03009420?-8-06-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на овластено лице на 
Друштвото за трговија и транспорт Евро-Мак ДООЕЛ 
увоз-извоз Струмица, ул. “Браќа Миладинови“ бр. 37-
1/6 Струмица. 

Друштвото за трговија и транспорт Евро-Мак ДОО-
ЕЛ Струмица увоз-извоз врши промена на лицето овла-
стено за застапување и тоа: се брише Томе Ѓорѓиев - 
управител со неограничени овластувања и застапник 
во надворешнотрговскиот промет со неограничени ов-
ластувања. 

Се запишува Ѓорѓи Ѓорѓиев - управител и застап-
ник во надворешнотрговскиот промет со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
930/2002.                               (94) 

__________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 1064/02 од 26.11.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 03003361?-1-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на овластено лице на Тргов-
ското друштво Кибег, Костуранова Елизабета и др. ЈТД 
увоз-извоз Струмица, ул. “Крсте Мисирков“ бр. 21. 

Се брише Костуранова Елизабета - управител на 
друштвото без ограничување. 

Се запишува Костуранов Ѓорги - управител на 
друштвото со неограничени овластувања. 

Пречистен текст: Костуранов Ѓорги - управител на 
друштвото со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
1064/02.                                (95) 

__________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 1076/02 од 03.12.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 03003920?-8-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на назив и конверзија на 
Друштвото за трговија услуги и производство Еко-
Консалтинг увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. “Лени-
нова“ бр. 14-2/4 Струмица. 

Се менува стариот назив на друштвото: Друштво за 
трговија услуги и производство Еко-Риз увоз-извоз 
ДООЕЛ Струмица, ул. “Ленинова“ бр. 14-2/4 Струмица 
и гласи: Друштво за трговија услуги и производство 
Еко-Консалтинг увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. “Ле-
нинова“ бр. 14-2/4 Струмица. 

Се врши конверзија на основачки влог во износ од 
323.950,00 денари или 10.450 ДЕМ или 5.300 ЕУР. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
1076/02.                                (96) 

__________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 1026/02 од 22.11.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 03002978?-8-09-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на назив на фирма на Тргов-
ското друштво за вработување на инвалидни лица, про-
изводство, промет и услуги ГЕНЕКС ДООЕЛ увоз-из-
воз Кочани, ул. “4-та Македонска бригада“ бр. 38/а. 

Се брише стариот назив: Друштво за производство, 
промет и услуги ГЕНЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Кочани. 

Нов назив: Трговско друштво за вработување на 
инвалидни лица, промет и услуги ГЕНЕКС ДООЕЛ 
увоз-извоз Кочани ул. “4-та Македонска бригада“ бр. 
38/а. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
1026/02.                                (97) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 
Трег. бр. 985/2002 од 22.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03006443?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Друштвото за производство, трговија и услуги Ристов-
компани ДООЕЛ с. Јакимово - Виница. 

Со одлука од 30.10.2002 година Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги Ристов - компани ДООЕЛ 
с. Јакимово - Виница изврши проширување на дејноста 
на работа. 

Дејности со коишто се врши проширувањето се: 
15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.87, 15.88 и 15.89. 

Пречистен текст: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 
52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.31, 
51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 
51.53, 51.55, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.70, 51.57, 
63.30, 63.40, 74.13, 74.14, 74.12, 74.84, 60.24, 18.21, 18.22, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 20.30, 20.51, 20.52, 
55.21/1, 55.23, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 15.32, 15.41, 15.51, 15.81, 15.82, 15.85, 
15.98, 25.13, 25.22, 26.61, 27.21, 27.22, 28.11, 28.12, 28.73, 
15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.87, 15.88 и 15.89. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
985/2002.                               (98) 

__________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 1019/02 од 21.11.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 03009655?-8-06-000, го запиша во тргов-
скиот регистар проширувањето на дејност на Друштво-
то за превоз трговија и услуги БЕСТА ДООЕЛ увоз-из-
воз Св. Николе, ул. “Карпошева“ бр. 116. 

Проширување на дејноста со: 60.22, 60.24, 01.11/1, 
01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.21, 
01.23, 01.24, 01.41/3, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 51.21, 51.23. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
1019/02.                                (99) 

___________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 1049/02 од 22.11.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 03010115?-8-03-000, ja запиша во тргов-
скиот регистар промената на назив и овластено лице на 
Трговското друштво за вработување на инвалидни ли-
ца, производство, трговија и услуги Витезда-Еко ДОО-
ЕЛ Блатец ул. “Стопански двор“ бр. 12. 

На ден 14.11.2002 година основачот на Друштвото 
за производство, трговија и услуги Витезда-Еко ДОО-
ЕЛ Блатец донесе одлука со која изврши промена на 
називот на друштвото. 

Се брише Друштвото за производство, трговија и 
услуги Витезда-Еко ДООЕЛ Блатец. 

Се запишува Трговско друштво за вработување на 
инвалидни лица, производство, трговија и услуги Ви-
тезда-Еко ДООЕЛ Блатец. 

