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1449. 
Врз основа на член 66 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за културата (�Службен весник 
на Република Македонија� бр.49/03), Законодавно-прав-
ната комисија на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 10 октомври 2003 година, го 
утврди пречистениот текст на Законот за културата. 
Пречистениот текст на Законот за културата ги оп-

фаќа Законот за културата (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 31/98) и Законот за изменување и 
дополнување на Законот за културата (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 49/03), во кои е оз-
начено времето на нивното влегување во сила. 

 
              Претседател 
  Бр. 10-4351/2         на Законодавно-правната комисија  

10 октомври 2003 година    на Собранието на Република 
            Скопје             Македонија, 
      Цветанка Иванова, с.р. 
 

З А К О Н  
ЗА КУЛТУРАТА 
(Пречистен текст) 

 
Глава прва 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
(1) Со овој закон се утврдуваат основите на култу-

рата како темелна вредност на Република Македонија 
(во натамошниот текст: Република), облиците на оства-
рување на културата, начинот и условите на нејзиното 
финансирање, како и други прашања од интерес за кул-
турата. 

(2) Културата, во смисла на овој закон, ги опфаќа: 
творештвото, објавувањето на уметничкото творештво 
и заштитата и користењето на творештвото. 

 
Член 2 

(1) Републиката ја поттикнува и помага културата, 
особено преку: 

 1. Поволни услови за остварување на културни вред-
ности; 

2. Посебни услови за основање и работа на субјекти-
те во културата; 

3. Еднакви услови за изразување, негување и афир-
мирање на културниот идентитет на заедниците во Ре-
публиката; 

4. Стимулативна даночна и царинска политика; 
5. Посебни права oд работен однос во културата; 
6. Обезбедување и заштита на оригинали или приме-

роци, односно документација на објавени дела во ориги-
нал и електронски облик, преку откуп, задолжително чу-
вање и заштита на ликовни дела и публикации, обезбе-
дување и заштита на филмови и филмски материјал, до-
кументација за музички и сценско-уметнички дела, до-
кументација за изведени архитектонски дела и слично; 

7. Утврдување и доделување на републички награ-
ди и признанија во областа на културата; 

8. Стипендирање кадри во областа на културата и 
9. Осигурување особено на истакнати уметници, 

ретки и скапи инструменти, предмети и објекти од кул-
турно и историско значење и слично. 

(2) Републиката го гарантира остварувањето на кул-
турата преку утврдување на националниот интерес на 
Републиката во културата и обезбедување услови за 
негово остварување, согласно со овој закон. 

(3) Републиката, исто така, го гарантира остварува-
њето на културата на сите заедници преку обезбедува-
ње еднакви услови за нивно остварување, согласно со 
ово  закон. ј 

Член 3 
Секој може да ја остварува културата како поедине-

чен, локален и национален интерес, со профитна или 
непрофитна цел, согласно со закон. 

 
Член 4 

(1) Секој има право независно од возраста, образо-
ванието, верската, етничката или друга припадност, на 
слободно творештво, непрофесионално или професио-
нално, како и право на образование за областа култура. 

(2) Правата што произлегуваат од творештвото се 
обезбедуваат со моралните, материјалните и другите 
права на авторите и на носителите на сродните права, 
утв дени со закон. р 

Член 5 
(1) Објавувањето дела од областа на уметничкото 

творештво и заштита  и користењето на материјалното 
и духовното творештво на сите граѓани во Републиката 
(во натамошниот текст: културното богатство) се врши 
преку соодветни дејности, утврдени со овој закон. 

(2) Дел од културното богатство, во смисла на став 
(1) од овој член, чија заштита како трајна вредност е од 
јавен интерес од значење за историјата, културата, умет-
носта, науката и техниката (во натамошниот текст: кул-
турно наследство) се заштитува според посебен закон. 

(3) Дејностите од ставот (1) на овој член може да ги 
остварува секој, под еднакви услови, утврдени со закон. 

 
О д д е л  1 

ПОЕДИНЕЧЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА  
Член 6 

Поединечен интерес во културата, во смисла на 
овој закон, е културата што ја остваруваат уметници, 
установи и други правни и други физички лица врз ос-
нова на сопствена одлука и средства. 

 
О д д е л  2 

ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА  
Член 7 

(1) Локален интерес во културата, во смисла на овој 
закон, е културата што е јавен интерес од локално зна-
чење за граѓаните во единиците на локалната самоу-
права. 

(2) Локалниот интерес во културата, неговиот обем 
и неговото остварување се утврдуваат со општите акти 
на единиците на локалната самоуправа. 

(3) Локалниот интерес во културата се финансира 
согласно со програмата за култура што ја донесува со-
ветот на единицата на локалната самоуправа, согласно 
со закон. 

(4) Локалниот интерес во културата се остварува 
согласно со овој закон, прописите за локалната самоу-
права и за одделните дејности во културата. 
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О д д е л  3 
НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА 

 
Член 8 

(1) Национален интерес во културата, во смисла на 
овој закон, е културата што е јавен интерес за сите гра-
ѓани во Републиката и е неопходно нејзиното контину-
ирано вршење, како и достапност на сите граѓани под 
еднакви услови. 

(2) Националниот интерес во културата опфаќа: 
1. Создавање кадровски, материјални и други усло-

ви за континуирано остварување на културата; 
2. Овозможување услови за остварување и заштита 

на врвни културни вредности; 
3. Поттикнување на разновидноста и разноличноста 

во културата; 
4. Обезбедување услови за достапност на граѓаните 

до културните вредности и нивно масовно користење; 
5. Обезбедување услови за остварување и за зашти-

та на културниот идентитет на заедниците во Републи-
ка Македонија; 

6. Грижа за културниот развој и остварување на 
културните права на македонското малцинство надвор 
од Република Македонија привремено вработени во 
странство и иселениците од Република Македонија без 
разлика на нивната етничка припадност; 

7. Создавање услови за рамномерен културен развој 
во Републиката; 

8. Афирмација на културата и културните различ-
ности од Републиката во странство и 

9. Културолошки истражувања. 
(3) Националниот интерес во културата го оствару-

ваат националните установи и други субјекти согласно 
со овој закон. 

 
3.1. Национална програма  

Член 9 
(1) За утврдување на среднорочни развојни насоки 

за остварување на националниот интерес во културата 
Собранието на Република Македонија донесува нацио-
нална програма за културата за период од четири годи-
ни (во натамошниот текст: Национална програма). 

(2) Во Националната програма особено се утврдуваат: 
1. Целите и приоритетите на културната политика; 
2. Насоки за развој на мрежата на националните 

установи; 
3. Правни и финансиски мерки за развој на културата; 
4. Принципите и целите на меѓународната културна 

соработка; 
5. Проекција на потребите од кадри за културата, 

почитувајќи го принципот на соодветна и правична заста-
пеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници; 

6. Насоките за културолошки истражувања и 
7. Позначајните инвестициони вложувања во култу-

рата и слично. 
(3) Предлогот на Националната програма се става 

на јавна расправа, пред да биде доставена до Собрание-
то на Република Македонија за донесување. 

(4) Националната програма за културата ја разгле-
дува и дава мислење и Комитетот за односи меѓу заед-
ниците.  

Член 10 
(1) За реализација на Националната програма се до-

несуваат годишни програми за остварување на нацио-
налниот интерес во културата (во натамошниот текст: 
годишна програма). 

(2) Министерот за култура ја донесува годишната 
програма со која ги утврдува програмите и проектите 
што се од национален интерес во културата, во рамките 
на средствата определени во Буџетот на Република Ма-
кедонија за тековната година, при што да се има пред-
вид мултикултурната димензија и мултикултурниот ка-
рактер на општеството. 

(3) Министерствата во рамките на нивните закон-
ски надлежности учествуваат во реализацијата на На-
ционалната програма. 

 
3.2. Совет за култура  

Член 11 
(1) Во Министерството за култура се основа Совет 

за култура како стручно и советодавно тело на мини-
стерот за култура. 

(2) Членовите на Советот ги именува министерот за 
култура, од редот на истакнати уметници, стручни ли-
ца од областа на културата и од јавниот и општестве-
ниот живот, по принципот на стручност и компетент-
ност и на соодветната и правична застапеност на граѓа-
ните, кои припаѓаат на сите заедници, за време на ман-
датот на министерот за култура. 

(3) Советот за култура му дава мислење на мини-
стерот за култура по прашања од неговата надлежност. 

(4) Министерот за култура може да основа и други 
стручни и советодавни тела и да именува надворешни 
соработници за подготовка на годишната програма, за 
други прашања од неговата надлежност утврдени со 
овој закон или за реализација на определени проекти 
од национално значење за културата. Со актот за осно-
вање на телата, односно именување на надворешните 
соработници се определуваат задачите и роковите за 
нивното извршување имајќи ја предвид соодветната и 
правичната застапеност на сите заедници. 

(5) На членовите на телата и на соработниците од 
ставовите (1) и (4) на овој член, за работата им следува 
соодветен надомест, што го определува министерот за 
кул ура. т

 
Глава втора 

ОСТВАРУВАЊЕ А КУЛТУРАТА Н 
Член 12 

Културата ја остваруваат уметници, самостојни 
уметници, јавни и приватни установи, други правни и 
дру и физички лица. г

 
О д д е л  1 
УМЕТНИК  
Член 13 

Уметник, во смисла на овој закон, е секое физичко 
лице кое создава авторско дело од областа на уметнич-
кото творештво или изведува авторско дело, односно 
дело од народното творештво, независно од образова-
нието, правниот статус, регистрацијата, државјанство-
то, руг вид припадност  итн. д

 
1.1. Самостоен уметник  

Член 14 
Ако уметникот творештвото го остварува професи-

онално, како единствено занимање и доколку согласно 
со овој закон и со прописите за трговските друштва се 
регистрира за вршење на уметничка дејност, стекнува 
статус на самостоен уметник и права од работен однос, 
согласно со овој закон и со прописите за трговските 
дру тва (во натамошниот текст: самостоен уметник). ш

 
Член 15 

(1) Самостојниот уметник се регистрира во надле-
жен регистарски суд, ако има деловна способност, по-
стојано живеалиште во Републиката и ако не е реги-
стриран за вршење друга дејност. 

(2) Називот на самостојниот уметник ги содржи: оз-
наката �самостоен уметник�, видот на уметничкото 
творештво, неговото лично име и презиме и евентуал-
но неговиот псевдоним. 

 
Член 16 

(1) Со цел да се обезбедат поповолни услови за тво-
рење на самостојниот уметник, по пат на годишен кон-
курс, може да му се доделат месечни надоместоци од 



17 октомври 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 66 - Стр. 3 
 
средства од Буџетот на Република Македонија, за при-
донесите за здравствено, пензиско и инвалидско осигу-
рување и за персоналниот данок на доход, за што одлу-
чува министерот за култура, почитувајќи го принципот 
на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои 
припаѓаат на сите заедници. Условите, во зависност од 
видот, обемот и квалитетот на творештвото, критериу-
мите и постапката за доделување на месечниот надоме-
сток поблиску ги утврдува со општ акт министерот за 
култура. 

(2) Министерот за култура може да определи и дру-
ги поволности за самостојните уметници во рамките на 
годишната програма. 

(3) Предлог за обезбедување на поповолни услови 
за творење на самостојниот уметник до министерот за 
култура го доставува комисија основана согласно со 
став (4) од членот 11 на овој закон, за спроведување на 
конкурсот од став (1) на овој член. 

 
Член 17 

Самостојните уметници можат да основаат свое 
здружение согласно со општите прописи за здружени-
јата на граѓани, заради остварување и заштита на нив-
ните интереси пред надлежните државни органи. 

 
О д д е л  2 
УСТАНОВА 

 
Член 18 

(1) Установа, во смисла на овој закон, е правно ли-
це што врши дејност од областа на културата, со не-
профитна цел. 

(2) Непрофитна цел, во смисла на овој закон, е кога 
правното лице, согласно со актот за основање, остваре-
ната разлика меѓу приходите и расходите од вршењето 
на дејноста од областа на културата ја вложува во иста-
та дејност, а платите и другите надоместоци на работ-
ниците не надминуваат повеќе од 30% од висината на 
платите за соодветниот вид занимање и надоместоците 
утврдени со колективен договор. 

(3) Установата го стекнува својството на правно ли-
це со упис во надлежниот регистарски суд. 

 
2.1. Основање на установата  

Член 19 
(1) Установа основа физичко или правно лице под 

услови утврдени со закон. 
(2) Установа може да основа и странско физичко 

или правно лице под услови утврдени со закон. 
(3) Со закон можат да бидат утврдени посебни ус-

лови за основање установи за одделни дејности од об-
ласта на културата.  

Член 20 
(1) Установата, според основачот, може да биде 

приватна или јавна. 
(2) Јавната установа може да биде локална кога ја 

основа единицата на локалната самоуправа (во ната-
мошниот текст: општинска-градска) или национална, 
кога ја основа државата. 

(3) Приватната установа ја основаат физички или 
правни лица.  

Член 21 
(1) Основачот донесува акт за основање на устано-

вата. Со актот за основање се утврдуваат обликот, тра-
ењето, називот, седиштето, дејноста, средствата и имо-
тот за работа, организацијата, раководењето и управу-
вањето со установата. 

(2) Со актот за основање се именува и лице кое ќе 
ги води работите до конституирање на установата и се 
определува рок за нејзино конституирање. 

(3) Називот на установата ја содржи ознаката �на-
ционална, односно општинска-градска, односно при-
ватна установа� и други ознаки како: дејноста за која 

што е регистрирана, нејзиното седиште и други додато-
ци (цртежи, слики и слично) за поблиско одбележува-
ње на нејзината работа. Називот може да се употребува 
и како стоковен жиг, доколку со закон поинаку не е 
определено. 

 
2.2. Работа на установата 

 
Член 22 

(1) Со закон можат да бидат утврдени посебни ус-
лови за работа на установа во вршењето одделна деј-
ност од областа на културата. 

(2) За исполнување на условите од ставот (1) на 
овој член, министерот за култура донесува решение во 
рок од 30 дена од добивањето на барањето. Доколку не 
донесе решение во овој рок, се смета дека е донесено 
позитивно решение. 

(3) Против решението од ставот (2) на овој член, 
може да се поднесе жалба до Владата на Република 
Македонија. Жалбата не го одлага решението. 

(4) Установата може да почне со работа по право-
силноста на решението од ставот (2) на овој член. 

 
2.3. Престанок на установата  

Член 23 
Основачот одлучува за престанок на установата до-

колку истата не ја врши дејноста утврдена со актот за 
основање и закон, или престане интересот за чие оства-
рување е основана. Имотот, правата и обврските на 
установата ги презема основачот. 

 
2.4. Национална установа 

2.4.1. Основање, работа и престанок  
Член 24 

(1) За остварување на националниот интерес во 
културата, Владата на Република Македонија со одлу-
ка основа национални установи, доколку со закон за 
одделна дејност во културата поинаку не е определено. 

(2) Називот на националната установа содржи �Ре-
публика Македонија�,  како и други соодветни ознаки 
пропишани за установа согласно со закон. 

(3) При основањето на национални установи Влада-
та на Република Македонија се грижи за унапредува-
њето и афирмирањето на културата на сите заедници. 

 
Член 25 

(1) Националната установа од областа на културата 
има статут со кој се уредува работата и организацијата 
на установата и обезбедувањето јавност во нејзината 
работа. Со статутот особено се утврдуваат дејноста, ор-
ганизацијата, името, седиштето, предметот на работа и 
други прашања што се од значење за установата утвр-
дени со овој и друг закон. 

(2) Министерот за култура дава согласност на ста-
тутот од ставот (1) на овој член. 

(3) За проширување на дејноста и за други статусни 
промени на националните установи одлучува Владата 
на Република Македонија, доколку со закон поинаку не 
е определено.  

Член 26 
(1) Во случај на настанување услови за отпочнува-

ње постапка за стечај на национална установа, Владата 
на Република Македонија е должна да преземе мерки 
за обезбедување услови за  непречено работење на 
установата и да даде гаранција за исполнување на об-
врските на установата спрема трети лица. 

(2) Владата на Република Македонија може да од-
лучи да отпочне постапка за стечај на национална уста-
нова, ако и покрај преземените мерки од ставот (1) на 
овој член не може да се обезбеди остварување на функ-
цијата за која што таа е основана. Во случај на стечај 
на национална установа, се применуваат општите про-
писи за стечај на јавните претпријатија. 



Стр. 4 - Бр. 66 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 октомври 2003 
 

2.4.2. Органи  
Член 27 

Органи на национална установа се директор и упра-
вен .  одбор 

Член 28 
(1) Орган на раководење на национална установа е 

директор. 
(2) Директорот на националната установа: 
1. Ја води работата на националната установа;  
2. Ја застапува установата и одговара за материјал-

но-финансиското работење и за законитоста и еконо-
мичноста на нејзината работа;  

3. Донесува годишна програма за работа на нацио-
налната установа по претходна согласност на управни-
от одбор;  

4. Ги извршува одлуките на управниот одбор;  
5. Донесува акт за систематизација и организација на 

работните места, односно акт за распределба на плати;  
6. Донесува акти во врска со работниот однос на 

вработените согласно со закон;  
7. Избира и разрешува уметнички, односно про-

грамски директор по пат на конкурс и други раководни 
работници, согласно со статутот;  

8. Формира уметнички, односно стручен совет и 
други советодавни тела (трајни и повремени), согласно 
со статутот и  

9. Врши и други работи согласно со закон и статут. 
(3) Во националната установа покрај директорот се 

избира и уметнички, односно програмски директор кој 
ја води реализацијата на уметничката, односно струч-
ната работа на установата и за истата е одговорен. Со 
актoт за основање и статутот можат да се предвидат и 
повеќе уметнички, односно програмски директори. 

(4) По исклучок од ставот (3) на овој член во нацио-
налните установи со актот за основање, односно стату-
тот, може да се предвиди дека исто лице може да ја вр-
ши функцијата на директор и на уметнички, односно 
програмски директор. Во таков случај лицето треба да 
ги исполнува условите за вршење на двете функции. 

 
Член 29 

(1) Директорите на националната установа од членот 
28 ставови (1) и (3) на овој закон се избираат по пат на 
јавен конкурс, што се објавува преку средствата за јавно 
информирање. 

(2) Директорите од ставот (1) на овој член се изби-
раат за време од четири години и може повторно да би-
дат избрани. 

(3) Посебните услови за избор на директори од ста-
вот (1) на овој член се утврдуваат со статутот на уста-
новата.  

Член 30 
(1) Конкурсот за директор го распишува Министерс-

твото за култура. Кандидатите за директори на конкур-
сот задолжително доставуваат свој предлог на програма 
за работа и развој на установата. 

(2) Министерот за култура го избира и разрешува 
директорот најдоцна три месеци пред истекот на ман-
датот на претходниот директор.  

Член 31 
Конкурсот за уметнички, односно програмски ди-

ректор го распишува директорот на националната уста-
нов . а 

Член 32 
(1) Директор на национална установа може да биде 

разрешен и пред истекот на мандатот за којшто е из-
бран. 

(2) Директорот може да биде разрешен:  
1. На лично барање;  
2. Ако не ја остварува програмата за работа на уста-

новата;  
3. Ако по негова вина е нанесена штета на устано-

вата и  

4. Ако не работи во согласност со закон и статут и 
во други случаи предвидени со закон. 

(3) Условите и постапката за разрешување уметнич-
ки, односно програмски директор се уредуваат со ста-
тутот на националната установа. 

 
Член 33 

(1) Во случај кога не е избран директор на нацио-
нална установа или предвреме му престанал мандатот, 
министерот за култура веднаш именува вршител на 
должноста директор, без конкурс, од редот на вработе-
ните. 

(2) Вршителот на должноста директор ги има сите 
права и обврски на директор на национална установа. 

(3) Вршителот на должноста директор, се именува 
за време до изборот на директор на националната уста-
нова, а најдолго за шест месеци. 

(4) Министерството за култура, веднаш по именува-
њето вршител на должноста директор, распишува кон-
курс за директор. 

 
Член 34 

(1) Орган на управување на национална установа е 
управниот одбор. 

(2) Управниот одбор го сочинуваат пет претставни-
ци кои ги именува и разрешува министерот за култура, 
од кои двајца се претставници од редот на истакнати 
поединци од областа на културата, еден е од локалната 
самоуправа и двајца претставници од вработените во 
установата. Во установа со помалку од десет вработе-
ни, во управниот одбор се именува еден член од врабо-
тените, еден од локалната самоуправа и три члена од 
редот на истакнати поединци од областа на културата. 
Претставникот на локалната самоуправа во управниот 
одбор го предлага градоначалникот на единицата на 
локалната самоуправа каде што се наоѓа седиштето на 
установата. 

(3) Претседателот и членовите на управниот одбор 
на национална установа се именуваат врз принцип на 
стручност и компетентност, за време од четири години 
и може повторно да бидат именувани. Претседателот и 
членовите на управниот одбор можат да бидат разре-
шени пред истекот на мандатот доколку работат спро-
тивно на закон или установата не ја остварува својата 
функција. 

(4) На претседателот и на членовите на управниот 
одбор им следува соодветен надомест што го определу-
ва министерот за култура. 

 
Член 35 

(1) Управниот одбор на национална установа:  
1.Донесува статут;  
2. Ги утврдува политиката и принципите за развој и 

работа на установата;  
3. Дава согласност на годишната програма на уста-

новата по предлог на директорот;  
 4. Го усвојува годишниот извештај за работата на 

установата по предлог на директорот;  
5. Дава согласност на актот за организација на ра-

ботата и систематизација на работните места на уста-
новата и правилникот за плати;  

6. Донесува документи за финансиското работење 
на установата, согласно со прописите за материјално и 
финансиско работење;  

7. Одлучува во втор степен за решенија што ги до-
несува директорот;  

8. Дава образложен предлог на министерот за кул-
тура за разрешување на директорот;  

9. Донесува деловник за својата работа и  
10. Врши други работи утврдени со закон и статут. 
(2) Со работата на управниот одбор раководи прет-

седателот согласно со Деловникот за работа на управ-
ниот одбор. Управниот одбор одлучува со мнозинство 
гласови од вкупниот број членови. 
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Член 36 
Со статутот на националната установа поблиску се 

утврдуваат и надлежностите и работата на органите на 
националната установа, условите под кои лица нема да 
можат да бидат избрани за директор или за претседател 
и член на управен одбор на национална установа, усло-
вите за предвремено разрешување на претседател и 
член на управниот одбор на установата и други праша-
ња тврдени со закон и актот за основање. у

 
Член 37 

Одредбите од овој закон што се однесуваат на наци-
онална установа, соодветно се применуваат и на оп-
штинска-градска установа, особено за основање, работа, 
раководење, управување, одлучување и финансирање на 
националната установа, како и за правата од работен од-
нос на вработените во националната установа, доколку 
со Законот за локалната самоуправа или со закон за од-
делна дејност во културата поинаку не е утврдено. 

 
2.4.3. Фондови за културата  

Член 38 
Заради финансирање одделни сложени и обемни ра-

боти од областа на културата може да се основаат фон-
дови за културата, како национални установи, според 
одр дбите утврдени за национални установи. е

 
О д д е л  3 

ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ  
Член 39 

(1) Друго правно лице, во смисла на овој закон, е 
претпријатие и трговско друштво регистрирано за вр-
шење дејност од областа на културата и правно лице 
што покрај регистрацијата за вршење дејност од друга 
област, е регистрирано и за вршење дејност од областа 
на културата. Дејноста од областа на културата се вр-
ши во посебно организиран дел, под услови утврдени 
со закон за вршење на дејноста. 

(2) Како друго правно лице, во смисла на овој за-
кон, се смета и здружение на граѓани од областа на 
културата како друштво, заедница, сојуз и слично, што 
се основа и работи според прописите за здруженијата 
на граѓани. 

(3) Посебните услови за основање и работа на уста-
нова од членовите 19 став (2) и 22 став (1) на овој за-
кон, соодветно се однесуваат и на другото правно лице. 

 
3.1. Фондации во културата  

 
Член 40 

(1) Како друго правно лице, во смисла на овој за-
кон, се сметаат и фондациите во областа на културата. 

(2) Фондации во културата можат да основаат едно 
или повеќе физички или правни лица, како непрофитни 
и невладини организации, со својство на правно лице 
заради финансирање поединечни интереси во културата. 

(3) Фондациите во културата се основаат и работат 
според прописите за фондации. 

 
О д д е л  4 

ДРУГО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ  
Член 41 

Друго физичко лице, во смисла на овој закон е уче-
ник, студент и друго лице кое се образува, односно 
остручува за потребите на културата, како и научен ра-
ботник кој врши научна дејност во областа на културата. 

 
О д д е л  5 

ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ  
Член 42 

Национален интерес во културата може да се оства-
рува и преку концесија. За концесијата се применуваат 
прописите за концесија. 

Член 43 
Секое правно лице може без регистрација да врши 

и дејност од областа на културата, ако истата е во 
функција на остварување на дејноста за која е реги-
стрирано, доколку со закон поинаку не е определено. 

 
Глава трета 

ДЕЈНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 
 

Член 44 
Дејности од областа на културата, во смисла на овој 

закон, се дејности за објавување и дејности за заштита 
и користење.  

Член 45 
Дејностите од областа на културата се вршат соглас-

но со прописите за авторското право и сродните права. 
 

Член 46 
Печатењето публикации, техничката обработка, ди-

стрибуција и прикажување на филмови, прометот на 
движно и недвижно културно богатство (како дела на 
ликовната уметност, книги, видео-ленти, антиквитети и 
слично), како и умножувањето на оригинално ликовно 
дело, поштенска и таксена марка, календар, каталог и 
проспект (освен доколку промовираат културни вред-
ности), програма, леток, именик, адресар, образец и 
слични публикации, не се смета за дејности од областа 
на културата, во смисла на овој закон. 

 
О д д е л  1 

ДЕЈНОСТИ ЗА ВУВАЊЕ ОБЈА
 

Член 47 
(1) Дејности за објавување, во смисла на овој закон се:  
1. Издавачката дејност;  
2. Музичката дејност;  
3. Драмската, оперската, балетската и играорната 

дејност (во натамошниот текст: сценско-уметничка деј-
ност);  

4. Филмската дејност;   
5. Галериската дејност;  
6. Дејноста на домови на културата и 
7. Дејноста за посредување во презентирање на де-

ла од областа на културата (во натамошниот текст: деј-
ност за посредување во културата). 

(2) Задолжителното обезбедување и заштитата на 
оригинали или примероци на објавени уметнички дела, 
се уредува со општ акт на министерот за култура, од-
осно со закон. н

 
1.1. Издавачка дејност  

Член 48 
(1) Издавачка дејност во смисла на овој закон, е из-

давање публикации со уметничка, научна и образовна 
содржина во книжен и електронски облик во доволен 
број примероци што се умножуваат со печатење, прес-
ликување, копирање или на друг начин, доколку и се 
наменети на јавноста. 

(2) Публикација, во смисла на овој закон, е книга, 
електронско издание, брошура, списание, нотен запис, 
репродукција на уметничка слика и цртеж, компјутер-
ска програма, атлас, плакат, фотографија, носач на тон, 
односно на тон и слика (грамофонска плоча, компакт 
диск, магнетофонска, магнетна и друга лента, дијапо-
зитив, тонска копија на филмска лента, видео лента и 
друго) и други слични авторски дела, умножени  на на-
чин определен во ставот (1) на овој член.  

 
Член 49 

(1) На секоја публикација се отпечатува: името на 
авторот и изведувачот, кое издание е по ред, името на 
преведувачот, односно преработувачот на публикаци-
јата и изворот на преводот, односно на преработката, 
називот и седиштето на издавачот, продуцентот и печа-
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тарот, местото и годината на печатењето, каталогиза-
ција во публикација (CIP - запис), ISSN - меѓународен 
стандарден број (за списанија), ISBN - меѓународен 
стандарден број (за книги), како и тиражот на публика-
цијата. 

(2) По исклучок на ставот (1) од овој член на пома-
ли публикации како проспект, разгледница и слично се 
отпечатува само називот и седиштето на издавачот и 
годината на издавање. 

 
1.2. Музичка и сценско-уметничка дејност  

Член 50 
(1) Музичка и сценско-уметничка дејност, во смис-

ла на овој закон, е подготвување и јавно изведување 
музички, драмски, оперски, оперетски, балетски, тан-
цови, куклени и други уметнички дела, како и народни 
песни и игри и дела од фолклорот. 

(2) Назив на установа или на друго правно лице 
што врши музичка или сценско-уметничка  дејност е 
филхармонија, симфониски и друг оркестар, хор, теа-
тар, драма, опера, балет, ансамбл на народни песни и 
игри, танцов ансамбл и слично. 

 
1.3. Филмска дејност  

Член 51 
(1) Филмска дејност, согласно со овој закон, е деј-

ност за продукција на аудиовизуелно дело, како умет-
ничко дело изразено во вид на поврзани подвижни сли-
ки, со или без тон, без оглед на видот на носачот што 
ги содржи (во натамошниот текст: филм). 

(2) Назив на установа или на друго правно лице 
што врши филмска дејност е филмски продуцент. 

 
1.4. Галериска дејност  

Член 52 
(1) Галериска дејност, во смисла на овој закон, е ор-

ганизирање и јавно изложување на оригинали или при-
мероци на дела од ликовната и применетата уметност, 
оригинали на книжевни или музички дела, други умет-
нички предмети, фотографски дела и дела создадени во 
постапка слична на фотографската. 

(2) Назив на установа или на друго правно лице 
што врши галериска дејност е галерија, уметничка 
збирка и слично. 

(3) Установите од ставот (2) на овој член, заради ос-
тварување на галериската дејност, можат да вршат и 
откуп, чување и одржување на делата и предметите од 
ставот (1) на овој член. 

 
1.5. Дејност на домови на културата  

Член 53 
(1) Дејноста на домовите на културата, во смисла на 

овој закон, е програмски и функционално поттикнува-
ње и развој на културата, особено на творештвото на 
децата и младината, на културно-уметничкиот амате-
ризам и објавувањето културно-уметнички дела, како и 
за вршење други дејности од областа на културата, сог-
ласно со закон. 

(2) Назив на установа или на друго правно лице 
што ја врши дејноста од ставот (1) на овој член е: дом 
на културата, центар за култура, концертен центар, дом 
за деца и млади и слично. 

 
1.6. Дејност за посредување во културата  

Член 54 
(1) Дејност за посредување во културата, во смисла 

на овој закон, е организирање и јавно презентирање, 
изложување, изведување и друго слично објавување на 
веќе објавени домашни и странски дела и изведби од 
областа на културата во Републиката и во странство, 
како и собирање и обработка на податоци за објавените 
дела и изведби. 

(2) Назив на установа или на друго правно лице 
што врши дејност за посредување во културата е ди-
рекција, агенција, манифестација, фестивал, менаџер, 
агент и слично.  

Член 55 
Посебен услов од членот 22 став (1) на овој закон за 

работа на субјектите регистрирани за музичка дејност, 
филмска дејност, сценско-уметничка дејност или за 
дејност за посредување во културата, е претходно 
склучување договор со надлежнo здружениe на автори 
за колективно остварување на авторското право и срод-
ните права, согласно со прописите за авторското право 
и сродните права.  

Член 56 
Домашен или странски изведувач, односно стран-

ски сценски продуцент е должен со установа или со 
друго правно лице за посредување во културата, со се-
диште во Републиката, да склучи договор за јавно изве-
дување дела од областа на културата во Републиката. 

 
О д д е л  2 

ДЕЈНОСТИ ЗА ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ 
 

Член 57 
Дејностите за заштита и користење на материјално-

то и духовното творештво на Републиката и заедници-
те што живеат во неа, се регулираат со посебни закони. 

 
Глава четврта 

ФИНАНСИРАЊЕ НА КУЛТУРАТА 
 

Член 58 
(1) Уметникот, односно самостојниот уметник и 

друго физичко лице, по правило, обезбедува средства 
за својата работа. 

(2) Средства за основање и работа на установи и 
други правни лица, по правило, обезбедува основачот. 

 
Член 59 

(1) Субјектите што остваруваат култура можат да  
користат средства и од други извори како сопствени 
приходи, приходи од услуги, донации, фондови, фон-
дации, легати, подароци, кредити, камати, дивиденди и 
слично. 

(2) Покрај националните установи и другите суб-
јекти што остваруваат култура, односно дејности во 
културата, може да користат средства и од Буџетот на 
Република Македонија, за реализација на проекти од 
национален интерес, согласно со Годишната програма, 
а во постапка пропишана со овој закон. 

(3) Средствата од Буџетот ќе се користат за соод-
ветно и правично афирмирање и унапредување на кул-
турата на сите заедници. 

 
О д д е л  1 

ФИНАНСИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ ИНТЕРЕС 
 

Член 60 
(1) Средства за остварување на националниот инте-

рес во културата, се обезбедуваат од Буџетот на Репуб-
лика Македонија преку Министерството за култура и 
се распределуваат со Годишната програма, согласно со 
овој закон. 

(2) При распределбата на средствата од ставот (1) 
на овој член, се обезбедуваат: 

1. Целосно и континуирано остварување на дејно-
ста на националните установи; 

2. Рамноправна положба на сите субјекти, независ-
но од правниот статус, етничката или друга припад-
ност, под еднакви услови утврдени согласно со овој за-
кон и 

3. Јавност во постапката и во актите за распределба. 
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Член 61 
Средствата од членот 60 став (1)  на овој закон, соглас-

но со годишната програма се распределуваат особено за: 
1. Програми за работа на национални установи; 
2. Проекти што се од национален интерес на уметни-

ци, самостојни уметници, општински-градски  и приват-
ни установи, други правни и други физички лица; 

3. Надоместоци на самостојни уметници; 
4. Откупи, награди, осигурувања, стипендирање ка-

дри и други стручни услуги за поттикнување на тво-
рештвото на сите граѓани во Републиката; 

5. Инвестиционо и техничко одржување на објекти 
и опрема за културата во државна сопственост; 

6. Создавање еднакви услови за афирмација и уна-
предување на културата на заедниците; 

7. Создавање поволни услови за поттикнување и 
помагање на работата на невладините здруженија во 
областа на културата; 

8. Меѓународна културна соработка и 
9. Други културни активности што се од национа-

лен интерес, а утврдени со Годишната програма.  
 

Член 62 
(1) Националните установи до Министерството за 

култура доставуваат предлог на Годишна програма за 
работа најдоцна до месец јули во тековната година за 
наредната година. 

(2) Предлогот на програмата од ставот (1) на овој 
член, главно се изразува преку проекти за вршење од-
делни работи во дејноста на установата, согласно со за-
кон и актот за основање на установата. Во предлогот 
на програмата посебно се изразени средствата потреб-
ни за материјални трошоци и плати. 

 (3) Националните установи, соодветно на својата 
дејност, при предлагањето на програмите за работа, за-
должително предвидуваат остварување и на мерките од 
членот 2, точки 5 и 8, а согласно со членот 47 став (2)  
на овој закон. 

Член 63 
(1) Министерството за култура за остварување на 

националниот интерес, согласно со Националната про-
грама, распишува јавни конкурси за проекти што се од 
национален интерес, во месец мај во тековната година 
за наредната година. 

(2) Конкурсот содржи: 
1. Соопштување за која област или дејност во кул-

турата се распишува; 
2. Услови за конкурирање и 
3. Основни елементи за одделни видови проекти и 

слично. 
(3) Конкурсите од ставот (1) на овој член се објавува-

ат во средствата за јавно информирање и траат 30 дена 
од денот на објавувањето. Конкурсите се објавуваат нај-
малку во по еден од весниците што се издаваат на маке-
донски јазик и весниците што се издаваат на јазикот што 
го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат 
службен јазик различен од македонскиот јазик. 

(4) По исклучок од ставот (3)  на овој член конкур-
си за одредени работи, односно дејности, можат да би-
дат отворени во текот на целата година или да се обја-
ват во текот на годината за намените утврдени во 
членот 61 од овој закон. 

(5) Министерот за култура со општ акт поблиску ги 
утврдува елементите што треба да бидат содржани во 
програмите, односно проектите. 

(6) Министерството за култура во текот на годината 
може да распише посебни конкурси во форма на јавен 
повик за реализација на откупи или нарачка на однапред 
утврдени приоритетни проекти од национален интерес.  

Член 64 
(1) По конкурсите, односно повиците од членовите 

16, 62, 63, 67 и 68 на овој закон, комисиите, односно 
надворешните соработници од членот 11 став (4) на 
овој закон, му предлагаат на министерот за култура кои 
програми, односно проекти по одделни дејности и ра-
боти од национален интерес, треба да се содржат во 
Годишната програма. 

(2) Министерот за култура со општ акт поблиску ги 
утврдува критериумите за финансирање на програмите, 
односно проектите, по одделни дејности во културата, 
врз основа на кои се утврдува кои проекти, односно 
програми се од национален интерес и ќе бидат соста-
вен  на Годишната програма.  дел 

Член 65 
(1) Министерот за култура ја донесува годишната 

програма, најдоцна 15 дена од денот на донесувањето 
на Буџетот на Република Македонија. 

(2) Годишната програма се објавува во средствата 
за јавно информирање, во рок од осум дена од донесу-
вањето.  

Член 66 
(1) Согласно со Годишната програма, министерот 

за култура склучува поединечни договори и издава ре-
шенија за користење на средствата со единките-корис-
ници. 

(2) Со договорот од ставот (1) на овој член, во за-
висност од областа, односно дејноста во културата, 
особено се утврдуваат програмата, односно проектот за 
кој се доделуваат средства, висината на средствата, ди-
намиката и рокот за реализирање, доставувањето на из-
вештаи, контролата на наменското користење на средс-
твата и други прашања со кои се регулираат обврските 
и правата на единките-корисници. 

(3) Единките-корисници се должни наменски да ги 
користат средствата добиени од Министерството за 
култура и по реализирањето на програмата, односно 
проектот, до Министерството за култура доставуваат 
извештај за извршување на програмата. 

(4) Министерството за култура врши контрола на 
наменско и законито користење на средствата од Дого-
ворот од ставот (1)  на овој член. Министерот за култу-
ра може да овласти и стручни лица или независни ре-
визори да вршат контрола на реализацијата на догово-
рените проекти. 

(5) На договорот за користење средства се однесу-
ваат прописите за облигационите односи. 

 
Член 67 

(1) Министерот  за култура може по непосредно до-
говарање со установи или други правни лица да склучи 
договор за финансирање програми, односно проекти со 
кои што континуирано, квалитетно и традиционално се 
остварува дејноста од областа на културата, особено на 
културно-уметнички манифестации и фестивали, спи-
санија за култура и уметност, здруженија на уметници 
и слично, за период до четири години, кој може да се 
обновува. 

(2) Договорот од став (1)  на овој член се реализира 
преку годишни програми за кои се склучува договор по 
конкурс од членот 63 на овој закон. 

 
Член 68 

(1) Заради создавање на поволни услови за спроведу-
вање на децентрализација во културата, министерот за 
култура по непосредно договарање со надлежен орган 
на единиците на локалната самоуправа, може да склучи 
договор за заедничко финансирање програми, односно 
проекти на локални установи од областа на културата, за 
период до четири години, кој може да се обновува. 

(2) Договорот се реализира  преку годишни програ-
ми за кои се склучува договор по конкурс од членот 63 
на овој закон. 

 
Глава петта 

ПРАВА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ОБЛАСТА 
НА КУЛТУРАТА  

Член 69 
(1) Прописите за работни односи, за здравствено, за 

пензиско и за инвалидско осигурување соодветно се 
применуваат на работниците во областа на културата, 
доколку со овој закон поинаку не е определено. 
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О д д е л  1 
КОМОРА НА КУЛТУРАТА  

Член 70 
(1) Самостојните уметници и работодавците со 

средства во приватна сопственост од областа на култу-
рата, заради остварување на заеднички интереси, мо-
жат да основаат комора на културата. 

(2) Комората на културата е правно лице што се ос-
нова и работи согласно со општите прописи за здруже-
нијата на граѓани. 

 
О д д е л  2 

ЗАСНОВАЊЕ РАБОТЕН ОДНОС СО 
СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ  

Член 71 
(1) Засновањето работен однос со странски држав-

јани, за вршење работи и дејности од областа на култу-
рата, се врши според прописите за засновање работен 
однос со странски државјани, по претходно одобрение 
од министерот за култура, а најдолго три години. 

(2) Работодавецот е должен со барањето за одобре-
ние до Министерството за култура да достави: извод од 
регистрацијата за вршење дејност од областа на култура-
та, името на странскиот државјанин, објавениот оглас за 
потребата од работник, програма и период на засновање 
на работниот однос, како и посебно образложение за по-
требата од вработување странски државјанин. 

(3) Одобрението од ставот (1) на овој член го дава 
министерот за култура во рок од 15 дена. 

(4) Засновањето работен однос од ставот (1)  на овој 
член со особено значајни, истакнати, стручни и дефи-
цитарни кадри во областа на културата може да се вр-
ши само со посебно образложение, а без документаци-
јата од ставот (2) на овој член.  

 
Член 72 

Ангажирањето странско правно и физичко лице за 
вршење работи од областа на културата во Република-
та може да се врши само преку писмен договор со до-
машна установа или друго домашно правно лице. При-
мерок од договорот задолжително се доставува до Ми-
нистерството за култура заради евиденција. 

 
Член 73 

При засновање работен однос со лица без држав-
јанство или со лица чие државјанство не може да се 
утврди (апатриди), се применува член 71 од овој закон. 

 
О д д е л  3 

ПРАВА ОД РАБОТЕН ОДНОС  ВО 
НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА 

 
Член 74 

(1) Работен однос во национална установа за врше-
ње уметничка, односно стручна работа по правило се 
заснова со склучување договор за работа меѓу работни-
кот и директорот на установата за период до пет годи-
ни, за работни места утврдени во актот за организација 
и систематизација. 

(2) На секои пет години за лицата со кои е склучен 
договор за вршење уметнички, односно стручни работи 
во национална установа се спроведува постапка за реа-
удиција-тестирање-рецензија за обновување на догово-
рот во наредните пет години. 

(3) Одредбите од ставот (2) на овој член нема да се 
применуваат на лица со над 25 години работен стаж во 
национална установа. 

(4) Прашањата околу спроведувањето на реаудиција, 
тестирање и рецензија во националната установа, се 
уредуваат со посебен општ акт на националната установа. 

 
Член 75 

Уметничка односно стручна работа во национална 
установа може да се врши и со склучување авторски, 
односно изведувачки или друг договор на директорот 

со уметникот, со самостојниот уметник или со другото 
физичко лице, по предлог и во согласност со уметнич-
кио , односно програмскиот директор на установата. т

 
Член 76 

Работниот однос од членот 74 став (1)  на овој за-
кон за одредени работни места, утврдени со општ акт 
на установата, се заснова по пат на аудиција за умет-
ничка работа, односно рецензија за стручна работа. Со 
актот се определуваат и условите за реаудиција, однос-
но реизбор.  

О д д е л  4  
Член 77 

Штрајк во национална установа се остварува сог-
ласно со одредбите за штрајк  од прописите за јавните 
претпријатија. 

 
Глава шеста 

УПРАВЕН НАДЗОР ВО ОБЛАСТА НА 
КУЛТУРАТА И ЕВИДЕНЦИЈА 

 
О д д е л  1 

УПРАВЕН НАДЗОР 
 

Член 78 
Управниот надзор над спроведување на законите и 

другите прописи во областа на културата го врши Ми-
нистерството за култура, согласно со закон. 

 
Член 79 

(1) Во вршењето управен надзор над субјектите 
што вршат дејност од областа на културата, Мини-
стерството за култура има право и должност да запре 
делумно или во целост од извршување општ или пое-
динечен акт што не е во согласност со законот, однос-
но со општиот акт со кој мора да биде во согласност. 

(2) Министерството за култура, доколку запрело од 
извршување општ акт на субјектите што вршат дејност 
од областа на културата, за кој смета дека не е во сог-
ласност со Уставот на Република Македонија и со за-
кон од областа на културата, е должна во рок од осум 
дена од денот на донесувањето на решението за запи-
рање, да поведе постапка пред Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија за оценување на уставноста, односно 
законитоста на запрениот акт. 

(3) Министерството за култура доколку запрело од 
извршување поединечен акт за кој смета дека не е во 
согласност со закон од областа на културата или со 
општ акт со кој мора да биде во согласност, е должно, во 
рок од осум дена од денот на донесувањето на решение-
то за запирање да поведе постапка пред надлежен суд. 

(4) Ако Министерството за култура во рокот утвр-
ден во ставови (2) и (3) на овој член не поведе постапка 
пред надлежен суд, решението за запирање престанува 
да важи и актот што е запрен може да се применува. 

 
1.1. Инспекциски надзор  

Член 80 
(1) Инспекцискиот надзор над спроведувањето и 

примената на законите и другите прописи во културата 
го вршат инспектори за култура (инспектор). 