Пречистен текст: Трговско друштво за вработување 
на инвалидни лица, производство, трговија и услуги 
Витезда-Еко ДООЕЛ Блатец. 

На ден 14.11.2002 година основачот на Друштвото 
за вработување на инвалидни лица, производство, трго-
вија и услуги Витезда-Еко ДООЕЛ Блатец донесе одлу-
ка за промена на лице за застапување. 

Се брише Јорданов Јаким - застапник и управител 
на друштвото со неограничени овластувања. 

Се запишува Симеонова Фиданка - застапник и 
управител на друштвото со неограничени овластувања. 

Пречистен текст: Симеонова Фиданка - застапник и 
управител на друштвото со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
1049/02.                                            (101) 
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Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. 
бр. 1036/2002 од 20.11.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03003066?-8-03-000, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на овластено лице на Друштвото за про-
изводство, услуги и трговија Елкон увоз-извоз ДООЕЛ 
Штип ул. “Ристо Стојков“ бр. 16, Штип. 

Промена на овластено лице на Друштвото за произ-
водство, услуги и трговија Елкон увоз-извоз ДООЕЛ 
Штип, ул. “Ристо Стојков“ бр. 16, Штип. 

Се запишува Марина Тасевска, управител со огра-
ничени овластувања во застапувањето. 

Управителот на друштвото не може без претходна 
писмена согласност на содружникот да располага со 
имотот (продажба, замена односно трампа, давање на 
поклон, односно под закуп или на користење, оптова-
рување со хипотека - залога или други видови на рас-
полагање, односно сопственички промени) на друш-
твото, да дава овластувања на трети лица преку своите 
овластувања. 

Се брише Ристо Авукатов управител со ограничени 
овластувања во застапувањето. 

Управителот на друштвото не може без претходна 
писмена согласност на содружникот да располага со имо-
тот (продажба, замена односно трампа, давање на поклон, 
односно под закуп или на користење, оптоварување со хи-
потека - залога и други видови на располагање, односно 
сопственички промени) на друштвото, да дава овластува-
ња на трети лица преку своите овластувања. 

Пречистен текст: Марина Тасевска управител со 
ограничени овластувања во застапувањето. 

Управителот на друштвото не може без претходна 
писмена согласност на содружникот да располага со имо-
тот (продажба, замена односно трампа, давање на поклон, 
односно под закуп или на користење, оптоварување со хи-
потека - залога и други видови на располагање, односно 
сопственички промени) на друштвото, да дава овластува-
ња на трети лица преку своите овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
1036/2002.                                           (102) 

__________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 1057/02 од 22.11.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 03004567?-8-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на назив на Трговското 
друштво за вработување на инвалидни лица за произ-
водство, трговија и услуги Цеко-фам Надица ДООЕЛ 
увоз-извоз Пехчево, ул. “Борис Кидрич“ бр. 50. 

Промена на назив. 
Се брише Друштво за производство, трговија и ус-

луги Цеко-фам Надица увоз-извоз ДООЕЛ Пехчево, ул. 
“Борис Кидрич“ бр. 50. 

Се запишува Трговско друштво за вработување на 
инвалидни лица за производство, трговија и услуги Це-
ко-фам Надица ДООЕЛ увоз-извоз Пехчево, ул. “Борис 
Кидрич“ бр. 50. 

Пречистен текст: Трговско друштво за вработување 
на инвалидни лица за производство, трговија и услуги 
Цеко-фам Надица ДООЕЛ увоз-извоз Пехчево, ул. “Бо-
рис Кидрич“ бр. 50. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
1057/02.                              (104) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 
Трег. бр. 974/02 од 20.11.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03003318?-3-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на управител на Друштвото за 
производство трговија и услуги Бразил-88 експорт-им-
порт ДОО Куклиш к.бр. 131. 

Досегашниот управител и застапник во надвореш-
нотрговскиот промет Трајков Атанас од с. Куклиш 131, 
се брише. 

За нов управител и застапник во надворешнотргов-
скиот промет се запишува Мицев Илија од с. Ангелци. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
974/02.                              (105) 

__________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 993/02 од 29.11.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03005801?-3-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на управител, структура и назив 
на Друштвото за производство, трговија и услуги Биро 
опрема ДОО Струмица, ул. “Гоце Делчев“ бр. 121. 

Друштвото го промени името - називот. 
Новиот назив гласи: ДПТУ Биро - опрема ДОО 

Струмица. 
Досегашниот назив се брише. 
Извршена е промена на овластено лице за застапу-

вање во внатрешниот и надворешниот трговски про-
мет. 

Се брише управителот на друштвото - Стоилов Ни-
кола од Струмица, со неограничени овластувања. 

Се запишува Попов Љупчо од Ново Село ул. “М. 
Турновски“ бр. 13, управител без ограничувања во ов-
ластувањето. 

Пречистениот текст гласи: Попов Љупчо. Извршена 
е промена во сопственичката структура на друштвото. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
993/02.                              (106) 
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