(2) Инспектор може да биде лице кое покрај општи-
те услови за засновање работен однос на државен 
службеник определени со закон треба да ги исполнува 
и посебниве услови: 

1) да има соодветно високо образование и 
2) да има работно искуство над две години во орга-

ните на државната управа или три години во струката. 
(3) Раководител инспектор може да биде лице дипло-

миран правник и кое ги исполнува општите услови за 
засновање работен однос на државен службеник опреде-
лени со закон и со најмалку пет години работно искус-
тво во струката од кои три години како инспектор. 
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Член 81 
(1) Инспекторот има легитимација. 
(2) Инспекторот е должен пред вршењето на инс-

пекцијата да се легитимира. 
(3) Образецот на легитимацијата и начинот на неј-

зиното издавање ги пропишува министерот за култура. 
 

Член 82 
(1) Инспекторот е должен да изврши увид во рабо-

тењето на установите и другите правни лица што вр-
шат дејности од областа на културата, за работите од 
културата, по службена должност или по пријава. 

(2) Во вршењето на увидот, инспекторот е должен 
на субјектите каде што се врши увидот да им дава по-
мош во спроведувањето на законите и други прописи 
од областа на културата. 

 
Член 83 

Во вршењето на работите од својата надлежност 
инспекторот е овластен: 

1. Да оствари увид во извршувањето на законите и 
други прописи и да бара потребни податоци за тоа; 

2. Да нареди извршување на законите и други про-
писи и мерки, односно отстранување на недостатоци 
што произлегуваат од примена на незаконски мерки и 
акти или од повреда на закон или друг пропис; 

3. Да забрани спроведување на незаконски мерки; 
4. Да поднесе предлог до надлежниот орган за бри-

шење на установите и други правни лица од соодветни-
от регистар; 

5. Да изрече и наплати казна на лице место; 
6. Да изрече заштитни мерки времено одземање пред-

мети користени, наменети или создадени со прекршок; 
7. Ако повредата на законот, односно прописот, 

претставува кривично дело или прекршок, инспекторот 
е овластен да поднесе барање, односно предлог за по-
кренување постапка; 

8. Да нареди физичко, техничко и друго обезбеду-
вање на објекти и предмети доколку постои опасност 
од нивно оштетување и уништување и 

9. Врши и други работи согласно со закон. 
 

Член 84 
(1) Кога со пропис е предвидена можност за одзе-

мање на предмети со кои е сторено кривично дело или 
прекршок, инспекторот може привремено да ги одземе 
предметите за што е должен да издаде потврда со то-
чен опис и количина на одземените предмети. 

(2) Во пријавата за покренување на постапка за сто-
рено кривично дело, односно барање за покренување 
на прекршочна постапка инспекторот е должен да ја 
наведе и преземената мерка од ставот (1) на овој член. 

 
Член 85 

(1) Правните и физичките лица чие работење под-
лежи на надзор согласно со овој закон се должни да му 
овозможат на инспекторот увид во состојбата, работата 
и актите и да му ги даваат бараните податоци и изве-
стувања. 

(2) За извршениот увид инспекторот составува пис-
мен извештај, односно записник, што особено ги содр-
жи констатираната состојба и предложените мерки. Из-
вештајот веднаш го доставува до органите на раководе-
ње и управување на установата, односно на друго прав-
но лице. 

(3) Доколку инспекторот утврди дека не се извршу-
ваат законите, другите прописи и општи акти, донесува 
решение со кое се наредува извршување на определени 
мерки со одреден рок, но најмногу до 30 дена. 

 
Член 86 

(1) За предложените мерки, согласно со извештајот 
инспекторот донесува решение. Во решението се опре-
делува и рокот за извршување на мерките. 

(2) Против решението на инспекторот може да се 
изјави жалба до комисија на Владата на Република Ма-
кедонија, во рок од осум дена од денот на доставување-
то на решението. 

(3) Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 
 

Член 87 
(1) Инспекторот е овластен да врши инспекциски над-

зор во секое време во просториите, односно на местото 
каде што се врши дејноста од областа на културата. 

(2) Инспекторот може да врши инспекциски надзор и 
во отсуство на директорот и одговорното лице на прав-
ното лице што врши дејност од областа на културата. 

 
О д д е л  2 

ЕВИДЕНЦИЈА  
Член 88 

(1) Министерството за култура води евиденција за 
самостојните уметници, за установите и другите правни 
лица, за објектите за култура во државна сопственост и 
за други податоци од надлежност на Министерството. 

(2) Постапката за прибирање на податоците, нивна-
та содржина и обработка ги пропишува, со општ акт, 
министерот за култура. 

(3) Субјектите во културата се должни на Мини-
стерството за култура да му доставуваат податоци сог-
ласно со актот од ставот (2) на овој член. 

 
Глава седма 

КАЗНЕНИ РЕДБИ  ОД 
Член 89 

(1) Со парична казна од 10.000 до 300.000 денари ќе 
се казни за прекршок правно лице што: 

1) врши дејност од областа на културата за која не е 
регистрирано (членови 18 став (1) и 39 став (1)); 

2) остварената разлика меѓу приходите и расходите 
не ја вложи во истата дејност, односно платите и дру-
гите надоместоци го надминуваат процентот утврден 
со овој закон (член 18 став (2)); 

3) врши дејност од областа на културата без реше-
ние дека ги исполнува условите за вршење на дејноста 
(член 22 став (2)); 

 4) донесува акти спротивно на овој закон (членови 
25 и 35); 

5) не ја врши дејноста од областа на културата во 
посебно организиран дел (член 39 став (1)); 

6) не обезбедува и заштитува оригинали или приме-
роци на објавени уметнички дела согласно со актот на 
министерот (член 47 став (2)); 

7) врши дејност за посредување во културата без 
склучен договор со надлежно здружение (член 55); 

8) не склучи договор за јавно изведување дела од 
областа на културата согласно со овој закон (член 56); 

9) ненаменски ги користи средствата добиени од 
Министерството за култура или не доставува извештај 
(член 66 став (3)); 

10) заснова работен однос со странски државјанин, 
односно ангажира странско правно или физичко лице 
спротивно на овој закон (членови 71 и 72); 

11) заснова работен однос, односно склучи договор 
спротивно на овој закон (членови 74, 75 и 76); 

12) не му овозможи увид на инспекторот и не му ги 
даде бараните податоци и известувања (член 85 став (1)); 

13) не ги изврши наредените мерки или дејствија 
(членови 84 и 85 став (3)); 

14) на Министерството за култура не му доставува 
податоци согласно со овој закон (член 88) и 

15) не ја усогласат својата работа и актите со овој 
закон (член 91). 

(2) Со парична казна од 1.000 до 50.000 денари ќе 
се казни за прекршок и одговорното лице во правното 
лице кога до прекршокот од ставот (1) на овој член 
дошло со негово дејствие или со негово пропуштање 
на задолжителен надзор.  
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(3) Со парична казна од 1.000 до 50.000 денари ќе 
се казни и трговецот-поединец за  прекршокот од ста-
вот (1) точки 2), 3), 4) и 8) на овој член. 

(4) За прекршокот на ставот (1) на овој член можат 
да се изречат следниве мерки на безбедност: 

1. Забрана на вршење професија, дејност или долж-
ност од шест месеци до пет години за правно лице, од-
носно од три месеци до една година за одговорното ли-
це во правното лице, односно трговецот-поединец и 

2. Одземање предмети со кои е извршен прекршо-
кот за правното лице и трговецот-поединец. 

 
Глава осма 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

О д д е л  1 
САМОСТОЈНИ УМЕТНИЦИ 

 
Член 90 

(1) Самостојните уметници кои до денот на влегу-
вањето во сила на овој закон се стекнале со право за 
плаќање на придонесите за здравствено, пензиско и ин-
валидско осигурување од средства од Републичкиот 
буџет, согласно со Законот за самостојни уметници 
(�Службен весник на СРМ� бр. 46/82), правото им про-
должува една година од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

(2) На самостојните уметници од ставот (1) на овој 
член кои на денот на влегувањето во сила на овој закон 
им недостигаат пет години работен стаж до исполнува-
ње услови за остварување право на пензија им продол-
жува стекнатото право согласно со Законот за само-
стојните уметници од ставот (1) на овој член, до испол-
нувањето на условите за стекнување право на пензија. 

 
О д д е л  2 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Член 91 
Организациите и правните лица што вршат дејност 

од областа на културата од членот 92 на овој закон, ќе 
ја усогласат својата работа и општи акти со одредбите 
на овој закон во рок од шест месеци од денот на утвр-
дувањето на нивниот статус согласно со овој закон. 

 
Член 92 

Организациите со општествен капитал што се реги-
стрирани за вршење дејност од посебен општествен ин-
терес во областа на културата во периодот пред донесу-
вањето на амандманите на Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија од 1990 година, основани соглас-
но со закон од општествено-политичка заедница, самоу-
правна интересна заедница на културата или општестве-
но-политичка организација продолжуваат да работат ка-
ко национални установи до утврдувањето на нивниот 
статус согласно со овој закон, односно до завршувањето 
на постапката за трансформација согласно со прописите 
за трансформацијата на општествениот капитал. 

 
Член 93 

Владата на Република Македонија со одлука опре-
делува на кои организации од членот 92 на овој закон, 
им ги презема основачките права и ги утврдува како 
национални установи.  

Член 94 
(1) Советот на единицата на локалната самоуправа, 

по непосреден повик од Министерството за култура, во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на од-
луката од членот 93 на овој закон, со одлука определу-
ва на кои од другите организации од членот 92 на овој 
закон, освен организациите од член 93 на овој закон, 
им ги презема основачките права и ги утврдува како 
општински - градски установи. 

(2) Владата на Република Македонија и советот на 
единицата на локалната самоуправа, во рок од 30 дена 
по влегувањето во сила на законот со кој се уредува 
финансирањето на општините, со договор го утврдува-
ат пренесувањето на имотот, опремата, кадрите, средс-
твата и други релевантни прашања за пренесување на 
основачките права за организациите од ставот (1) на 
овој член. До потпишувањето на договорот тие продол-
жуваат да се финансираат од Буџетот на Република 
Македонија и да работат како национални установи. 

 
2.1. Сопственост и трансформација  

на општествениот капитал 
 

Член 95 
Објектите за култура и опремата што како општес-

твена сопственост се дадени на користење на организа-
циите од членот 92 на овој закон, се во државна сопс-
твеност, доколку согласно со закон поинаку не е опре-
делено.  

Член 96 
(1) Владата на Република Македонија во рок од 60 

дена од влегувањето во сила на општиот акт од членот 
94 на овој закон, со одлука ги утврдува објектите и опре-
мата за култура што остануваат во државна сопственост. 

(2) Објектите и опремата од ставот (1) на овој член, 
Владата на Република Македонија ќе му ги додели на 
користење на Министерството за култура. 

(3) Министерството за култура спроведува постапка 
за давање под закуп на објектите и опремата од ставот 
(1) на овој член, со конкурс, за културни цели. Доколку 
објектите и опремата не се доделат за остварување кул-
турни цели, се распишува нов конкурс за други цели. 

 
Член 97 

(1) На организациите од членот 92 што нема да би-
дат утврдени како национални или општински - град-
ски установи по истекот на рокот од членот 96 став (1) 
на овој закон, може да се врши трансформација на оп-
штествениот капитал според прописите што се однесу-
ваат на трансформацијата на претпријатијата со оп-
штествен капитал. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, транс-
формацијата на организациите од членот 92 на овој за-
кон што на денот на влегувањето во сила на овој закон 
се регистрирани за вршење издавачка дејност, продол-
жува да се врши според прописите за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

 
2.2. Раководење, акти и работни односи 

 
Член 98 

(1) Владата на Република Македонија, без конкурс, 
во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на 
овој закон, именува вршители на должноста директори 
на организациите од членот 92 на овој закон. 

(2) Владата на Република Македонија во рок од 30 
дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, ги 
именува членовите на управните одбори на организа-
циите од членот 92 на овој закон, со што постојните са-
моуправни органи престануваат со работа. 

 
Член 99 

Министерството за култура во рок од осум дена од 
денот на влегувањето во сила на одлуката од членот 93 
на овој закон, распишува јавен конкурс за избор на ди-
ректори на националните установи. 

 
Член 100 

(1) Распоредувањето на работниците во национална 
установа од членот 93 на овој закон, се врши во рок од 
15 дена од денот на влегувањето во сила на актот за ор-
ганизација на работата и актот за систематизација на 
работните места. 
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(2) На работниците во националните установи кои 
нема да бидат распоредени согласно со ставот (1) на 
овој член и согласно со членот 74 став (2), како и на ра-
ботниците од членот 96 на овој закон, им престанува 
работниот однос во согласност со одредбите од пропи-
сите за работните односи што се однесуваат на преста-
нок на работниот однос со отказ поради економски, 
технолошки, структурални или слични промени. 

(3) Работниците со работен стаж над 20 години, на 
коишто им престанал работниот однос согласно со ста-
вот (2) на овој член, доколку се регистрираат како са-
мостојни уметници, можат да им се обезбедат поволни 
услови и надоместоци согласно со актот од членот 16 
на овој закон. 

(4) Средствата за остварување на правата и надоме-
стоците на работниците од ставовите (2) и (3) на овој член 
се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија. 

 
О д д е л  3 

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ  
Член 101 

Националната програма ќе се донесе во рок од шест 
мес ци од денот на  влегувањето во сила на овој закон. е

 
Член 102 

Министерот за култура ќе ги донесе  актите од чле-
новите 16, 47 став (2), 63 став (5), 64 став (2), 81 став 
(3) и 88 став (2) на овој закон, во рок од шест месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
О д д е л  4 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
Член 103 

(1) Со влегувањето во сила на овој закон, престану-
ваат да важат: 

1. Законот за издавачката дејност (�Службен весник 
на СРМ� бр. 15/73, 9/78 и 51/88 и �Службен весник на 
Република Македонија� бр. 12/93 и 54/95); 

2. Законот за сценско-уметничката дејност (�Служ-
бен весник на СРМ� бр. 4/86 и 51/88 и �Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 12/93); 

3. Законот за филмската дејност (�Службен весник 
на СРМ� бр. 15/86 и 51/88 и �Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 12/93) и  

4. Законот за самоуправните интересни заедници на 
културата (�Службен весник на СРМ� бр. 5/74, 9/78, 
43/78, 41/81 и 25/84). 

(2) Законот за самостојните уметници (�Службен 
весник на СРМ� бр. 46/82) престанува да важи по една 
година од денот на влегувањето во сила на овој закон, 
односно за лицата од членот 90 став (2) на овој закон, 
до исполнување на условите за стекнување право на 
пен ија. з 

Член 104 
Со влегувањето во сила на овој закон престануваат 

да важат одредбите од законите од областа на култура-
та што се однесуваат на основањето, работата и преста-
нокот на организациите, раководењето, управувањето 
и одлучувањето, како и на финансирањето и надзорот 
што не се во согласност со овој закон, и тоа од: 

1. Законот за библиотечната дејност (�Службен вес-
ник на СРМ� бр. 17/74, 42/76, 17/84 и 51/88 и �Службен 
весник на Република Македонија� бр. 12/93); 

2. Законот за музејската дејност (�Службен весник 
на СРМ� бр. 25/79 и 51/88 и �Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 12/93); 

3. Законот за заштита на спомениците на културата 
(�Службен весник на СРМ� бр. 24/73 и 42/76 и �Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 12/93); 

4. Законот за основање Кинотека на СРМ (�Служ-
бен весник на СРМ� бр. 20/74) и 

5. Законот за споменици и спомен-обележја (�Служ-
бен весник на СРМ� бр. 31/82 и 51/88 и �Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 12/93). 

1450. 
Врз основа на член 15 од Законот за рибарство 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
62/93), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13.10.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА 
РИБНИОТ ФОНД ОД РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ  

ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО 
 
1. На Стопанска интересна заедница за рибарство 

�Рибомак� - Ресен и се дава на петгодишно користење-
концесија рибниот фонд од риболовното подрачје 
Преспанско Езеро. 

2. Како почеток на користењето-концесијата на ри-
боловното подрачје ќе се смета денот на потпишување-
то на Договорот за концесија на рибниот фонд од по-
драчјето. 

3. Во името на Владата на Република Македонија 
Договорот од точка 2 на оваа одлука ќе го потпише ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

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

 
    Бр. 23-4362/1                  Претседател на Владата 

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

___________ 
1451. 
Врз основа на член 4 од Законот за правата, обврски-

те и одговорностите на органите на државната власт во 
поглед на средствата во државна сопственост што тие ги 
користат и располагаат (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 61/02), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на  13.10.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

 
Член 1 

Правото на користење на недвижен имот-објект со 
површина од 92 м2 и недвижен имот - нива со површи-
на од 18 м2 кои се наоѓаат на улица �27-ми Март� бр. 3, 
со К.П. бр. 6203 и објект со површина од 116 м2 и нед-
вижен имот-нива со површина од 47 м2 кои се наоѓаат 
на ул. �Добривое Радосављевиќ� бр. 4 со К.П. бр. 6204, 
евидентирани во Поседовен лист бр. 10392, кои се нао-
ѓаат во К.О. - Битола, сопственост на Република Маке-
донија се пренесува на Заводот за заштита на спомени-
ците на културата, природните реткости, музеј и гале-
рија-Битола. 
Правото на користење на недвижен имот се прене-

сува без надомест.  
 

Член 2 
Примопредавањето на недвижниот имот опишан во 

член 1 од Одлуката ќе се изврши помеѓу Министерс-
твото за финансии - Управа за имотно-правни работи и 
Заводот за заштита на спомениците на културата, при-
родните реткости, музеј и галерија - Битола. 

 
Член 3 

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

 
   Бр. 23-4300/1                  Претседател на Владата 

13 октомври 2003 година      на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
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1452. 
Врз основа на член 36,  став 3  од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на  13.10.2003 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТУЃУВАЊЕ 
НА НЕДВИЖНИ СРЕДСТВА 

 
Член 1 

Во Одлуката за отуѓување на недвижни средства 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 31/2003), 
во член 1 точките 1, 2, 3 и 4 се менуваат и гласат: 

�1. Објект-касарна �Даме Груев� - Крива Паланка, 
лоциран на катастарска парцела бр. 3967 во вкупна по-
вршина од 1.845 м2 и земјиште на катастарска парцела 
бр. 3967 во вкупна површина од 24.527 м2, евидентира-
ни во Имотен лист бр. 1576 за КО Крива Паланка. 

2. Објект-касарна �Ново Село� - Струмица, лоциран 
на катастарска парцела бр. 6988, евидентиран во Посе-
довен лист бр. 672 за КО Ново Село, во површина под 
објект од 1.239 м2 и двор во површина од 10.294 м2 или 
вкупна површина од 11.533 м2. 

3. Објект-касарна �Јосиф Јосифовски - Свештарот� 
- Гевгелија, лоциран на катастарска парцела бр. 2983/1 
и катастарска парцела бр. 4252/1, евидентиран во Посе-
довен лист бр. 5507 за КО Гевгелија, во вкупна повр-
шина од 2.647 м2 и земјиште во вкупна површина од 
116.925 м2 или вкупна површина од 119.572 м2. 

4. Објект - �Дом на Армијата на Република Македо-
нија� - Крива Паланка, лоциран на катастарска парцела 
бр. 2126 во вкупна површина од 500 м2 и земјиште на 
катастарска парцела бр. 2126 во вкупна површина од 
1.353 м2, евидентиран во Имотен лист бр. 1576 за Кри-
ва Паланка.�  

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

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

 
 Бр. 23-2086/2                    Претседател на Владата 

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

___________ 
1453. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13 октомври 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 33002 
Апелационен суд-Скопје, Програма 12-Судска админи-
страција, потставката 427120-Оперативни расходи на 
судовите се намалува за 300.000,00 денари, потставката 
425111-Поправка и сервисирање на леки коли се зголе-
мува за 100.000,00 денари и потставката 425215-Серви-
сирање на опрема се зголемува за 200.000,00 денари. 

 
Член 2 

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

 
       Бр. 23-4400/1                     Претседател на Владата      
13 октомври 2003 година      на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

1454. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13 октомври 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македони-

ја за 2003 година, кај сметката 637, раздел 35005 Основен 
суд - Дебар, Програма 12-Судска администрација, потста-
вката 466112-Опрема за климатизација се намалува за 
200.000 денари, а потставката 468111-Реконструкција на 
градежни објекти се зголемува за 200.000 денари.  

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

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

 
       Бр. 23-4401/1                     Претседател на Владата      
13 октомври 2003 година      на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1455. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13.10.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 33003 
Управа на судска зграда, Програма 12-Судска админи-
страција, потставката 421111-Електрична енергија се 
намалува за 300.000,00 денари, а потставката 423112 � 
Телефон и телефакс се зголемува за 300.000,00 денари. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 23-4402/1                 Претседател на Владата 

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

___________ 
1456. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13.10.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 
14003 Управа за хидрометеоролошки работи, Програма 
11 � Администрација, потставката 420111-Патување во 
земјата-дневници се намалува за 150.000 денари, пот-
ставката 425217 Дезинфекција, дезинсекција и дерати-
зација се намалува за 40.000 денари, потставката 
425218 Други услуги за одржување се намалува за 
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10.000 денари, потставката 426315 Други земјоделски 
договорни услуги се намалува за 800.000 денари, пот-
ставката 421111 Електрична енергија се зголемува за 
900.000 денари, потставката 421112 Водовод и канали-
зација се зголемува за 50.000 денари, потставката 
468211 Други плаќања за основно и специјално одржу-
вање се зголемува за 50.000 денари.  

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

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 

    Бр. 23-4403/1                 Претседател на Владата 
13 октомври 2003 година     на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1457. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13.10.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

Член 1 
Во посебниот дел на Буџетот на Република Македо-

нија за 2003 година, кај сметката 637, во разделот 
04002-Служба за општи и заеднички работи во Владата 
на Република Македонија, во Програма 15-Поранешен 
претседател, потставката 420122-Патувања во странст-
во-патни расходи се зголемува за 580.000,00 денари, 
потставката 423111-Пошта се намалува за 300.000,00 
денари, потставката 426414-Други правни услуги се на-
малува за 130.000,00 денари, потставката 426511-Семи-
нар  и конференции се намалува за 150.000,00 денари. и

 
Член 2 

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

    Бр. 23-4343/1                  Претседател на Владата 
13 октомври 2003 година      на Република Македонија, 

         Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1458. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/00, 109/00, 31/01, 4/02, 55/02 и 
42/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13.10.2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 
ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА  

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Мини-
стерството за одбрана и тоа:   
Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување     Количина 

1 2 3    4 
6813  Фрикциони материјали и 

производи од фрикциони ма-
теријали (на пр.плочи, валја-
ци, ленти, сегменти, диско-
ви, подметки, облоги), не-
монтирани, за кочници, спој-
ки или слично, врз база на 
азбест, други минерални ма-
теријали или целулоза, ком-
бинирани или некомбинира-
ни со текстил или со други 
материјали: 

 

 6813 10 -Облоги и плочки за кочници:  
 6813 10 10 00 --Со основа од азбест или 

други минерални материи, 
за употреба во цивилни воз-
духоплови    1.000 парчиња 

 6813 10 90 00 --Друго    9.000 парчиња 
 6813 90 -Друго:  
 6813 90 10 00 --Со основа од азбест или 

други минерални материи, 
за употреба во цивилни воз-
духоплови    1.000 парчиња 

 6813 90 90 00 --Друго    9.000 парчиња 
7007  Сигурносно стакло, од кале-

но или слоевито стакло: 
-Калено сигурносно стакло:  

 7007 11 --Со големина и форма по-
годна за вградување во во-
зила, воздухоплови, вселен-
ски бродови или пловила:  

 7007 11 10 00 ---Со големина и форма по-
годни за вградување во мо-
торни возила    4.000 парчиња 

 7007 11 90 00 ---Друго    2.000 парчиња 
 7007 19 --Друго:  
 7007 19 10 00 ---Емајлирано    2.000 парчиња 
 7007 19 20 00 ---Боено во маса, непровид-

но, лакирано или со слој на 
рефлексија или апсорпција    4.000 парчиња 

 7007 19 80 00 ---Друго    2.000 парчиња 
  -Слоевито сигурносно стакло:  
 7007 21 --Со големина и форма по-

годна за вградување во во-
зила, воздухоплови, вселен-
ски бродови или пловила:  

 7007 21 10 00 ---Ветробрани, за употреба 
во цивилни воздухоплови       500 парчиња 

  ---Друго:   
 7007 21 91 00 ----Со големина и форма по-

годни за вградување во мо-
торни возила    3.500 парчиња 

 7007 21 99 00 ----Друго    1.000 парчиња 
 7007 29 00 00 --Друго    1.000 парчиња 
7312  Впредена жица, јажиња, каб-

ли, плетени ленти и слично, 
од железо или челик, еле-
ктрично не изолирани:  

 7312 10 -Впредена жица, јажиња и 
кабли:  

 7312 10 10 00 --Опремени или готови за 
употреба, во цивилни воз-
духоплови    1.000 парчиња 

  --Друго:  
 7312 10 30 00 ---Од не `рѓосувачки челик    9.000 парчиња 
  ---Други, со максимална ди-

мензија на напречен пресек:  
  ----Што не надминува 3 мм:  
 7312 10 51 00 -----Превлечени или прекри-

ени со легура на цинк и ба-
кар (месинг)    7.000 парчиња 

 7312 10 59 00 -----Друго    7.000 парчиња 
  ----Што надминува 3 мм:  
  -----Впредена жица:  
 7312 10 71 00 ------Непревлечена    7.000 парчиња 
  ------Превлечена:  
 7312 10 75 00 -------Поцинкувана    7.000 парчиња 
 7312 10 79 00 -------Друга    7.000 парчиња 
  -----Јажиња и кабли (вклу-

чувајќи ги и оние со затво-
рена конструкција):  

  ------Непревлечени или само 
превлечени или покриени 
со цинк, со максимална го-
лемина на напречен пресек:  

 7312 10 82 00 -------Што надминува 3 мм 
но не надминува 12 мм  12.000 парчиња 

 7312 10 84 00 -------Што надминува 12 мм 
но не надминува 24 мм  12.000 парчиња 

 731210 86 00 -------Што надминува 24 мм 
но не надминува 48 мм  10.000 парчиња 

 7312 10 88 00 -------Што надминува 48 мм  10.000 парчиња 
 7312 10 99 00 ------Друго    5.000 парчиња 
 7312 90 -Друго:  
 7312 90 10 00 --Опремени или готови за 

употреба во цивилни возду-
хоплови    1.000 парчиња 

 7312 90 90 00 --Друго    5.000 парчиња 
8482  Топчести или тркалачки ле-

жишта:  
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 8482 10 -Топчести  лежишта:  
 8482 10 10 00 --Со најголем надворешен 

дијаметар што не надмину-
ва 30 мм    3.000 парчиња 

 8482 10 90 00 --Друго    3.000 парчиња 
 8482 20 00 00 -Конусно-валчести лежи-

шта, вклучувајќи и склопо-
ви од внатрешен прстен и 
монтирани валјаци   3.000 парчиња 

 8482 30 00 00 -Сферно-валчести лежишта 
(бочвести)   3.000 парчиња 

 8482 40 00 00 -Игличесто-валчести лежишта   3.000 парчиња 
 8482 50 00 00 -Други цилиндрично-валче-

сти лежишта   3.000 парчиња 
 8482 80 00 00 -Други, вклучувајќи и ком-

бинирани куглично-валче-
сти лежишта   3.000 парчиња 

  -Делови:  
 8482 91 --Топчиња, иглички и валјаци:  
 8482 91 10 00 ---Зашилени валјаци   3.000 парчиња 
 8482 91 90 00 ---Друго   3.000 парчиња 
 8482 99 00 00 --Други   3.000 парчиња 
8483  Трансмисиони вратила (вклу-

чувајќи и брегасти вратила и 
коленести вратила) и криваи; 
куќишта за лежишта и лиз-
гачки лежишта; запченици, 
запчести и фрикциони пре-
носници; навојни вретена со 
топчиња или валјаци; мену-
вачки кутии и други менува-
чи на брзини, вклучувајќи и 
претворачи на обртниот мо-
мент; замавници, ременици и 
јажаници (вклучувајќи и за 
макари); вклучно-исклучни 
спојници; и спојници за вра-
тила (вклучувајќи и зглобни 
спојници):  

 8483 10 -Трансмисиони вратила 
(вклучувајќи и брегасти 
вратила и коленести врати-
ла) и криваи:  

 8483 10 10 00 --За употреба во цивилни 
воздухоплови       500 парчиња 

  --Друго:  
  ---Коленасти вратила и криваи:  
 8483 10 41 00 ----Од леано железо или ле-

ан челик   1.000 парчиња 
 8483 10 51 00 ----Од кован челик во отво-

рен калап   1.000 парчиња 
 8483 10 57 00 ----Друго   2.000 парчиња 
 8483 10 60 00 ---Поврзани вратила   1.000 парчиња 
 8483 10 80 00 ---Друго   2.000 парчиња 
 8483 20 -Куќишта за лежишта, со 

вградени топчести или тр-
калачки лежишта:  

 8483 20 10 00 --За употреба во авиони и 
вселенски бродови      500 парчиња 

 8483 20 90 00 --Друго   2.000 парчиња 
 8483 30 -Куќишта за лежишта, без 

вградени топчести или тр-
калачки лежишта; лизгачки 
лежишта:  

 8483 30 10 00 --За употреба во цивилни 
воздухоплови      500 парчиња 

  --Друго:  
  ---Куќишта за лежишта:  
 8483 30 31 00 ----За топчести или тркалач-

ки лежишта   2.000 парчиња 
 8483 30 39 00 ----Друго   2.000 парчиња 
 8483 30 90 00 ---Лизгачки лежишта   2.000 парчиња 
 8483 40  -Запченици и запчести пре-

носници, исклучувајќи наза-
бени тркала, клинест ланец и 
други трансмисиони елемен-
ти испорачани посебно;навој-
ни вретена со топчиња или 
валјаци; менувачки кутии и 
други менувачи на брзини, 
вклучувајќи и претворачи на 
обртниот момент:  

 8483 40 10 00 --За употреба во цивилни 
воздухоплови      500 парчиња 

  --Друго:  
  ---Запченици и запчести 

преносници (исклучувајќи 
фрикциони преносници):  

 8483 40 82 00 ----Гребенести и хеликоидни   2.000 парчиња 
 8483 40 83 00 ----Цилиндрични и цилин-

дрично/гребенести   2.000 парчиња 
 8483 40 84 00 ----Полжавести преносници   2.000 парчиња 
 8483 40 85 00 ----Друго   2.000 парчиња 
 8483 40 92 00 ---Навојни вретена со топ-

чиња или валјаци   2.000 парчиња 
  ---Менувачки кутии и други 

менувачи на брзини:  
 8483 40 94 00 ----Менувачки кутии   2.000 парчиња 
 8483 40 96 00 ----Друго   2.000 парчиња 
 8483 40 98 00 ---Друго   2.000 парчиња 
 8483 50 -Замавници, ременици и ја-

жаници (вклучувајќи за ма-
кари):  

 8483 50 10 00 --Ременици за употреба во 
цивилни воздухоплови   1.000 парчиња 

  --Друго:  
 8483 50 91 00 ---Од леано железо или леан 

челик   2.000 парчиња 
 8483 50 99 00 ---Друго   3.000 парчиња 
 8483 60 -Вклучно-исклучни спојни-

ци и спојници за вратила 
(вклучувајќи и универзални 
спојници):  

 8483 60 10 00 --За употреба во цивилни 
воздухоплови      500 парчиња 

  --Друго:  
 8483 60 91 00 ---Од леано железо или леан 

челик   2.000 парчиња 
 8483 60 99 00 ---Друго   2.000 парчиња 
 8483 90 -Назабени тркала, клинест 

ланец и други трансмисио-
ни елементи испорачани по-
себно; делови:  

 8483 90 10 00 --За употреба во цивилни 
воздухоплови      500 парчиња 

  --Друго:  
 8483 90 30 00 ---Делови за куќишта за ле-

жишта   2.000 парчиња 
  ---Друго:  
 8483 90 92 00 ----Од леано железо или од 

леан челик   2.000 парчиња 
 8483 90 98 00 ----Друго   2.000 парчиња 
8484  Заптивки или слични врски 

со метални листови комби-
нирани со друг материјал 
или од два или повеќе слое-
ви на метал; сетови на зап-
тивки или слични врски, 
различни по составот на ма-
теријалот, во кесиња, обви-
вки или слични пакувања; 
механички жигови:  

 8484 10  -Заптивки или слични врски 
од метални листови комби-
нирани со друг материјал 
или од два или повеќе слое-
ви на метал:  

 8484 10 10 00 --За употреба во цивилни 
воздухоплови   5.000 парчиња 

 8484 10 90 00 --Друго 40.000 парчиња 
 8484 20 00 00 -Механички жигови   5.000 парчиња 
 8484 90 -Друго:  
 8484 90 10 00 --За употреба во цивилни 

воздухоплови   5.000 парчиња 
 8484 90 90 00 --Друго 45.000 парчиња 
 8710 00 00 00 Тенкови и други оклопни бор-

бени моторни возила, вклучу-
вајќи и опремени со вооружу-
вање и нивни делови 200.000 парчиња 

 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

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

 
         Бр. 23-4419/1      Претседател на Владата 
13 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
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1459. 

Врз основа на член 115 став 1 од Законот за заштита 
на децата (�Службен весник на РМ� бр. 98/00 и 17/03), 
министерот за труд и социјална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ШТО 
ГИ ДАВА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА 
ГРАДИНКА И ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕСТОЈ  ВО УСТАНОВА ЗА ДЕЦА  

ШТО ПАЃА НА ТОВАР НА РОДИТЕЛИТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува месечниот износ на 

цените на услугите што ги даваат јавните установи за 
деца-детски градинки и износот на надоместокот на 
трошоците за престој во јавна установа за деца што па-
ѓа на товар на родителите чии деца ги користат нивни-
те услуги.  

Член 2 
Цените на услугите што ги дава јавната установа за 

деца-детска градинка за остварување на програмите за  
згрижување и воспитание на деца изнесуваат месечно 
по дете и тоа: 

1. За програма за целодневен престој 
- за деца до 7 години живот...............4.508,46 денари 
2. За програма за полудневен престој 
- престој со ужина...............................1.819,78 денари 
- престој со комбиниран оброк..........2.274,73 денари 
- престој без ужина................................909,89 денари 
3. Други форми на престој 
- згрижување за 1 час..............................91,00 денари 
4. За престој и исхрана на дете 
 над 7 до 10 години возраст...............4.549,46 денари 
 

Член 3 
Износот на надоместокот на трошоците за престој 

во јавните установи за деца-детски градинки што паѓа 
на товар на родителите чии деца ги користат нивните 
услуги се утврдува месечно по дете и тоа: 

1. За програма за целодневен престој 
- за дете до 7 години живот.....1.390,00 денари 
2. За програма за полудневен престој 
- престој со ужина..................................559,00 денари 
- престој со комбиниран оброк.............752,00 денари 
- престој без ужина................................278,00 денари 
3. Други форми на престој 
- згрижување за 1 час..............................61,00 денари 
4. За престој и исхрана на дете 
 над 7 до 10 години возраст...............1.390,00 денари 
Јавната установа за деца-детска градинка може да  

определи и износ понизок од износот на надоместокот 
утврден во став 1 на овој член, доколку со тој износ ја  
обезбеди исхраната на децата по утврдените стандарди 
и нормативи.  

Член 4 
Со денот на примената на овој правилник престану-

ва да важи Правилникот за цените на услугите за пре-
стојoт на деца во организациите за згрижување и вос-
питание на деца од предучилишна возраст и забави-
штата (�Службен весник на РМ� бр. 38/92, 49/92, 54/92, 
69/92, 84/92, 11/93, 36/93, 56/93, 69/93, 2/94 и 66/94). 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�, а ќе се применува од 1 ноември 2003 година. 

 
 Бр. 11-10-692/3                              Министер, 

10 октомври 2003 година       Јован Манасијевски, с.р. 
        Скопје 

1460. 
Врз основа на член 37 и член 38 од Законот за хар-

тии од вредност (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), 
согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вред-
ност донесена на седницата одржана на 11 септември 
2003 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
1. На Тетовска банка АД Тетово се дава одобрение 

за издавање на долгорочни хартии од вредност - осма 
емисија на 14.500 обични акции во вкупна вредност од 
43.500.000 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање 
СО бр. 02-1127/II-12 од 15.05.2003 година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен по истекот на рокот за 
користење на правото за првенствено купување на ак-
циите да објави во најмалку еден дневен весник и да ја 
извести Комисијата за хартии од вредност за бројот на 
запишаните и уплатени акции од постојните акционери 
кои го искористиле правото за првенствено купување. 

4. Се задолжува Тетовска банка АД Тетово веднаш 
по приемот на ова решение во трговскиот регистар да 
го регистрира бројот на издадени акции од Банката зак-
лучно со седмата емисија на акции и во рок од 3 дена 
од денот на регистрацијата да ја извести Комисијата за 
хартии од вредност за уписот. 

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

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

 
 Бр. 07-888/10                Комисија за хартии од вредност 

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

__________ 
1461. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 1 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 03/02 и 51/03), 
Советот на Народна банка на Република Македонија, 
на својата VIII седница, одржана на 13.10.2003 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА МОНЕТАРНАТА 
ПОЛИТИКА ВО 2003 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се утврдуваат целите и задачите 

на монетарната политика во 2003 година, во согласност 
со целите и задачите на макроекономската политика на 
Република Македонија за оваа година. 

2. Основна цел на монетарната политика во 2003 
година е одржување на ниска и стабилна стапка на 
инфлација. Просечната стапка на инфлација, мерена 
преку движењето на трошоците на животот, во 2003 
година е утврдена на ниво од 1,8%. 

3. Основна задача на монетарната политика во 2003 
година е преку регулирање на номиналната понуда на 
пари, да се обезбеди стабилност на девизниот курс на 
денарот во однос на еврото, во функција на остварува-
ње на целната стапка на инфлација од точка 2 на оваа 
одлука. За да се оствари оваа задача, согласно процене-
тата побарувачка за пари, со мерките на монетарната 
политика ќе се обезбеди зголемување на паричната ма-
са М2 - денарски дел од 12,4% на годишно ниво (де-
кември 2003 / декември 2002 година). 
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4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�, а се однесува на 2003 година. 

 
О.бр. 02-15/VIII-1/2003  Претседател                                  
13 октомври 2003 година    на Советот на Народна банка на 
            Скопје       Република Македонија 
                             Гувернер, 
              Љубе Трпески, с.р.  

   
ПРОЕКЦИЈА 

НА МОНЕТАРНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2003 ГОДИНА 
(РЕВИДИРАНА ВЕРЗИЈА) 

 
Во август 2003 година, во текот на редовната миси-

ја на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) во рам-
ките на Stand By аранжманот, беше извршено ревиди-
рање на макроекономската програма утврдена на поче-
токот на годината, врз основа на последните располо-
живи податоци за остварените движења во дотогашни-
от период од 2003 година и промена на некои од прет-
поставките на кои беше базирана првичната проекција. 

 
Табела 1 
Проекција за 2003 година 
 Иницијална 

проекција 
Ревидирана 
проекција 

БДП (реален пораст во %) 3 2,8 
Инфлација (просечна 
стапка во %) 3 1,8 
Вкупен буџетски дефи-
цит (% од БДП) -2,7 -2,5 
Дефицит во тековната 
сметка (% од БДП) -9,3 -8,5 
Парична маса М2-денар-
ски дел (годишен пораст 
во %) 9,6 12,4 
Вкупни кредити 
(годишен пораст во %) 9,5 9,5 

 
Во услови на постепено ревитализирање на економ-

ската активност и регистриран меѓугодишен реален по-
раст на БДП во првите два квартали од 2003 година, 
беше извршено незначително ревидирање на проекти-
раната стапка на реален раст на БДП за 2003 година од 
3% на 2,8%. Притоа, и понатаму се очекува порастот да 
биде генериран од поинтензивниот раст на индустри-
скиот сектор (производството на метали), стабилното 
економско окружување и очекуваното зголемување на 
капиталните расходи на државата. Послабата динамика 
на проектираниот БДП за 2003 година, во целост се 
должи на проекциите за послаб интензитет на домаш-
ната побарувачка. Истовремено,  дефицитот на теков-
ната сметка на платниот биланс беше ревидиран од 
9,3% на 8,5% од БДП.    
Инфлационите движења во текот на првата полови-

на од 2003 година беа значително умерени. Имено, и 
покрај промените во структурата на данокот на додаде-
на вредност, порастот на цените на телефонските услу-
ги, цената на топлинската енергија и цената на нафта-
та, просечната стапка на инфлација во изминатиот пер-
иод од 2003 година се одржуваше под 1% (наспроти 
првичната проекција за просечна годишна стапка од 
3%).  Имајќи ги предвид ваквите движења, ревидира-
ниот проектиран пораст на просечната стапка на инф-
лацијата за 2003 година изнесува 1,8%. 
Во текот на 2003 година, остварените фискални 

перформанси значително отстапуваа од предвидените 
движења. Имено, задоцнетото донесување на Буџетот 
за 2003 година (во март 2003 година), воведувањето на 
нови процедури за поголема фискална дисциплина и 
повисока транспарентност на буџетските трошења и 
ниското ниво на капиталните расходи, детерминираа 
значително повисока фискална позиција во однос на 

проектираната. Така, во првата половина од 2003 годи-
на централната буџетска власт оствари суфицит од 
0,2% од БДП, додека вкупниот буџетски дефицит (цен-
трална власт и фондови) изнесуваше 0,2% од БДП. Во 
останатиот период од годината се очекува реализација 
на предвидените капитални расходи, додека тековните 
расходи, споредено со иницијалната проекција е пред-
видено да бидат умерено пониски (имајќи ги предвид 
негативните ефекти доколку вкупната заштеда од прво-
то полугодие се трансферира во втората половина од 
годината). Врз основа на ваквите претпоставки прое-
ктираниот дефицит на централната буџетска власт и 
вкупниот дефицит изнесуваат 1,4% и 2,5% од БДП, со-
одветно (наспроти 1,6% и 2,7% од БДП, соодветно, во 
ини ијалната проекција). ц

 
Табела 2                               Преглед на НБРМ* 

(во милиони денари) 
 

декември 
2002 година 

декември 
2003 годи-

на 
 остварено проектирано
Нето девизна актива 43177 44767 
Нето домашна актива -25002 -27380 
Кредити одобрени на 
банки (нето) -2784 -6032 
Кредити 214 99 
Инструменти (благајнички 
записи на НБРМ) -2998 -6131 
Нето позиција на 
државата кај НБРМ -10606 -6281 
Останати ставки, нето -11612 -15067** 
Примарни пари 18175 17387 
Готови пари во оптек 14136 13892 
Ликвидни средства на 
бан ите к 4039 3495  
* Состојбите се вреднувани по константен курс, а тековите по те-
ковен курс. 
**Ја вклучува и задолжителната резерва на девизните депозити. 

 
Од аспект на монетарната политика, и понатаму ќе 

се спроведува стратегија на таргетирање на девизниот 
курс на денарот во однос на еврото. Со тоа, одржува-
њето на стабилноста на девизниот курс претставува по-
средна цел на монетарната политика, во функција на 
успешно одржување на ценовната стабилност како ос-
новна монетарна цел. Во согласност со прифатената 
монетарна стратегија, монетарната политика и поната-
му ќе делува во координација со фискалната политика. 
Од оперативен аспект, монетарните цели ќе бидат реа-
лизирани преку комбинирана примена на аукциите на 
благајнички записи и интервенциите на девизниот па-
зар. Ваквата поставеност на монетарната политика, при 
поволни движења на девизниот пазар и надминување 
на проектираното ниво на девизни резерви на крајот на 
првото полугодие (кои и понатаму треба да се одржу-
ваат на приближно ниво од четиримесечен увоз), и 
оставаат простор на НБРМ за апсорбирање на ефектите 
од предвидената поекспанзивна буџетска потрошувач-
ка до крајот на годината, преку интервенции на деви-
зен пазар и аукции на благајнички записи. Притоа, ни-
вото на благајничките записи, според ревидираната 
проекција, на крајот на 2003 година се очекува да до-
стигне 6.131 милиони денари.  
Како резултат на ревидираните проекции на инди-

каторите од реалниот, фискалниот и екстерниот сектор 
беше извршена и соодветна ревизија на иницијалната 
проекција на монетарните индикатори. Така, проекти-
ран е номинален пораст на паричната маса М2-денар-
ски дел од 12,4% (наспроти 9,6% во првичната моне-
тарна проекција), согласно ревидираниот пораст на 
краткорочните денарски депозити. Порастот на најши-
рокиот монетарен агрегат М4 е ревидиран од 7% на 
15%, согласно очекуваната растечка динамика на де-
визните депозити.   
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Табела 3                   Монетарен преглед*   

   (во милиони денари) 
 декември 

2002 година 
декември 

2003 година 
 остварено проектирано 
Нето девизна актива 63248 67319 
НБРМ 43177 44767 
Депозитни банки 20071 22552 
Нето домашна актива 9582 16186 
Кредити одобрени на др-
жавата -2711 763 
Банки 7895 7044 
Нето позиција на држава-
та кај НБРМ -10606 -6281 
Кредити одобрени на 
приватниот сектор 39437 43512 
Кредити одобрени на 
приватниот сектор (со 
прилагодувања**) 48545 53140 
Останати ставки, нето -27144 -28089 
Парична маса М4 (вкупно) 72830 83505 
Готови пари во оптек 14136 13892 
Депозити на државата во 
банките 2457 2552 
Денарски депозити (при-
ватен сектор) 28163 33635 
Девизни депозити (при-
ватен сектор) 28074 33426 
Парична маса М2-денарски 38044 42746 
Парична маса М4 (без др-
жавата) 70373 80953 
* Состојбите се вреднувани по константен курс, а тековите по те-
ковен курс. 
**Прилагодувањата се однесуваат на извршени корекции за отпи-
шан а и прекнижувања кај банките. и побарувањ  
Предвиденото динамизирање на економскиот раст се 

очекува да биде поткрепено и со финансиска поддршка 
преку кредитирање од страна на банкарскиот сектор. 
Притоа, релативното намалување на вкупниот ризик и 
либерализацијата на одобрувањето на девизни кредити 
се очекува да резултираат со зголемена понуда на креди-
ти. Од друга страна, умереното намалување на каматни-
те стапки, диверзифицираната понуда и услови за кори-
стење на кредитите, се очекува да резултираат со пови-
сока побарувачка за кредити. Врз основа на овие претпо-
ставки, проектираниот годишен пораст на вкупните кре-
дити на банките одобрени на недржавниот сектор изне-
сува 9,5% (идентичен со проектираниот пораст во пр-
вичната монетарна проекција). Проектираниот пораст на 
кредитите е во согласност со очекуваното креирање на 
ликвидност врз основа на буџетската потрошувачка и 
претпоставениот интерес на банките за натамошно одр-
жување на висока девизна позиција во странство.  

___________ 
1462. 
Врз основа на член 2, 7 и 15 од Законот за банките 

(�Сл.весник на РМ� бр.63/00, 37/02 и 51/03) и член 64, 
став 1, точка 22 од Законот за Народната банка на Ре-
публика Македонија (�Сл.весник на РМ� бр.3/02 и 
51/03), Советот на Народна банка на Република Маке-
донија, на својата VIII седница, одржана на 13.10.2003 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ДОЗВОЛИ СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА БАНКИТЕ, ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
И ЗАКОНОТ ЗА БАНКИ ЗА МИКРОФИНАНСИРАЊЕ 

 
I. Во Одлуката за потребната документација за изда-

вање на дозволи според одредбите на Законот за банки-
те, Законот за хартии од вредност и Законот за банки за 
микрофинансирање (�Сл.весник на РМ� бр.81/02-пречи-
стен текст), се вршат следните измени и дополнувања: 

1. Во глава II А, точка 2, потточка б) се менува и 
гласи:  

�Елаборат за работа на банката кој треба да содржи: 
- образложение, односно анализа на причините за 

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

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

- проекција на финансиските активности и согласно 
тоа проекција на финансиските извештаи за следните 3 
години, при што за првата година проекциите на фи-
нансиските активности и финансиските извештаи треба 
да бидат изработени на квартална основа. Планираните 
финансиски активности и преземените ризици треба да 
се движат во рамките на пропишаните супервизорски 
стандарди. Проекциите треба да содржат коментар за 
секоја позиција и основните претпоставки на кои иста-
та се заснова, очекуваните ефекти врз профитабилно-
ста на банката, нивото на капитализираност, ликвидно-
ста и квалитетот на активата на банката; и 

- план на акционерите на банката за идниот развој, 
од аспект на јакнење на капиталната база�. 

2. Во глава II А, точка 2, потточка в), се менува и 
гласи: �Организациона структура на банката, со посе-
бен опис на делокругот на работа и одговорностите  на 
секој организационен дел, меѓусебните релации и рела-
циите со органите на управување на банката�. 

3. Во глава II А, точка 2, потточка ѓ) се менува и 
гласи: 

 �Податоци за техничката опременост на банката, 
од аспект на нејзината оспособеност за вршење на пла-
нираните финансиски активности и обезбедување на 
потребните стандарди за безбедност. 
Под техничка опременост на банката се подразбира 

соодветен компјутерски, информативен, сметководс-
твен систем и систем на известување�. 

4. Во глава II А, точка 2 потточка е), алинеја 2, збо-
ровите: �кај надлежниот суд и Статут на акционерот�, 
се заменуваат со зборовите: �на акционерот и потврда 
од надлежниот орган која истата ја издал дека изводот 
од регистрацијата ја одразува последната фактичка со-
стојба на акционерот�. 

5. Во глава II А, точка 2 потточка е), алинеја 3 се 
менува и гласи: �изјава од надлежен орган на акционе-
рот за уплаќање на капиталот, дадена под целосна кри-
вична и материјална одговорност и заверена кај овла-
стено лице (нотар)�.  

6. Во глава II А, точка 2 потточка е) алинеја 4 и 6, 
се бришат. 

7. Во глава II А точка 2 потточка е), алинеите 5, 7, 
8, 9, 10 и 11 стануваат алинеи 4, 5, 6, 7, 8 и  9. 

8. Во глава II А точка 2 потточка е) став 3 во првата 
реченица зборовите: �изречени, односно неизречени 
мерки на безбедност против имотот и од областа на 
финансиите�, се заменуваат со зборовите: �изречена, 
односно неизречена мерка на безбедност забрана за вр-
шење професија, дејност или должност�. 

9. Во глава II А, точка 2 потточка е), алинеја 5, која 
сега станува алинеја 4 пред зборот: �дадена�, се дода-
ваат зборовите: �како и за негова поврзаност со други 
правни и физички лица во согласност со Законот за 
банките�. 

10. Во глава II А точка 2, потточка е) се додаваат 
нов став 5 и 6 кои гласат:  

�За акционер-домашно правно лице ревизорски из-
вештај се доставува доколку истиот за негова израбо-
тка е обврзан согласно Законот за трговските друштва 
или доколку ќе учествува со најмалку 5% во вкупниот 
број на акции со право на глас во банката. 
Правните лица-акционери на банка чиј износ на ак-

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

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

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

- список на фирми во кои правното лице има повеќе 
од 10% од акциите, односно уделите�. 

11. Ставовите 5, 6 и 7 стануваат ставови 7, 8 и 9.  
12. Во глава II А точка 2 потточка е) став 5, алинеја 

1, кој сега станува став 7 алинеја 1, се менува и гласи: 
�биографија, потпишана од акционерот, која помеѓу 
останатото ќе содржи податоци за датумот и местото 
на раѓање, татковото име, адресата и местото на живее-
ње, бројот на личната карта, единствениот матичен 
број на граѓаните (за странско физичко лице бројот на 
пасош), како и податоци за степенот на стручната под-
готовка и работното искуство�; 

13. Во глава II А точка 2 потточка е) став 5, алинеја 
4, кој сега станува став 7 алинеја 4, пред зборот: �даде-
на�, се додаваат зборовите: �како и за негова поврза-
ност со други правни и физички лица во согласност со 
Законот за банките�. 

14. Во глава II А, точка 2 потточка е), став 6, кој се-
га станува став 8 на крајот од реченицата се додаваат 
зборовите: �и други правни и физички лица�. 

15. Во глава II А точка 2 потточка е) став 7, кој сега 
станува став 9 во првата реченица зборовите: �и за 
изречени, односно неизречени мерки на безбедност 
против имотот и од областа на финансиите�, се замену-
ваат со зборовите: �во смисла на член 7 став 1 алинеја 
2 од Законот за банките и за изречена, односно неизре-
чена мерка на безбедност забрана за вршење професи-
ја, дејност или должност�.  

16. Во глава II А точка 4 потточка в) се менува и 
гласи: 

�План за вработување со квалификациона структу-
ра и обука на вработените на банката. Овој план треба 
да содржи и податоци за бројот на вработени со квали-
фикационата структура по одделни организациони де-
лови на банката�. 

17. Во глава II А точка 4 потточка д) се додава нова 
алинеја 5 која гласи: �политика за сигурноста на ин-
формативниот систем�.  

18. Во глава II А точка 4 потточка д), алинеја 5 и 6 
стануваат алинеи 6 и 7. 

19. Во глава II А, точка 5, бројот: �21� се заменува 
со бројот:�24�. 

20. Во глава II А, точка 6 зборовите: �во Одлуката 
за потребната документација за издавање на согласно-
сти, за документацијата која се приложува за секоја уп-
лата на капитал и за секоја промена на сопственичката 
структура на акциите на банката и критериуми за оцен-
ка на изворот на средствата (�Сл.весник на Република 
Македонија� бр.111/00, 28/01, 40/02 и 81/02)�, се заме-
нуваат со зборовите: �за издавање согласност за член 
на работоводен орган на банка�.   

21. Во глава II Б, точка 8 во првата реченица, бро-
јот:�21� се заменува со бројот:�24�. 

22. Во глава II В, точка 9, потточка г) се менува и 
гласи:  

�Елаборат за економската оправданост на спојува-
ње на две или повеќе банки во нова банка, односно по-
делба на банка на повеќе самостојни банки, кој треба 
да содржи:  

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

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

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

- план на акционерите на новата, односно новите 
банки за идниот развој, од аспект на јакнење на капи-
талната база�.          

23. Во глава II В точка 9, потточка д) се менува и 
гласи: 

�Организациона структура на новата, односно но-
вите банки со податоци за планираниот број на врабо-
тени и динамика за негово достигнување, податоци за 
образованието и искуството на вработените, а за работ-
ниците со посебни права и одговорности и нивна про-
фесионална историја за последните 5 години�. 

24. Во глава II В, точка 10, потточка г) се менува и 
гласи: 

�Елаборат за економската оправданост на припоју-
вање на две или повеќе банки, кој треба да содржи:  

- образложение, односно анализа на потребата од 
припојување; 

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

- план на акционерите на банката припојувач за ид-
ниот развој, од аспект на јакнење на капиталната база�. 

25. Во глава II В точка 10, потточка д) се менува и 
гласи: 

�Доколку има промени се доставува променета ор-
ганизациона структура на банката припојувач со пода-
тоци за преземените вработени од банката која се при-
појува и податоци за образованието и искуството на 
истите, а за работниците со посебни права и овластува-
ња и нивна професионална историја за последните 5 
години�. 

26.  Во глава II В точка 10 се додава нов став 2, кој 
гласи: �Кон барањето за издавање дозвола за припоју-
вање на штедилница кон банка се поднесува докумен-
тацијата наведена во потточка а), б), г), д) и ѓ) од оваа 
точка и план за припојување, изготвен од страна на 
Управниот одбор, односно од друг надлежен орган на 
штедилницата која се припојува и банката припојувач, 
потврден од страна на Собранието, односно Собирот 
на содружници на истите, кој треба да содржи: 

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

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

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

- односот на размената на правата на штедилницата 
која се припојува и банката припојувач�. 
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27. Во глава II В,  точка 11, потточка г) се менува и 
гласи: 

�Елаборат за економската оправданост за трансфор-
мација на штедилница во банка, кој треба да содржи:  

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

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

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

- план на акционерите на новата банка за идниот 
развој, од аспект на јакнење на капиталната база�. 

28. Во глава II В, точка 11, потточка д) се менува и 
гласи: 

�Организациона структура на новата банка со пода-
тоци за планираниот број на вработени и динамика за 
негово достигнување, податоци за образованието и 
искуството на вработените, а за работниците со посеб-
ни права и одговорности и нивна професионална исто-
рија за последните 5 години�. 

29. Во глава II В, точка 11, потточка ѓ), зборовите: 
�податоци за степенот на автоматизација и за технич-
ката опременост на новата банка од аспект на нејзината 
безбедност�, се заменуваат со зборовите:�податоци за 
степенот на техничката опременост на новата банка од 
аспект на нејзината оспособеност за вршење на плани-
раните финансиски активности и обезбедување на по-
требните стандарди за безбедност�. 

30. Во глава II В, точка 11, потточка ж), се додава 
нова алинеја 7, која гласи: �политика за сигурноста на 
информативниот систем�. 

31. Во глава II В, точка 11, потточка з), став 2 се за-
менува со нов, кој гласи: �За правни и физички лица 
кои ќе се јават како акционери на банката се поднесува 
документацијата која согласно оваа одлука се однесува 
за акционери на банка-правни и физички лица�.  

32. Во глава III, точка 16, зборовите: �точките 2, 7, 
9, 10 и 12,� се заменуваат со зборовите:�точките 2, 7, 9, 
10, 11, 13 и 14�. 

33. Во глава III, точка 21, зборовите: �потточка А, Б, 
и В, се заменуваат со зборовите:потточка А, Б, В и Д�.  

34. Во глава III, точка 23, зборовите: �точките 2, 7, 
9, 10 и 12,� се заменуваат со зборовите:�точките 2, 7, 9, 
10, 11, 13 и 14�. 

35. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум де-
на од денот на  објавувањето во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

36. Се задолжува Дирекцијата за правни, организа-
ционо-кадровски и публикациски работи да изготви 
пречистен текст на Одлуката за потребната документа-
ција за издавање на дозволи според одредбите на Зако-
нот за банките, Законот за хартии од вредност и Зако-
нот за банки за микрофинансирање (�Сл.весник на РМ� 
бр.81/02-пречистен текст и бр. 66/03). 
 
 О.бр.02-15/VIII-2/2003              Претседател  
13 октомври 2003 година  на Советот на Народна банка на       

9. Во глава I, точка Б се менува и гласи: �Докумен-
тацијата која се приложува за промена на сопственич-
ката структура на акциите со право на глас, при што 
правното или физичкото лице стекнало од 1% до 5% од 
акциите со право на глас�. 

       Скопје                     Република Македонија 
                                Гувернер, 
                             Љубе Трпески, с.р. 

1463. 
Врз основа на член 7, 11, 11-а, 11-б, 15, 25 и 26 од 

Законот за банките (�Сл.весник на РМ� бр.63/00, 37/02 
и 51/03) и член 64, став 1, точка 22 од Законот за На-
родната банка на Република Македонија (�Сл.весник 
на РМ� бр.3/02 и 51/03), Советот на Народна банка на 
Република Македонија, на својата VIII седница, одржа-
на на  13.10.2003 година, ја  донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТИ, ЗА ДОКУМЕНТАЦИ-
ЈАТА КОЈА СЕ ПРИЛОЖУВА ЗА СЕКОЈА УПЛА-
ТА НА КАПИТАЛ И ЗА СЕКОЈА ПРОМЕНА НА 
СОПСТВЕНИЧКАТА СТРУКТУРА НА АКЦИИТЕ 
НА БАНКАТА И КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНКА НА 

ИЗВОРОТ НА СРЕДСТВАТА 
 
I. Во Одлуката за потребната документација за из-

давање на согласности, за документацијата која се при-
ложува за секоја уплата на капитал и за секоја промена 
на сопственичката структура на акциите на банката и 
критериуми за оценка на изворот на средствата 
(�Сл.весник на РМ� бр.81/02-пречистен текст), се вр-
шат следните измени и дополнувања: 

1. Називот на одлуката се менува и гласи: �Одлука 
за потребната документација за издавање на согласно-
сти и за доставување на известување согласно член 26 
став 4 од Законот за банките�.  

2. Во глава I, точка А, се менува и гласи: �Докумен-
тацијата која се приложува кон барањето за добивање 
согласност од Народна банка на Република Македонија  
(во натамошниот текст: Народна банка) и критериуми-
те за вршење на активностите од член 45 став 1 точка 2 
и член 46 став 1 од Законот за банките, кои што банка-
та ги врши во странство како и за посреднички работи 
со преносливи хартии од вредност. Барање за добивање 
согласност од Народна банка се поднесува за: �. 

3. Во глава I точка А, потточка 5 се менува и гласи:  
�Стекнување на акции согласно член 11 и член 11-а 

од Законот за банките�. 
4. Во глава I точка А, потточка 6, по зборот: �бан-

ка� се додава запирка и зборовите: �седиште или адре-
са�. 

5. Во глава I точка А потточка 7, зборовите:�и осно-
вање на други финансиски институции� се бришат. 

6. Во глава I точка А, се додава нова потточка 7, ко-
ја гласи: 

�Капитални вложувања на банка во финансиска или 
нефинансиска институција во земјата или во странство 
кои изнесуваат повеќе од 10% од гарантниот капитал 
на банката, освен за капитални вложувања на банка во 
друга банка и за основање на брокерска куќа овластена 
за работа во свое име и за своја сметка за кои е потреб-
на претходна согласност од Народната банка без оглед 
на износот на вложувањето во однос на гарантниот ка-
питал�. 

7. Потточките 7, 8 и 9 стануваат потточки 8, 9 и 10. 
8. Во глава I точка А, потточка 9, која сега станува 

потточка 10, после бројот: �3� се додаваат зборови-
те:�точки 2 и 4� и на крајот од реченицата се додаваат 
зборовите: �и за издавање на согласност за вршење на 
активностите од член 45 став 1 точка 2, член 46 став 1 
од Законот за банките, кои што банката ги врши во 
странство како и за посреднички работи со преносливи 
хартии од вредност�. 
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10. Насловот на глава II.А се менува и гласи: �ПОТ-
РЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
СОГЛАСНОСТИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
АКТИВНОСТИТЕ ОД ЧЛЕН 45 СТАВ 1 ТОЧКА 2 И 
ЧЛЕН 46 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ КОИ 
ШТО БАНКАТА ГИ ВРШИ ВО СТРАНСТВО КАКО 
И ЗА ПОСРЕДНИЧКИ РАБОТИ СО ПРЕНОСЛИВИ 
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ�. 

11. Во глава II А, точка 2, потточка е) став 3, во пр-
вата реченица зборовите: �за изречени, односно неи-
зречени мерки на безбедност против имотот и од обла-
ста на финансиското работење�, се заменуваат со збо-
ровите: �за осудуваност, односно неосудуваност во 
смисла на член 62 став 3 точка 3 од Законот за банките 
и за изречена, односно неизречена мерка на безбедност 
забрана за вршење професија, дејност или должност�. 

12. Во глава II А, точка 4, потточка а), пред зборот: 
�оправданоста� се додаваат зборовите:�целта и�.  

13. Во глава II А, точка 5 се менува и гласи: 
�За добивање согласност за стекнување постапно 

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

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

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

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

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

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

14. Во глава II А, точка 6 се менува и гласи: 
�За добивање согласност за измена на називот, се-

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

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

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

15. Во глава II А се додава нова точка 7 која гласи: 
�За добивање согласност за капитални вложувања на 

банка во финансиска или нефинансиска институција во 
земјата или во странство кои изнесуваат повеќе од 10% од 
гарантниот капитал на банката, освен за капитални вло-
жувања на банка во друга банка и за основање на брокер-
ска куќа овластена за работа во свое име и за своја сметка 
за кои е потребна претходна согласност од Народната 
банка без оглед на износот на вложувањето во однос на 
гарантниот капитал, кон барањето се доставува: 
а) Одлука на надлежен орган на банката заедно со 

образложение за целите и оправданоста на вложувањето; 
б) Договор или акт за основање на друштвото; 
в) Статут на друштвото; 
г) Елаборат за економската оправданост од инве-

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

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

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

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

16. Точките 7, 8 и 9 стануваат точки 8, 9 и 10. 
17. Во глава II А точка 7, која сега станува точка 8 

став 1 и точка 7, потточка а) која сега станува точка 8 
потточка а), зборовите: �и основање на други небан-
карски финансиски институции�, се бришат. 

18. Во глава II А точка 9, која сега станува точка 10 
се менува и гласи: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. Насловот на глава II.Б., се менува и гласи: 
�ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛОЖУВА ЗА 

ПРОМЕНА НА СОПСТВЕНИЧКАТА СТРУКТУРА 
НА АКЦИИТЕ СО ПРАВО НА ГЛАС, ПРИ ШТО 
ПРАВНОТО ИЛИ ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ СТЕКНАЛО 
од 1% до 5% ОД АКЦИИТЕ СО ПРАВО НА ГЛАС�. 

20. Во глава II.Б, точка 1 став 1се менува и гласи: За 
секоја промена на сопственичката структура на акции-
те со право на глас, при што правното или физичкото 
лице стекнало од 1% до 5% од акциите со право на 
глас, до Народна банка на Република Македонија се 
доставува: 

21. Во глава II Б точка 1, потточка а), алинеја 4, на 
крајот од реченицата се додаваат зборовите: �и потврда 
од надлежниот орган кој истата ја издал дека истиот ја 
одразува последната фактичка состојба на акционерот�. 

22. Во глава II Б точка 1 став 2, во втората реченица 
процентот 3% се заменува со процентот 5%. 

23. Во глава II Б точка 1, потточка б), алинеја 4, на 
крајот од реченицата се додаваат зборовите:�како и по-
датоци за степенот на стручната подготовка и работно-
то искуство�. 

24. Во глава II Б точка 1, потточка б) став 2, во пр-
вата реченица зборовите:�за кривично дело против 
имотот и од областа на финансиското работење се за-
менуваат со зборовите:во смисла на член 7 став 1 али-
неја 2 од Законот за банките�. 

25. Во глава II Б точка 1, потточка б), се додава но-
ва точка 2 која гласи:  

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

изворот на средствата кои се вложуваат во банка се на-
ведуваат приходите од редовното работење на акцио-
нерот - правно лице, истите треба да бидат во корела-

ција со обемот и природата на неговото работење. До-
колку како документиран доказ се наведуваат личните 
приходи на акционерот- физичко лице, истите треба да 
бидат во корелација со висината на средствата кои се 
вложуваат во банката�. 

26. Во глава II Б точка 5 се брише. 
27. Во глава II Б, точките 2, 3 и 4 стануваат точки 3, 

4 и 5. 
28. Во глава II Б, точка 3, која сега станува точка 4, 

по зборовите: �член 11 став 1�, се додаваат зборовите: 
�и член 11-а став 1�. 

29. Во глава III, точка 1 и 3, зборовите: �точка 1 
од�, се бришат.  

30. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум де-
на од денот на објавувањето во �Службен весник на Ре-
публика Македонија�. 

31. Со денот на влегување во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за издавање овластување 
на банките за вршење платен промет и кредитни рабо-
ти со странство и овластување за вршење девизно-ва-
лутни работи во Република Македонија (�Сл.весник на 
РМ� бр.65/96, 16/01 и 85/01). 

32. Се задолжува Дирекцијата за правни, организа-
ционо-кадровски и публикациски работи да изготви 
пречистен текст на Одлуката за потребната документа-
ција за издавање на согласности, за документацијата 
која се приложува за секоја уплата на капитал и за се-
која промена на сопственичката структура на акциите 
на банката и критериуми за оценка на изворот на 
средствата (�Сл.весник на РМ� бр.81/02-пречистен 
текст и бр. 66/03). 

 
 О.бр.02-15/VIII-3/2003              Претседател  
13 октомври 2003 година  на Советот на Народна банка на 
            Скопје        Република Македонија 

                   Гувернер, 
             Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
1464. 
Врз основа на член 80 од Законот за банки и ште-

дилници (�Сл.весник на РМ� бр.31/93, 78/93, 17/96, 
37/98 и 25/00) и член 64, став 1, точка 22 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија (�Сл.весник 
на РМ� бр.3/02 и 51/03), Советот на Народна банка на 
Република Македонија, на својата VIII седница, одржа-
на на 13.10.2003 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И НАЧИНОТ НА 

РАБОТЕЊЕ НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ 
 
I. Во Одлуката за утврдување на обемот и начинот 

на работење на штедилниците (�Сл.весник на РМ� 
бр.111/00 и 80/02), се вршат следните измени и допол-
нувања: 

1. Во точка 2 став 1, алинеја 19 се менува и гласи: 
�- Член 11, член 11-а и член 11-б�.  
2. Во точка 2 став 1, по алинеја 17 се менува и гласи:  
�- Член 117, член 117-а, член 117-б, член 117-в и 

член 118 - Кривични дела�. 
3. Во точка 2, се додава став 2, кој гласи: 
�Член 11, член 11-а и член 11-б се однесуваат и на 

стекнување, односно отуѓување на удели�.  
II. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 

од денот на  објавувањето во �Службен весник на Ре-
пуб ика Македонија�. л

 
  О.бр.02-15/VIII-4/2003                   Претседател 
13 октомври 2003 година  на Советот на Народна банка 

      Скопје                        на Република Македонија 
                                                       Гувернер, 
                                               Љубе Трпески, с.р. 
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1465. 
Врз основа на член 64, став 1, точка 14 од Законот 

за Народната банка на Република Македонија (�Сл.вес-
ник на РМ� бр.3/02 и 51/03), Советот на Народна банка 
на Република Македонија на својата VIII седница, одр-
жана на 13.10.2003 година, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА ПО КОЈА СЕ НАПЛА-
ТУВААТ НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО 
ГИ ВРШИ НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  
I. Во Одлуката за единствената тарифа по која се 

наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши 
Народна банка на Република Македонија (�Сл.весник 
на РМ� бр.81/02-пречистен текст, бр.98/02, 11//03 и 
46/03), се вршат следните измени и дополнувања: 

- Во глава VI, точка 26.4, потточките: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
и 7 се менуваат и гласат:  

�1. Провизија за разгледување на барање 
за издавање дозвола за основање на банка, 
подружница на странска банка и банка 
за микрофинансирање                         100.000 денари 
2. Провизија за разгледување на барање 
за статусни измени во согласност 
со Законот за банките            50.000 денари  
3. Провизија за разгледување на барање 
за издавање на дозвола за основање 
и работа на пазарот на пари и краткорочни 
хартии од вредност, отворање претставништво 
на странска банка или друга странска 
финансиска институција           50.000  денари 
4. Провизија за разгледување на барање за 
издавање на претходна согласност по член 11, 
член 11-а и член 25 од Законот за банките   30.000 денари 
5. Провизија за одлучување во согласност со  
член 26 став 4 в.в. со став 1 точка 2 од Законот 
 за банките и тоа: 
а) за правни лица            10.000 денари 
б) за физички лица              5.000 денари 
6. Провизија за давање на стручни мислења 
и одговори                 1.000 денари 
7. Провизија за издавање согласност согласно член 45 
став 1 точка 2 и член 46 став 1 од Законот за банките 
кои банката ги врши во странство, како и за  
посреднички работи со хартии  
од вредност           50.000  денари�  
II. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 

од денот на  објавувањето во �Службен весник на Ре-
пуб ика Македонија�. л 
  О.бр.02-15/VIII-5/2003                    Претседател 
13 октомври 2003 година  на Советот на Народна банка 

       Скопје                       на Република Македонија 
                                Гувернер, 

                                               Љубе Трпески, с.р. 
___________ 

1466. 
Врз основа на член 31 и  член 64 став 1 точка 22 од 

Законот за Народна банка на Република Македонија 
("Сл. весник на РМ" бр. 3/02 и 51/03) и член 2 точка 8 
од Законот за банките ("Сл. весник на РМ" бр. 63/00, 
37/02 и 51/03), Советот на Народна банка на Република 
Македонија на својата VIII седница, одржана на 
13.10.2003 година,  донесе   

О Д Л У К А 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ  

НА КАПИТАЛОТ НА БАНКИТЕ  
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Со оваа одлука се пропишува методологијата за 

утврдување на капиталот на банките. 
II. ДЕФИНИРАЊЕ НА КАПИТАЛОТ  
2. Капиталот, се сопствените средства на банката, 

кој треба да ги исполнува следните услови: 
a) Да е безусловно неповратен; 
б) За време на работењето на банката да е во целост и 

веднаш на располагање за покривање на загубите на банката; 

в) Во случај на стечај, односно ликвидација на бан-
ката да е во целост и неограничено расположив за по-
кривање на загубата на банката и на обврските спрема 
нејзините доверители. 

3. Капиталот се состои од следните компоненти: 
1) Книговодствената вредност на издадените обич-

ни и приоритетни акции, премијата од продадените ак-
ции, како и непосредно уплатените средства, како уде-
ли кај штедилниците кои не се основани како акцио-
нерски друштва; 

2) Резервен фонд; 
3) Задржаната нераспоредена добивка која не е оп-

товарена со било какви обврски или загуби, која е 
искажана во билансот на состојба и потврдена од орга-
нот на управување на банката; 

4) Тековна добивка,  дисконтирана за 50%, доколку 
износот на тековната добивка, на одреден пресечен да-
тум, е потврден од овластен ревизор или непосредна 
теренска контрола. 

4. Како одбитни ставки од капиталот на банката, 
утврден согласно точка 3 од оваа Одлука, се сметаат: 

1) Износот на непокриена загуба на банката во 
претходните години; 

2) Износот на тековната загуба; 
3) Неиздвоената посебна резерва за потенцијални 

загуби - разлика меѓу висината на потребните посебни 
резерви за потенцијални загуби согласно класификаци-
јата на ризичноста на комитентите и издвоените посеб-
ни резерви на банката. 

5. По исклучок на потточка 1 од точка 3 на оваа од-
лука, премијата од продадените акции ќе биде одбитна 
ставка од капиталот на банката, во случај на негативна 
разлика меѓу продажната и книговодствената вредност 
на акциите на банката. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6. Во смисла на член 8, став 1 и 2 од Законот за банки-

те ("Сл. весник на РМ" бр. 63/00, 37/02 и 51/03), банката е 
должна постојано да ја одржува вредноста на капиталот 
согласно методологијата утврдена со оваа одлука. 

7. Одредбите од оваа одлука што се однесуваат на 
банките се применуваат и на штедилниците. Во смисла 
на член 87, 131, 132, 133, 134 и 135 од Законот за бан-
ките и штедилниците ("Сл. весник на РМ" бр. 31/93, 
78/93, 17/96, 37/98 и 25/00) и Одлуката за динамиката 
за усогласување на висината на основачкиот капитал 
на штедилниците со одредбите на Законот за банки и 
штедилници ("Сл. весник на РМ" бр. 48/98), штедилни-
ците се должни да ја одржуваат вредноста на капиталот 
согласно методологијата утврдена со оваа одлука. 

8. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 
од денот на  објавувањето во �Службен весник на Ре-
пуб ика Македонија�. л 
 О.бр. 02-15/VIII-6/2003  Претседател 
13 октомври 2003 година  на Советот на Народна банка 

       Скопје     на Република Македонија 
                                                         Гувернер, 
                                                  Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
1467. 
Врз основа на член 21 став 2 од Законот за девизно 

работење (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 51/03) и член 64 став 1 точка 
22 од Законот за Народната банка на Република Маке-
донија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр.3/02 и 51/03), Советот на Народна банка на Републи-
ка Македонија на својата VIII седница, одржана на 
13.10.2003 година,  донесе   

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ ВО ДЕВИЗИ  МЕЃУ 

РЕЗИДЕНТИ  
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Со оваа одлука се определуваат условите и начи-

нот по кои овластените банки можат на резидентите да 
им одобруваат кредити во девизи.  



17 октомври 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 66 - Стр. 23 
 
Овластена банка во смисла на оваа одлука е банка 

која ги исполнува условите за вршење на работи со 
странство, согласно со Законот за банките. 

 
II. УСЛОВИ НА СКЛУЧУВАЊЕ НА КРЕДИТНИ 

РАБОТИ ВО  ДЕВИЗИ МЕЃУ РЕЗИДЕНТИ 
2. Овластена банка може да одобри кредити во де-

визи на резиденти под следните услови: 
а) Да има пишани процедури за оценка на курсниот 

и кредитниот ризик на резидентот-корисник на кредит 
(во понатамошниот текст:корисник), во кој ќе се вгра-
дат компонентите потребни за оценка на ризикот.  
б) Корисникот во моментот на одобрување на кре-

дитот: 
- да е класифициран од страна на овластената банка 

во ризична категорија А или Б и со просечна ризична 
класификација на ниво на банкарскиот систем на Ре-
публика Македонија според Централниот кредитен ре-
гистар во категорија А или Б; или 

- да обезбедил првокласен инструмент за обезбеду-
вање во смисла на точка 13 од Одлуката за утврдување 
на методологијата за класификација на активните би-
лансни и вонбилансни позиции на банките според сте-
пенот на нивната ризичност (�Сл.весник на РМ� бр. 
21/02-пречистен текст). 

II. НАЧИН НА СКЛУЧУВАЊЕ НА КРЕДИТНИ 
РАБОТИ ВО ДЕВИЗИ МЕЃУ РЕЗИДЕНТИ 

3. За одобрување на кредит во девизи на корисник - 
правно лице за плаќање  на достасана обврска кон не-
резидент, овластената банка е должна од корисникот да 
обезбеди документација од која јасно се гледа дека ко-
рисникот има достасана обврска кон нерезидент. 
Овластената банка средствата по одобрениот кредит 

ги пренесува на посебна сметка на корисникот за плаќање 
на обврски кон нерезиденти. Средствата од одобрениот 
кредит овластената банка не смее да ги пренесе на теков-
ната сметка на корисникот во странска валута на која се 
водат средствата од наплатите од нерезиденти. 
Овластената банка е должна најдоцна 2 работни де-

на од денот кога средствата од одобрениот кредит се 
пренесени на посебната сметка да го изврши плаќање-
то кон нерезидентот.  
Ако плаќањето кон нерезидентот се врши со акре-

дитив, банката средствата по одобрениот кредит ги 
пренесува на посебна сметка за покритие по акредити-
ви до датумот на плаќањето.  

4. Средствата по одобрен кредит во девизи на корис-
ник - правно лице за работење во земјата, овластената 
банка ги пренесува  на денарската сметка на корисникот.  
Денарската противвредност на одобрениот кредит се 
пресметува по договорен курс помеѓу овластената банка и 
корисникот, кој е составен дел на договорот за кредит.  

5. Корисникот - правно лице отплатата на кредитот 
може да ја врши во девизи ако истите потекнуваат од нап-
лати од нерезиденти, или во денари. За отплатата во дена-
ри, овластената банка и корисникот со договорот задол-
жително го регулираат и курсот на отплатата на кредитот.  

6. Овластената банка средствата по одобрен кредит 
во девизи на корисник - физичко лице по барање на ко-
рисникот ги пренесува на неговата сметка во странска 
валута или во денари, а отплатата на кредитот корис-
никот ја врши во девизи или во денари, согласно дого-
ворот за кредит.  

III. ИЗВЕСТУВАЊЕ  
7. Овластената банка за одобрените кредити во де-

визи на резиденти до Народна банка на Република Ма-
кедонија доставува месечни извештаи.  

8. Гувернерот на Народна банка на Република Ма-
кедонија донесува упатство за начинот и рокот на изве-
стување.   

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
9. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 

од денот на  објавувањето во �Службен весник на Ре-
публика Македонија�.  

10. Со влегување во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за услови на склучување на кредит-
ните работи во девизи меѓу резиденти (�Сл.весник на 
РМ  бр.53/02). �

 
  О.бр.02-15/VIII-7/2003  Претседател  
13 oктомври 2003 година на Советот на Народна банка 

         Скопје    на Република Македонија 
       Гувернер,              
            Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
1468. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за девизно 

работење ("Сл.весник на РМ". бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 
51/03) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна 
банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ". 
бр. 3/02 и 51/03), Советот на Народна банка на Репуб-
лика Македонија, на својата VIII седница, одржана на 
13.10.2003, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ  ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ 
МОЖАТ ДА ВНЕСУВААТ ВО ИЛИ ИЗНЕСУВААТ 
ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЕФЕКТИВНИ 
СТРАНСКИ ПАРИ ОД ИЛИ НА СВОИТЕ СМЕТКИ  

ВО СТРАНСТВО  
1. Овластените  банки можат да внесуваат во  и  да 

изнесуваат од Република Македонија ефективни стран-
ски пари од или на своите  сметки  во странство само 
врз основа на одобрение на Народна банка на Републи-
ка Македонија. 

2. Одобрението од став 1 на оваа точка се издава 
врз основа на барање на овластената банка во кое се 
наведени: 

- вкупниот  износ на ефективни странски пари кој 
се внесува односно изнесува, по валути; 

- денот на внесување или изнесување на ефективни-
те странски пари; 

- странската банка од  која се подигаат или во која 
се полагаат ефективните странски пари. 

3. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 
од денот на објавувањето во "Службен весник на Ре-
пуб ика Македонија".  л

 
 О.бр.02-15/VIII-8/2003  Претседател  
13 oктомври 2003 година на Советот на Народна банка  

      Скопје    на Република Македонија 
                   Гувернер, 
            Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
1469. 
Врз основа на член 29 став 2 од Законот за девизно 

работење ("Сл.весник на РМ". бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 
51/03) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна 
банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ". 
бр. 3/02 и 51/03), Советот на Народна банка на Репуб-
лика Македонија, на својата  VIII седница, одржана на 
13.10.2003 година, донесе  

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА УСЛОВИТЕ И ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ЕФЕ-
КТИВНИ ДОМАШНИ ПАРИ, ЧЕКОВИ И МОНЕТАР-
НО ЗЛАТО КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВНЕСУВААТ ВО ИЛИ 
ИЗНЕСУВААТ  ОД РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 
1. Резидентите и нерезидентите можат, во патнички-

от промет со странство, да внесуваат во односно да из-
несуваат од Република Македонија ефективни денари во 
износ до  20.000,00 денари по лице, во апоени од по  500, 
100, 50 и 10 денари кои се во оптек, и чекови кои гласат 
на денари во вкупен износ до 20.000,00 денари. 

2. Во пограничниот промет (двосопственички и ма-
лограничен), двосопствениците можат секојдневно да 
внесуваат во, односно да изнесуваат од Република Ма-
кедонија ефективни денари во износ од  2.500,00 дена-
ри по лице во апоени од точка 1 на оваа одлука и чеко-
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ви кои гласат на денари во вкупен износ од 2.500,00 де-
нари, а корисниците на исправи во малограничниот 
промет можат да внесуваат во, односно да изнесуваат 
од Република Македонија ефективни денари во износ 
од  5.000,00 денари  по лице во апоени од точка 1 на 
оваа одлука и чекови кои гласат во денари во вкупен 
износ од 5.000,00 денари.  

3. Работниците кои работат во вагон - ресторани и 
бифиња во возовите на македонската  железница во ме-
ѓународниот сообраќај, можат да изнесуваат од однос-
но да внесуваат во Република Македонија ефективни 
денари ако се остварени од продадени производи  во 
рестораните и бифињата. 

4. Пригодните ковани пари издадени во Република 
Македонија резидентите и нерезидентите можат да ги 
внесуваат во Република Македонија без ограничување. 
Пригодните ковани пари од став 1 на оваа точка ре-

зидентите и нерезидентите можат да ги изнесуваат од 
Република Македонија само со сметка на овластен про-
давач  за нивно купување во Република Македонија, 
односно со исправа на царинските органи за пријавува-
ње на тие пари при нивното внесување. 

5. Народна банка на Република Македонија може да 
издаде одобрение за изнесување од Република Македо-
нија преку поштенски и други пратки ефективни дена-
ри под следните услови: 

- ефективни денари само за нумизматички и колек-
ционерски цели од сите апоени, 

- ефективни денари потребни за тестирање на автома-
ти за броење на книжни и ковани пари под услов кон ба-
рањето за  добивање на одобрение да се приложи банкар-
ска гаранција од странската фирма дека по извршеното 
тестирање, а најдоцна во рок од 6(шест) месеци од денот 
на приемот на денарите, ќе се изврши враќање на истите. 

6. Внесувањето во и изнесувањето од Република 
Македонија на ефективни денари за Народна банка на 
Република Македонија може да го врши само лице врз 
основа на писмено овластување од Народна банка на 
Република Македонија. 

7. Монетарно злато во и од Република Македонија 
може да внесува и изнесува само Народна банка на Ре-
публика Македонија. 
Внесувањето во и изнесувањето од Република Ма-

кедонија на монетарното злато може да го врши само 
лице врз основа на писмено овластување од  Народна 
банка на Република Македонија. 

8. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 
од денот на објавувањето во "Службен весник на Ре-
пуб ика Македонија". л

 
 О.бр.02-15/VIII-9/2003  Претседател  
13 октомври 2003 година  на Советот на Народна банка 
            Скопје    на Република Македонија 
                            Гувернер, 

                Љубе Трпески, с.р. 
_______________________________________________ 

 
По извршеното срамнување со изворниот текст 

утврдено е дека во текстот на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Фондот за осигурување на 
депозити (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 49/2003), направени се грешки поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ДЕПОЗИТИ 
 
- Во членот 1 во новиот член 3-а наместо зборот 

�обештетува� треба да стои зборот �обесштетува�. 
- Во членот 4 став 2 наместо зборот �обештетува-

ње� треба да стои зборот �обесштетување�. 
- Во членот 6 став 3 по зборот �пресметката� наме-

сто зборот �од� треба да стои зборот �до�. 

- Во членот 11 став 3 текстот �Извештајот се доста-
вува најдоцна во рок од десет дена од денот на приемот 
на барањето доставено од страна на Фондот.�, кој е 
издвоен како посебен став, треба да стои во продолже-
ние по првата реченица од ставот 3.   
        Бр. 10-4609/2    Од Законодавно-правната 
10 октомври 2003 година     комисија на Собранието на 
             Скопје        Република Македонија 
_______________________________________________  

К О Л Е К Т И В Н И   Д О Г О В О Р И 
31. 
Врз основа на член 89 од Законот за работните од-

носи (�Службен весник на РМ� бр. 80/93, 3/94, 14/95, 
53/97, 21/98, 25/2000, 34/2000, 50/2001 и 25/2003) и  
член 5 од Општиот колективен договор за јавните 
служби, јавните претпријатија, државните органи, ор-
ганите на локална самоуправа и другите правни лица 
кои вршат нестопанска дејност (�Службен весник на 
РМ� бр. 39/94 и 30/96), Министерството за здравство 
на Република Македонија и Самостојниот синдикат за 
здравство, фармација и социјална заштита на Републи-
ка Македонија, склучија 

 
КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕК-
ТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Во Колективниот договор за здравствена дејност на 
Република Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 
4/92, 45/92, 81/93, 1/95 и 34/98), во член 6 по ставот 1 се 
додава нов став 2 кој гласи: 

�За донесената одлука и потребата од засновање на 
работен однос, работодавачот го информира Синдика-
тот  рок од 15 дена од донесувањето на Одлуката�.  во

 
Член 2 

Во Колективниот договор за здравствена дејност на 
Република Македонија во членот 22 по ставот 1 се до-
дава нов став 2 кој гласи: 

�За донесената одлука и причините за распоредува-
њето на работникот, работодавачот го информира Син-
дикатот во рок од 15 дена од донесувањето на Одлуката�. 

 
Член 3 

Во Колективниот договор за здравствена дејност на 
Република Македонија по член 102 и по насловот �6.3. 
Престанок на работниот однос со отказ поради економ-
ски, технолошки, структурални и слични промени�, се 
дод ваат пет нови членови, кои гласат: а

 
�Член 102-а 

На работникот може да му престане работниот од-
нос со отказ поради економски, технолошки, структу-
рални и слични промени во случај кога работодавецот 
спроведува промени во внатрешната организација на 
вршењето на здравствените дејности, структурални 
промени или воведување на форми и начин за поеконо-
мично и порационално работење, кои ќе предизвикаат 
потреба од намалување на бројот на вработените.  

 
Член 102-б 

Работодавецот, пред да ги воведе промените од 
член 102-а на овој Колективен договор, е должен да 
подготви анализа на состојбите во својата организација 
и работа во целина или во одредени организациони це-
лини каде ќе се вршат промените, земајќи предвид об-
јективни мерила, критериуми за обемот на работата, за 
бројот на работниците на секое работно место одделно 
и нивната искористеност, бројот и структурата на насе-
лението на подрачјето, бројот на здравствените и други 
услуги и други мерила и критериуми врз основа на кои 
објективно ќе може да се процени кои работни места 
треба да се укинат или на кое работно место треба да 
се намали бројот на извршителите. 
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Член 102-в 
Со утврдените состојби во анализата од член 102-б 

од овој Колективен договор, работодавецот е должен 
да ги информира работниците и синдикалната органи-
зација во смисла на член 126 од Законот за работни од-
носи, да подготви измени и дополнување на актот за 
организација и систематизација и да донесе програма 
за мерките што ќе ги преземе за ублажување на после-
диците од тие промени и правата што ќе ги обезбеди на 
работниците на кои ќе им престане работниот однос. 
По направената анализа и усвојувањето на предлог-

програмата од Управниот одбор за воведување на еко-
номски, технолошки и структурални промени со предлог 
за решавање на правата на работниците за чија работа 
престанала потребата во ЈЗО, Синдикатот доставува мис-
лење кое го разгледува Управниот одбор, а донесениот 
заклучок Управниот одбор го доставува до Синдикатот.  

Член 102-г 
Ако со актите од член 102-в од овој Колективен до-

говор е предвидено укинување на работно место, ра-
ботниот однос по овој основ им престанува на работ-
ниците односно на работникот кој бил распореден на 
тоа работно место 3 месеци пред утврдување на анали-
зата од член 102-б на овој Колективен договор.  

Член 102-д 
Ако со актите од член 102-в од овој Колективен до-

говор е предвидено намалување на бројот на извршите-
лите на одредено работно место, работниот однос ќе 
им престане: 

1) на работниците распоредени на тоа работно место 
кои ги исполниле условите за остварување на пензија спо-
ред прописите за пензиско и инвалидско осигурување; 

2) на работниците распоредени на тоа работно ме-
сто кои доброволно ќе се пријават да им престане ра-
ботниот однос; 

3) на работниците кои при бодирањето според овој 
Колективен договор ќе добијат најмал број на бодови.�  

Член 4 
Членот 103 се менува и гласи: 
�Изборот на работниците на кои ќе им престане ра-

ботниот однос поради остварен најмал број на бодови 
од член 102-д точката 3 од овој Колективен договор се 
утврдува врз основа на следните критериуми и мерила: 

1. Според стручната подготовка: 
- со соодветна стручна подготовка      10 бода, 
- без соодветна стручна подготовка        0 бода. 
2. Според работното искуство предвидено со актот 

за систематизација: 
- ако има потребно работно искуство        5 бода, 
- ако нема потребно работно искуство        0 бода. 
3. Според вкупниот работен стаж секој работник се бо-

дира со 0,5 бода за секоја наполнета година работен стаж. 
4. Според работниот стаж во здравствената органи-

зација по 1 бод за секоја година работно искуство. 
Доколку работникот претходно работел во друга јав-

на здравствена организација (преместен е заради селид-
ба, брак, специјализација или друга потреба), во работ-
ниот стаж во здравствената организација се пресметува 
и стажот од другата јавна здравствена организација. 

5. Според возраста на работникот: 
- над 50 години        10 бода, 
- над 40 години          8 бода, 
- над 30 години          6 бода, 
- над 20 години          4 бода, 
- до 20 години          2 бода. 
6. Според здравствената состојба: 
- инвалид на трудот како последица на повреда на 

работа и професионална болест        5 бода. 
7. Според економско-социјалната положба: 
- работник кој нема друг вработен во потесното се-

мејство во смисла на Законот за здравственото осигурува-
ње и не остварува дополнителни приходи        10 бода. 

Член 5 
Ч ленот 104 се брише.  

Член 6 
Во членот 105 алинејата 2 се менува и гласи: 
�- самохран родител;� 
    и се додаваат 2 нови алинеи и нов став 2, кои гласат: 
�- работник со посебни потреби; 
 - работниците со повисок степен на стручна подго-

товка, ако за работното место се предвидени алтерна-
тивно два степени на стручна подготовка. 
Ако и според став 1 на овој член работниците се на-

оѓаат во иста положба, на кој работник ќе му престане 
работниот однос, врз основа на обемот на извршените 
работи и задачи, одлучува директорот на здравствената 
организација.� 

Член 7 
По членот 105 се додава нов член 105-а кој гласи: 
�Работникот на кој му престанал работниот однос 

со отказ поради економски, технолошки, структурални 
и слични промени има право на приоритет при врабо-
тување кај работодавецот доколку во период од 2 (две) 
години работодавецот има потреба од работник со иста 
стр чна подготовка.� у 

Член 8 
Овој Колективен договор ќе се регистрира кај орга-

нот на државната управа надлежен за работите на тру-
дот и ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

Член 9 
Министерството за здравство и Самостојниот син-

дикат за здравство, фармација и социјална заштита на 
Република Македонија ќе изготват пречистен текст на 
Колективниот договор за здравствената дејност на Ре-
публика Македонија, кој ќе се објави во �Службен вес-
ник на Република Македонија�.   
          Бр. 01-63/1    Бр. 01-7089/1  
4 септември 2003 година          4 септември 2003 година 
             Скопје          Скопје   
 Самостоен синдикат за     
 здравство, фармација и                         
  социјална заштита на       
 Република Македонија        Министерство за здравство 
        Претседател,    Министер, 
Симон Сиљановски, с.р.       д-р Реџеп Сељмани, с.р. 
_______________________________________________  

МАКЕДОНСКА МУЗИЧКА ИНДУСТРИЈА 
32. 
Образец 1  Во согласност со член 8 став 1 и 2 од Правил-
никот за распределба на надоместоците на Македонската 
Музичка Индустрија - Здружение на фонограмски проду-
енти, објавен во �Службен весник на РМ� бр. 58/2003ц 

∗ 
      До Македонска Музичка Индустрија 
                                         Здружение на фонограмски 
 
 
                                                   продуценти 

Податоци за изведувачите  
Производител на фонограм: ______________________________________________ _ 
Име на изведувач: 
_______________________________________________  
Адреса на изведувач: 

______________________________________________ _ 
Жиро/Тековна сметка на изведувач: 
_______________________________________________  
ЕМБГ/ЕДБ: 
______________________________________________ _ 
Телефон: 
_______________________________________________  
Факс: 
_ ______________________________________________ 
Е-маил: 
_______________________________________________  
____________       ______________     _______________ 
      Дата            М.П.          Овластено 

                  лице    
                            
∗ Vidi na pozadinata na obrazecot 
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Образец 2  Во согласност со член 8 став 3 од Правилни-
кот за распределба на надоместоците на Македонската 
Музичка Индустрија - Здружение на фонограмски проду-
енти, објавен во �Службен весник на РМ� бр. 58/2003ц

 
∗ 

Податоци за производителите на фонограми 
 
Име/Фирма на производителот на фонограм: 
_ ______________________________________________ 
Адреса/Седиште на производителот на фонограм: 
_______________________________________________  
Жиро/Тековна сметка на производителот на фонограм: 
_ ______________________________________________ 
ЕМБГ/ЕДБ: 
_ ______________________________________________ 
Телефон: 
_______________________________________________  
Факс: 
_ ______________________________________________ 
Е-маил: 
_______________________________________________  
Овластено лице: 
_______________________________________________ 
 
____________       ______________     _______________ 
      Дата            М.П.          Овластено 
                   лице  
Образец 3  Во согласност со член 8 став 4 од Правилни-
кот за распределба на надоместоците на Македонската 
Музичка Индустрија - Здружение на фонограмски проду-
енти, објавен во �Службен весник на РМ� бр. 58/2003ц 

1 
Стр. 1 

 
Податоци за снимките 

 
Производител на фонограм: 
_______________________________________________ 
 
Наслов: 
_______________________________________________ 
 
Година на производство: 
_______________________________________________ 
 
Издавачки број: 
_______________________________________________ 
 
Вид на фонограм:    
_______________________________________________ 
 
Број на снимки: 
_______________________________________________ 
 
Листа на снимки2: 
_ ______________________________________________ 
____________       ______________     _______________ 
      Дата            М.П.          Овластено 

                  лице     
С
 
нимка бр. ---                                                          Стр. --- 
Наслов: 
_ ______________________________________________ 
Времетраење: 
_ ______________________________________________ 
Композитор: 
_ ______________________________________________ 
Автор на текст: 
_ ______________________________________________ 
Аранжман: 
_______________________________________________ 
Изведувачи: 
                            
∗ Vidi na pozadinata na obrazecot 
1 Vidi na pozadinata na obrazecot 2 Da se popolni na narednite stranici vo zavisnost od 
brojot na snimki 

Име Категорија 3 Забелешка4 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
____________       ______________     _______________ 
      Дата            М.П.          Овластено 
                   лице 
  
Образец 4  Во согласност со член 8 став 5 од Правилни-
кот за распределба на надоместоците на Македонската 
Музичка Индустрија - Здружение на фонограмски проду-
центи, објавен во �Службен весник на РМ� бр. 58/2003∗ 
 

Пријава на снимка која се уште  
не е издадена на фонограм 

 
Производител на фонограм: 
_______________________________________________ 
 
Наслов: 
_______________________________________________ 
 
Година на производство: 
_______________________________________________ 
 
Име на композиција: 
_______________________________________________ 
 
Наслов:    
_______________________________________________ 
 
Времетраење: 
_______________________________________________ 
 
Водечки изведувач: 
_______________________________________________ 
 
Значаен договорен изведувач: 
_______________________________________________ 
 
Други договорни изведувачи: 
_______________________________________________ 
 
Композитор: 
_______________________________________________ 
 
Аранжман: 
_______________________________________________ 
 
 
____________       ______________     _______________ 
      Дата            М.П.          Овластено 
                   лице 
  
 
                            
3 Za objasnuvawe vidi na pozadinata na obrazecot 4 Dokolku imate dogovor so izveduva~, istiot da se 
dostavi vo original ili vo kopija zaverena na notar  
∗ Vidi na pozadinata na obrazecot 
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Релевантни членови од Правилникот  за распределба 
на надоместоци на Македонска Музичка Индустрија-

Здружение на фонограмски продуценти: 
 

Член 8 
Достава на податоци на фонограмските продуценти 

ва на фонограми и снимки и прија  
Податоците за изведувачот, потребни за пресметка 

и дознака на хонорари, производителот на фонограми и 
ги доставува на ММИ на посебен образец којшто е со-
ставен дел на овој правилник, а истите можат да ги до-
стават и изведувачите при потпишување на овластува-
њето за застапување.  
Изведувачите кои ќе се зачленат во Здружението на 

изведувачи, самите,  на истиот образец ги доставуваат 
потребните податоци до ММИ при зачленувањето. 
Секој производител на фонограми и ги доставува на 

ММИ потребните податоци при зачленувањето и тоа 
на образец што е составен дел  на овој правилник, а по-
датоците за странските производители на фонограми, 
ММИ ги добива од претставниците на странските про-
изводители во Македонија, од странските здруженија 
за колективно остварување на правата и од други меѓу-
народни извори.  
Производителот треба на ММИ да и го пријави но-

виот фонограм на образецот којшто е составен дел од 
овој Правилник и тоа, 10 дена по објавувањето. 
Во случај, снимката сеуште да не е  издадена  на 

фонограм и не и е општо достапна на јавноста, а истата 
веќе почнува јавно да се емитува, производителот на 
фонограмот е должен снимката да ја и пријави на 
ММИ на образецот што е составен дел на овој правил-
ник. Во случај кога производителот на фонограмите се-
уште е непознат, а снимката веќе започнува да се еми-
тува во јавноста, изведувачите треба на ист начин како 
и производителите, снимката да ја пријават сами. 
За пријавување на снимката од претходниот став на 

овој член, производителот  може да се договори и не-
осредно со изведувачите. п

 
Член 9 

Поделба на изведувачи  
Категоријата на водечки изведувачи ја сочинуваат 

соло изведувачи (изведувачи со соло кариера) и члено-
ви на музичка група. 
Категоријата на значајни договорни изведувачи ја со-

чинуваат изнајмени солисти и други повидни изведувачи. 
Категоријата на други договорни изведувачи ја сочи-

нуваат изнајмени студиски музичари, создавачи на звук 
и други изведувачи кои врз основа на нивниот придонес 
при создавање на музичката снимка, не можат да се ран-
гираат во ниедна од другите две категории. 
Во случај кога при создавање на снимка учествуваат 

и продуцентот и диригентот, на продуцентот  му се 
признава статус на водечки изведувач, а на  диригентот 
статус на значаен договорен изведувач, освен кај сним-
ките што најпрвин се објавени на филм, каде што на 
двајцата им се признава статус на водечки изведувач, и 
кај снимки на посложени музички дела, каде што на ди-
ригентот му се признава статус на водечки изведувач, а 
на продуцентот-  статус на значаен договорен изведувач. 
Изведувачите во поголеми групи (оркестарски из-

ведби без водечки изведувачи, биг бендови), спаѓаат во 
договорни изведувачи, додека диригентот и солистите 
кои ќе отсвират поголема соло улога во поголем дел од 
узичката творба, се сметаат за водечки изведувачи. м

 
Член 12 

Хонорар на водечки изведувачи   
Надоместокот што им припаѓа на водечките изведу-

вачи се дели на еднакви делови меѓу сите водечки из-
ведувачи на снимката. 

Начинот на распределба на изведувачките хонора-
ри, опишан во претходниот став, не  се применува ако 
водечките изведувачи своите удели во оделбата на на-
доместокот ги определат поинаку, а тоа треба да се гле-
да во пријавата на снимката при првото излегување на 
фонограмот со снимката, за којашто важи поинаква 
распределба, или на пријавата на снимката од стр. 5 од 
член 9 од овој правилник. 
За снимките на фонограмите издадени пред стапу-

вањето во сила на овој правилник, важи двегодишен 
преоден рок за пријава, во којшто изведувачите, во 
случај на поинаква распределба, на ММИ треба да и 
достават оригинал од спогодбата со којашто се догово-
риле за поинаква распределба.  
Во случај, ако изведувачите се договорат за поина-

ков начин на распределба, подоцна, тие мораат на 
ММИ да и ја достават оригиналната спогодба за изме-
нетиот начин на распределба. Променетата распредел-
ба стапува во сила дури во тој пресметковен период ко-
га изведувачите спогодбата ќе му ја достават на ММИ. 
 

         Претседател на ММИ, 
        Златко Ристовски, с.р. 

_______________________________________________ 
Огласен дел 
 

С У Д С К И  О Г Л А С И  
 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
 
Пред Основниот суд во Дебар, се води постапка по-

ради за развод на брак по тужба на тужителот Мамут 
Илјас од с. Житинани - Ц. Жупа, против тужената Си-
јане Илјас с. Житинани - Ц. Жупа, сега со престој во 
странство со непозната адреса. 
Се повикува тужената Сијане Илјас с. Житинани - 

Ц. Жупа, да се јави до овој суд во рок од 30 дена од об-
јавувањето на огласот и да ја достави сегашната адреса 
на живеење. Доколку не се јави во определениот рок 
или не овласти свој полномошник во определениот 
рок, нејзините интереси ќе ги застапува привремен за-
стапник што ќе ги определи овој суд до правосилното 
окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 93/03.     (27116)  

___________ 
 
Пред Основниот суд во Дебар, се води постапка по-

ради за развод на брак по тужба на тужителката Нуре-
диновска-Демировска Лумтурија од с. М. Папрадник - 
Ц. Жупа, против тужениот Демировски Шпенд од с. М. 
Папрадник - Ц. Жупа, сега со престој во странство со 
непозната адреса. 
Се повикува тужениот Демировски Шпенд од с. М. 

Папрадник - Ц. Жупа, да се јави до овој суд во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот и да ја достави се-
гашната адреса на живеење. Доколку не се јави во 
определениот рок или не овласти свој полномошник, 
неговите интереси ќе ги застапува привремен застап-
ник што ќе ги определи овој суд до правосилното окон-
чување на постапката. 
Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 167/03.    (26117)  

___________ 
 
Пред Основниот суд во Дебар, се води постапка за 

развод на брак по тужба на тужителката Анифа Шаи-
носка од с. Броштица - Ц. Жупа, против тужениот Риз-
ван Шаиновски од с. Броштица-Ц. Жупа, сега со пре-
стој во странство со непозната адреса. 
Се повикува тужениот Ризван Шаиновски од с. 

Броштица - Ц. Жупа, да се јави до овој суд во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот и да ја достави сегаш-
ната адреса на живеење. Доколку не се јави во опреде-
лениот рок или не овласти свој полномошник во опре-
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делениот рок, неговите интереси ќе ги застапува при-
времен застапник што ќе ги определи овој суд до пра-
восилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 169/03.    (27118)  

 
ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред овој суд е заведен парничен предмет за враќа-
ње на долг по тужба на тужителите Јовановиќ Војо и 
Наковска Будимка и двајцата од Куманово, против ту-
жениот ТД �Миткомерц� - 94 ДООЕЛ од Куманово и 
Митевски Драган од Куманово, сега со непозната адреса. 
На тужените се одредува времен застапник Иван 

Поповски - адвокат од Куманово, кој ќе го застапува 
тужениот, во овој предмет, се додека не се јават туже-
ните пред судот. 
Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 1202/2003.     
                                                                            (26991) 

___________ 
 
Пред овој суд е поведена постапка за утврдување на 

право на сопственост по тужба на тужителот Стоје Ан-
тевски од Куманово, против тужените Евзи Алитовски 
и Дурак Алитовски од Куманово, сега со непозната 
адреса на живеење. 
Од страна на судот како привремен застапник на ту-

жените се назначува адвокатот Лидија Велиновска од Ку-
маново, која ќе ги застапува тужените се додека тужените 
или нивниот полномошник не се појават пред овој суд. 
Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 1941/03.     
                                                                            (27000) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУГА 
 Основниот суд во Струга, врз основа на член 78 

став 2 точка 4 од ЗПП во постапката за делба на недви-
жен имот на тужениот Малиќи Екрем од Струга, насел-
ба Теферич, сега во Германија со непозната адреса. 
За привремен застапник судот го одреди лицето 

Ибраими Куртиш од Струга, населба Теферич, кој ќе го 
застапува во постапката се додека тужениот или негов 
полномошник не се јават пред судот, односно додека 
Центарот за социјални работи во Струга не го извести 
судот дека назначил старател. 
Привремениот застапник е поставен со решение на 

овој суд.  
Од Основниот суд во Струга, ВПП. бр. 56/2003. 
                                                                           (27114) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА  
ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

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

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се запишува во Регистарот на претставништва на 

странски лица во Република Македонија под рег. бр. 1316, 
број на регистарска влошка 3-0240/САД отворање на 
претставништво на странското лице �Корпорација Крим-
сон Капитал� од Делавер, САД. 
Претставништвото на странското лице е: - под назив 

�Корпорација Кримсон Капитал� � Претставништво 
Скопје, Р. Македонија, со седиште во Скопје, ул. �Наум 
Наумовски Борче� бр. 76. 

Дејноста на претставништвото е: истражување на 
пазарот, вршење на претходни и подготвителни дејст-
вија за склучување на договори за извоз на стоки и ус-
луги од Република Македонија, за увоз со кој се уна-
предува и развива производството, деловно-техничка 
соработка и странски вложувања. 
Раководител на претставништвото е: Ричард Пол Ку-

ри од САД. 
Претставништвото почнува со работа по уписот во 

регистарот на претставништвата на странски лица во Ре-
публика Македонија, кој се води во Министерството за 
економија под рег. бр. 1316 и рег. влошка 3-0240/САД. 
Решението за запишување на претставништвото во 

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

  Министерство за економија
          (27034) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР  

Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. Трег. 
бр. 2566/03 од 09.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 02019577?-4-09-000, ги запиша во трговскиот ре-
гистар на овој суд одлуките за разрешување и имену-
вање членови на органи на управување, на Друштвото за 
производство и дистрибуција на топлинска енергија 
Топлификација АД-Скопје, ул. "Лондонска" бб. 
Се врши дополнување на објавата на огласот на 

решението П. Трег. број 2566/03 од 24.07.2003 година, 
објавена во "Службен весник на РМ" бр. 59 од 18 сеп-
тември 2003 година. 
Во објавата на огласот на решението П. Трег. бр. 

2566/03 од 24.07.2003 година, во делот во кој се 
наведени новите членови на Управниот одбор испуш-
тени се двајца членови и тоа: Хаџи Мишев Димитар и 
Поцев Ефтим и огласот се дополнува со нив.    
Од Основниот суд Скопје I-Скопје, П. Трег. бр. 

2566/03.                                                                    (27583)  
____________ 

   
 Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 3231/2003 од 13.08.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052766?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, 
транспорт, трговија и услуги ЛИРО ТРАНС КОМПА-
НИ ДОО експорт-импорт с. Г. Речица-Тетово. 
Основни 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, 51.70, 
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, 52.144/2, 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 со 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 земји. 
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. 
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За управител на друштвото се определува лицето 

Сафије Ислами од с. Г. Речица - Тетово, како лице ов-
ластено за застапување во внатрешниот и надворешно 
трговскиот промет, без ограничување. 
Основачи се Сафије Ислами од с. Г. Речица-Тетово 

и Шинаси Ислами од с. Г. Речица-Тетово. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3231/2003.                                                                (22608) 
___________ 

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

3278/2003 од 13.08.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 02052813?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД на Друштвото за производство, транс-
порт, градежништво, трговија и туристички услуги ЕР-
ГЛОБУС ДООЕЛ експорт-импорт с. Пирок-Боговиње. 
Основни 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, 51.70, 
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, 52.144/2, 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 со 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 земји. 
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 лицето 

Екрем Рушити од с. Пирок-Боговиње, како лице овла-
стено за застапување во внатрешниот и надворешно тр-
говскиот промет, без ограничување. 
Основач е Екрем Рушити од с. Пирок-Боговиње. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3345/2003.                                                                (22612) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 3341/2003 од 19.08.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052876?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за трговија и услу-
ги ИВА-НОВА ДООЕЛ ул. �Страшо Пинџур� бр. 36, 
Кавадарци. 
Основач е Новков Иван од Кавадарци, ул. �Страшо 

Пинџур� бр. 36. 
Дејности: 51.17, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 

51.36, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 
51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 52.44/1, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.48, 60.24, 74.84. 
Надворешно трговски промет: надворешна трговија 

со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување Новков Иван упра-

вител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3341/2003.                                                                (22613) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 
1170/03 од 08.04.2003 година, во регистарска влошка бр. 
02050707?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Трговското друштво за такси превоз, транс-
порт, трговија на големо и мало и услуги ДИМАЛ -ТРЕЈД 
ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Првомајска-1� бр. 60, Скопје. 
Назив на друштвото: Трговско друштво за такси 

превоз, транспорт, трговија на големо и мало и услуги 
ДИМАЛ -ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Првомај-
ска-1� бр. 60, Скопје. 
Содружници на друштвото се лицата: Трајче Хри-

стовски од Скопје, со стан на ул. �Првомајска-1� бр. 
60, Скопје и Димитар Христовски од Скопје, со стан на 
ул. �Првомајска-1� бр. 60, Скопје. 
Седиштето на друштвото се наоѓа во Скопје и тоа 

на следната адреса: ул. �Првомајска-1� бр. 60, Скопје. 
Дејностите што друштвото ќе ги обавува во внатреш-

ниот трговски промет се следните 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, 
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, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.22, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 63.30, 65.12/3, 
70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04. 
Дејностите што друштвото ќе ги обавува во надво-

решниот трговски промет се следните дејности: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување и 
посредување во прометот со стоки и услуги, консигна-
ција, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, малограничен промет со 
соседните земји и тоа: Албанија, Грција, Бугарија и Со-
јуз на Србија и Црна Гора. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со целокупниот свој имот. 
Во внатрешниот и надворешниот трговски промет 

друштвото ќе го застапува и претставува управителот 
на истото, лицето Трајче Христовски од Скопје и тоа 
без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1170/03.                                                                    (22614) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 3465/03 од 27.08.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02053000?-6-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на ТП Колонијал ШУТ-ТРЕЈД 
Северџан Селвет Едип, ул. �Виничка� бр. 30, Скопје. 
Основач е Северџан Едип од Скопје, ул. �Виничка� 

бр. 30. 
Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26 и 

52.27. 
Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-

нец истапува во свое име и за своја сметка. За обврски-
те сторени во правниот промет со трети лица трговецот 
поединец одговара лично со сиот свој имот. 
Северџан Едип - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3465/03.                                                                    (22615) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 3052/03 од 23.07.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052587?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
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компјутерски инженеринг АГ ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 
Скопје, ул. �Васил Главинов� бр. 10-4/19. 
Дејности: 22.13, 22.14, 22.15, 22.22, 22.23, 22.24, 

22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 30.01, 30.02, 32.10, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.64, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27,52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.45, 52.47, 52.48, 
71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 
74.14, 74.40, 74.84. 
Во правниот промет друштвото настапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-
купниот свој имот. 
Друштвото во внатрешниот и во надворешниот тр-

говски промет ќе го застапува Дорина Грама, управи-
тел без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3052/03.                                                                    (22616) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 

1196/2003 од 09.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 016690, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ЕКСТРА-БОКИ Охрид ДООЕЛ, Охрид, 
ул. �Јане Сандански� бр. 90. 
Содружник на друштвото е Савеска Лидија од 

Охрид. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/2, 

01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.41, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 19.10, 45.11, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 
55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.22, 63.23, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 72.60, 
74.14, 74.40, 74.70, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.82, 
74.83, 80.42, 92.11, 92.12, 92.33, 92.34, 92.62, 92.71, 
92.72, 93.01, 93.02, 93.05, 95.00, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, угостителски и туристички услуги, 
лонг систем, малограничен промет, реекспорт, продаж-
ба на стоки на лизинг, продажба на стоки од консигна-
циони складови на странски стоки. 
Основачки влог од 2.600 евра или 158.600,00 дена-

ри по извештај од овластен проценител. 
Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-

ва во свое име и за своја сметка со полни овластувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица за 

преземените обврски одговара со сите свои средства со 
полна одговорност. 
Управител на друштвото и во надворешнотрговски-

от промет со неограничени овластувања е Савеска Ли-
дија од Охрид. 
Од Основниот суд  во Битола, Трег. бр. 1196/2003. 
                                                                            (24490) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
1184/2003 од 5.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 016678, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, транс-
порт, трговија и услуги НЕРХАТ - ТРАНС експорт-им-
порт ДООЕЛ с. Пласница - Пласница. 

Единствен содружник во друштвото е Јаоски Муха-
мед од с. Пласница - Пласница. 
Основниот влог кој го вложува содружникот во 

предмети по проценка на овластен судски проценител 
изнесува 153.172,00 денари или 2.500 евра. 
Дејности: 01.11, 01.11/3, 01.21, 01.22/1, 01.24, 14.11, 

14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 
15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.22, 21.23, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 
28.12, 28.21, 28.22, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 
28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 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, 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, 51.21, 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, 51.17, 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, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 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, 55.11, 
55.12, 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, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.30, 65.12/3, 71.10, 71.40, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 74.20, 74.40, 74.83, 74.84, 80.42, 92.34, 93.01, 93.02, 
интернет клуб и сл., курсеви за компјутер, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, 
посредување и застапување во прометот на стоки и ус-
луги, консигнација, реекспорт, отстапување и изведува-
ње на инвестициони работи во странство, меѓународен 
транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓунаро-
ден транспорт на патници во друмскиот сообраќај, мало-
граничен промет со соседните земји. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за сторените обвр-
ски одговара со целиот свој имот. Лице овластено за 
застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот 
промет е Јаоски Мухамед - управител без ограничува-
ње во рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд  во Битола, Трег. бр. 1184/2003. 
                                                                            (24491) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
1212/2003 од 10.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 016706, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на ТД на Друштвото за производство, промет и 
услуги ДАТА СИСТЕМИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, 
нас. �Точила 3� згр. Ф2-1/13, Прилеп. 
Дејности: 11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 81/1, 5.98/2, 

15.12, 17.30, 54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 
01.22/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 5.40/2, 50.50, 
50.40/4, 01.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 01.24, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 44/1, 
52.11, 01.30, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.13, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/2, 52.44/2, 
2.44/3, 15.20, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 50.30/1, 50.30/2, 
55.40, 45.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 
5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 93.30, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓу-
народен транспорт, малограничен промет, реекспорт, 
агенциски услуги во транспортот. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

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

преземените обврски одговара со целиот свој имот со 
кој располага - полни одговорности. 
Лице овластено за застапување е Офелија Коруно-

ска - управител со неограничени овластувања во рам-
ките на запишаните дејности. 
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Основната главнина на друштвото изнесува 2.500 

евра во противвредност од 155.000,00 денари согласно 
извештај за извршена проценка од судски овластен 
проценител. 
Од Основниот суд  во Битола, Трег. бр. 1212/2003. 
                                                                            (24492) 

___________  
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 

1198/2003 од 10.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 016692, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Трговското друштво за производство, трговија 
и услуги ХРИСТА ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, ул. �Же-
лезничка� бр. 43. 
Основање на ДООЕЛ, согласно ЗТД со акт од 

30.08.2003 година. 
Дејности: 15.31, 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, 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, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 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, 52.27, 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, 52.49, 51.61, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 92.34, 93.02, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, малограничен 
промет, посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, ме-
ѓународна шпедиција, изведување на инвестициони ра-
боти и отстапување на инвестициони работи на стран-
ски лица во Република Македонија, застапување на 
странски фирми, комисиона продажба, вршење на сто-
пански дејности во странство, унапредување на увоз на 
стоки и услуги, услуги на меѓународен транспорт на 
стоки и патници, продажба на стоки од слободни ца-
рински продавници, реекспорт, продажба на стоки од 
консигнациони складови, фри-шопови, привремен 
увоз, услуги на надворешнотрговскиот промет, долго-
рочна производствена кооперација, компензациони ра-
боти, посредување во надворешнотрговскиот промет, 
посредување и учество на саеми на странски стоки, 
угостителски и туристички услуги. 
Од Основниот суд  во Битола, Трег. бр. 1198/2003. 
                                                                            (24493) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
1200/2003 од 10.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 0166694, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на запишувањето на Трговец поединец за произ-
водство Митреска Благоја Соња �СРНА� с. Велгошти, 
Охрид, Т.П. с. Велгошти, Охрид. 
Основач-овластен потписник е Митреска Благоја 

Соња од с. Велгошти, Охрид со неограничени овласту-
вања во рамките на запишаните дејности. 
Седиштето на трговецот поединец е во с. Велгошти 

Охрид. 
Дејности: 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.89, 15.98/2, 

52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63. 

Tрговецот-поединец во правниот промет со трети ли-
ца одговара со целиот свој имот - полна одговорност. 
Од Основниот суд  во Битола, Трег. бр. 1200/2003. 
                                                                            (24495) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр 
269/2003 од 16.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 1-19971, го запиша во судскиот регистар основање-

то на ПЗО Приватната здравствена организација - ор-
динација по општа медицина �ВИТАКОР� Прилеп со 
П.О. ул. �Никола Карев� бр. 9, Прилеп. 
Основање на Приватна здравствена организација-

ординација по општа медицина �ВИТАКОР� Прилеп 
со П.О. 
Седиштето на ПЗО е во Прилеп, ул. �Никола Ка-

рев� бр. 9. 
Основачи на Приватната здравствена организација-

ординација по општа медицина �ВИТАКОР� Прилеп 
ќе бидат лицата: Владо Ѓорѓиески од Прилеп, ул. �Ни-
кола Карев� бр. 9 и Марика Башеска Ѓорѓиеска од При-
леп, ул. �Никола Карев� бр. 9. 
Дејноста која ќе ја обавува ПЗО ќе биде: 85.12 - ме-

дицинска пракса. 
Основачкиот влог на основачите изнесува по 50,00 

ден. за секој основач односно  100,00 денари вкупно за 
двајцата основачи. 
Приватната здравствена организација - ординација 

по општа медицина �ВИТАКОР� Прилеп настапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските спрема трети 
лица одговара со целиот свој имот. 
Управител на ПЗО �ВИТАКОР� Прилеп лицето Ри-

стеска Емилија од Прилеп која ќе ја застапува ПЗО со 
неограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности. 
Од Основниот суд  во Битола, Срег. бр. 269/2003. 
                                                                            (24496) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
1138/2003 од 22.08.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 016632, го запиша во трговскиот регистар Друш-
твото за производство и трговија ЕМО Енерговод ДО-
ОЕЛ с. Косел со скратен назив ДООЕЛ ЕМО Енерго-
вод с. Косел.  
Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 20.40, 21.21, 25.24, 28.11, 

28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.11, 29.12, 
29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 31.10, 
31.20, 31.50, 31.61, 31.62, 33.10/1, 33.20, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 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, 51.15, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.34, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.54, 51.55, 51.57, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.72, 55.11, 55.30, 
60.21, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.23, 70.11, 70.12, 70.32, 70.41, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.50, 72.60, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.70, 80.42, 92.20, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување на странски лица, 
реекспорт, посредување во надворешнотрговскиот про-
мет, изведување на инвестициони работи во странство, 
меѓународен транспорт во друмскиот сообраќај, врше-
ње на стопански дејности во слободни царински зони. 
Од Основниот суд  во Битола, Трег. бр. 1138/2003. 
                                                                            (24497) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
1218/2003 од 11.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 016712, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, гра-
дежништво, трговија и услуги КАРБЕ увоз-извоз ДОО-
ЕЛ Прилеп, ул. �Моша Пијаде� бб, Прилеп. 
Основање на ДООЕЛ. 
Друштво за производство, градежништво, трговија 

и услуги КАРБЕ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. �Мо-
ша Пијаде� бб, Прилеп. 
Седиште на друштвото: ул. �Моша Пијаде� бб, 

Прилеп. 
Основач-единствен содружник е Карбеска Валенти-

на од Прилеп, ул. �Моша Пијаде� бр. 2/30. 
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Основен влог: 2.500 евра или во денарска против-

вредност од 155.000,00 денари во основни средства 
според извештај од овластен проценител. 
Од Основниот суд  во Битола, Трег. бр. 1218/2003. 
                                                                            (24499) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
1247/2003 од .09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 01016741?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за производство, тргови-
ја на големо и мало и услуги �ЗЛАТЕЦ-СС� ДООЕЛ, 
увоз-извоз Битола, ул. �Борис Кидриќ� бр. 1/17. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 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, 
51.10, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.53, 51.55, 51.35, 51.57, 51.61, 51.51, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 35.20, 01.21, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.30, 01.41, 15.12, 15.13, 50.50, 60.22, 65.12/3, 
65.12/2, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот на стоки и ус-
луги, продажба на стоки од консигнациони складови на 
странски стоки, продажба на стоки од слободни царин-
ски продавници, малограничен промет, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
изведување на инвестициони работи во странство и от-
стапување на инвестициони работи на странски лица, 
угостителски и туристички услуги, реекспорт. 
Управител на друштвото е Силвија Тодоровска од 

Битола. 
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.  
Од Основниот суд  во Битола, Трег. бр. 1247/2003. 
                                                                            (24502) 

___________  
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 

1135/2003 од 22.08.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 016629, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Друштвото за производство и трговија ЕМО 
Дистрибутивни трансформатори ДООЕЛ с. Косел со 
скратен назив ДООЕЛ ЕМО Дистрибутивни трансфор-
матори - с. Косел. 
Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 20.40, 21.21, 25.24, 28.11, 

28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.11, 29.12, 
29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 31.10, 
31.20, 31.61, 61.62, 33.10/1, 33.20, 36.11, 36.13, 36.14, 
36.15, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
50.10, 50.20, 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, 
51.15, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.34, 
51.38, 51.41, 51.42/1, 51.54, 51.57, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.46, 52.47, 52.72, 55.11, 55.30, 60.21, 60.23, 60.24, 
60.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.23, 70.11, 70.12, 
70.32, 70.41, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 73.10/2, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.70, 
80.42, 92.20, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување на странски лица, реекспорт, посре-
дување во надворешнотрговскиот промет, изведување 
на инвестициони работи во странство, меѓународен 
транспорт во друмскиот сообраќај, вршење на стопан-
ски дејности во слободни царински зони. 
Од Основниот суд  во Битола, Трег. бр. 1135/2003. 
                                                                            (24503) 

___________  
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 

1160/2003 од 5.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 016654, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Друштвото за производство, трговија и услуги 

МАР ОНИКС увоз-извоз с. Бешиште ДООЕЛ Витоли-
ште с. Бешиште Витолиште. 
Се основа Друштво за производство, трговија и ус-

луги МАР ОНИКС увоз-извоз с. Бешиште ДООЕЛ Ви-
толиште с. Бешиште Витолиште. 
Единствен содружник на друштвото е Дано Мило-

шески од Прилеп, нас. �Точила� бр. 3, Ф2/1-2, Прилеп. 
Основачкиот влог на друштвото изнесува 

549.000,00 денари или 9.000 евра сметано по средниот 
курс на НБРМ. 
Лице овластено за застапување на субјектот на упи-

сот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот 
промет со трети лица ќе биде Дано Милошески од 
Прилеп, управител без ограничување во рамките на за-
пишаните дејности. 
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 својот имот.  
Дејности: 01.20, 01.21, 14.10, 15.10, 15.40, 15.80, 

15.90, 16.10, 19.10, 20.10, 21.12, 25.10, 25.13, 26.10, 26.20, 
26.50, 26.60, 26.70, 26.80, 36.00, 45.20, 45.30, 45.40, 50.20, 
50.50, 51.11, 51.20, 51.30, 51.40, 51.50, 51.60, 51.70, 52.20, 
52.30, 52.40, 52.50, 52.60, 52.70, 55.00, 55.10, 55.11, 55.20, 
55.30, 55.50, 63.00, 63.10, 63.12, 63.20, 71.10, 71.12, 72.10, 
93.00, 65.12/2, 65.12/3, 14.11, 14.50, 26.81, 26.82, 52.10, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посредува-
ње и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓу-
народна шпедиција, продажба на стоки од консигнацио-
ни складови на странски стоки, изведување на инвести-
циони работи во странство и отстапување на инвестици-
они работи на странско лице во Република Македонија, 
угостителски и туристички услуги, меѓународен транс-
порт на стоки и патници. 
Од Основниот суд  во Битола, Трег. бр. 1160/2003. 
                                                                            (24504) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
1219/2003 од 10.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 01016713-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар Друштвото за производство, услуги и трговија на 
големо и мало ГО-КА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз, Бито-
ла, ул. �Д. Туцовиќ� бр. 101. 
Се основа Друштво за производство, услуги и трго-

вија на големо и мало ГО-КА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-из-
воз, Битола, ул. �Д. Туцовиќ� бр. 101. 
Основач на друштвото е Гоце Стефановски, ул. �Д. 

Туцовиќ� бр. 101, Битола. 
Основачкиот влог на друштвото изнесува 155.500,00 

денари или 2.550 евра, сметано по среден курс на Народна 
банка на РМ и приложено според извештај на проценител. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.51, 

15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 
19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 
28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 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, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 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, 51.46, 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, 
52.31, 52.32, 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, 52.33, 
52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 11, 55, 
12.55, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 
65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 
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71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 
93.05, 95.00, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, посредување и застапување во прометот на стоки и 
услуги, продажба на стоки од консигнациони складови 
на странски стоки, угостителски и туристички услуги, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување 
на инвестициони работи во странство и отстапување на 
инвестициони работи на странско лице во Република 
Македонија, меѓународна шпедиција. 
Лице овластено за застапување на субјектот на упи-

сот во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет 
со трети лица ќе биде Гоце Стефановски од Битола, ул. 
�Д. Туцовиќ� бр. 101, управител без ограничување во 
рамките на запишаните дејности. 
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 друштвото од-
говара со целиот свој имот.  
Од Основниот суд  во Битола, Трег. бр. 1219/2003. 
                                                                            (24505) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
1235/2003 од 12.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 016729, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Tрговското друштво за производство, трговија 
и услуги Кире Аврамоски ХЕРД Крушево увоз-извоз 
ДООЕЛ Крушево, ул. �Киро Фетак� бр. 34, Крушево. 
Основач е Кире Аврамоски од Крушево. 
Основачки влог согласно извештајот на овластен 

проценител во износ од 8.180 евра. 
Дејности: 17.17, 17.30, 17.40, 17.54, 18.24, 21.21, 

21.22, 21.23, 21.25, 22.22, 22.25, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 36.63, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 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, 52.44/4, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 72.60, 92.33, 92.34, 93.04, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка, а за направените 
обврски одговара со целиот свој имот. 
Овластено лице за застапување во внатрешниот и 

надворешниот трговски промет е лицето Кире Аврамо-
ски од Крушево, ул. �Киро Фетак� бр. 34. 
Од Основниот суд  во Битола, Трег. бр. 1235/2003. 
                                                                            (24506) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
1224/2003 од 15.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 016718, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на ДОО на Друштвото за производство, трговија 
и услуги ЗРНО ДОО увоз-извоз Битола, ул. �Ж.Ј.Шпа-
нац� бр. 92, Битола. 
За управители се именуваат лицата: Сафет Алији - 

управител без ограничување и Сабајдин Алија - упра-
вител без ограничување. 
Лица овластени за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет. 
Дејности: 15.81/1, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 

01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 
60.23, 15.61, 01.13/2, 01.21, 01.24, 01.12, 15.51, 15.52, 
15.81, 15.98, 18.21, 18.22, 18.23, 20.40, 01.22, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 01.23, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 51.11, 51.16, 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, 51.17, 51.81/2, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.41, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 55.30/1, 
55.30/2, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 

52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 15.86, 15.87, 01.11, 01.25, 01.41, 
17.40/1, 17.40/2, 63.12, 60.22, 65.12/3, 71.10, 17.54/2, 
18.10, 55.40, 60.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 21.12, 21.22, 
21.23, 51.64, 51.62, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 55.51, 63.11, 
63.21, 15.32, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, посредување и застапување во прометот на стоки и 
услуги, продажба на стоки од консигнациони складови, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународ-
на шпедиција, угостителски и туристички услуги, мало-
граничен промет. 
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 целиот свој имот.  
Од Основниот суд  во Битола, Трег. бр. 1224/2003. 
                                                                            (24507) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
1205/2003 од 12.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 016699, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Друштвото за трговија, производство и услуги 
ЦЕЦА 2003 увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ ул. �Струшка� 
бр. 15, Прилеп. 
Дејности: 01.11, 01.12, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 

15.11, 15.12, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.62, 
15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.93, 15.98, 17.16, 17.17, 
17.21, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54/2, 17.60, 
17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 21.22, 21.23, 
21.24, 21.12, 25.12, 25.13, 45.21, 45.31, 45.45, 51.16, 51.17, 
51.18, 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, 51.46, 51.47, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 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, 52.32, 
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, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 53.30, 
65.12/3, 63.12, 70.31, 71.10, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
74.11, 74.12, 74.20/3, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
посредување и застапување во прометот на стоки и услу-
ги, реекспорт, малограничен промет, комисиони работи. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

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

преземените обврски во тој промет одговара со сиот 
свој имот - полна одговорност. 
Друштвото во внатрешно трговскиот како и надво-

решно трговскиот промет ќе го застапува лицето Свет-
лана Аризанкоска - управител со неограничени овла-
стувања во рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд  во Битола, Трег. бр. 1205/2003. 
                                                                            (24508) 

___________  
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 

1245/2003 од 16.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 016739, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Друштвото за производство, трговија и услуги 
БРОНКС ИГИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. �Илин-
денска� бр. 13. 
Основач е Петров Игор од Битола. 
Дејности: 15.32, 15.51, 15.52, 15.81, 15.85, 50.10, 

50.30, 50.40, 50.50, 51.16, 51.17, 51.19, 51.31, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.42, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.47, 52.50, 
52.62, 55.11, 55.12, 55.21, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.22, 70.31, 71.33, 71.34, 72.20, 72.60, 74.84, 92.20, 
92.34, 92.71, 92.72, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
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производи, посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги, реекспорт, компензациони работи, ма-
лограничен промет. 
Управител е Петров Игор од Битола со неограниче-

ни овластувања во рамките на запишаните дејности. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските одго-
вара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-

ворешно трговскиот промет е Петров Игор - управител. 
Од Основниот суд  во Битола, Трег. бр. 1245/2003. 
                                                                            (24510) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
1161/2003 од 15.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 016655, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Друштвото за производство, трговија и услуги 
2003 ИПОН увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ ул. �Егејска� 
бр. 108/2. 
Се основа Друштво за производство, трговија и ус-

луги 2003 ИПОН увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ ул. �Егеј-
ска� бр. 108/2. 
Единствен содружник на друштвото е Каролина 

Јовческа од Прилеп, ул. �Егејска� бр. 108/2. 
Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува 2.550 

евра или 155.550,00 денари, сметано според средниот 
курс на НБРМ. 
Дејности: 15.10, 15.40, 15.80, 15.90, 15.00, 19.30, 

19.10, 50.10, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.25, 51.30, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
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, 52.71, 52.72, 55.11, 55.30, 
60.22, 60.24, 65.12/3, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од кон-
сигнациони складови на странски стоки, угостителски 
и туристички услуги, изведување на инвестициони ра-
боти во странство и отстапување на инвестициони ра-
боти на странско лице во Република Македонија, меѓу-
народна шпедиција. 
Лице овластено за застапување во внатрешнотргов-

скиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица 
ќе биде Каролина Јовческа од Прилеп, управител без 
ограничување во рамките на запишаните дејности. 
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 својот имот.  
Од Основниот суд  во Битола, Трег. бр. 1161/2003. 
                                                                            (24511) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
1136/2003 од 22.08.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 016630, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Друштвото за производство и трговија ЕМО 
Термопласти ДООЕЛ Македонски Брод со скратен на-
зив ДООЕЛ ЕМО Термопласти ул. �Маршал Тито� бб, 
Македонски Брод. 
Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 20.40, 21.21, 25.24, 28.11, 

28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.11, 29.12, 
29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 31.10, 
31.20, 31.50, 31.61, 31.62, 33.10/1, 33.20, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 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, 51.15, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.34, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.54, 51.55, 51.57, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.72, 55.11, 55.30, 
60.21, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 

65.23, 70.11, 70.12, 70.32, 70.41, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.50, 72.60, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.70, 80.42, 92.20, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување на странски лица, 
реекспорт, посредување во надворешнотрговскиот про-
мет, изведување на инвестициони работи во странство, 
меѓународен транспорт во друмскиот сообраќај, врше-
ње на стопански дејности во слободни царински зони. 
Управител со неограничени овластувања е Ристе-

ски Дуко. 
Од Основниот суд  во Битола, Трег. бр. 1136/2003. 
                                                                            (24512) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
1132/2003 од 22.08.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 01016626?-8-03-000 и бр. 016626, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство и трговија ЕМО Металопреработувачки работи 
ДООЕЛ со седиште во Охрид, ул. �Стив Наумов� бб, 
Охрид, со скратен назив ДООЕЛ ЕМО Металопроиз-
водство. 
Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 20.40, 21.21, 25.24, 28.11, 

28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.11, 29.12, 
29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 31.10, 
31.20, 31.50, 31.61, 31.62, 33.10/1, 33.20, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 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, 51.15, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.34, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.54, 51.55, 51.57, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.72, 55.11, 55.30, 
60.21, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.23, 70.11, 70.12, 70.32, 70.41, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.50, 72.60, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.70, 80.42, 92.20, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување на странски лица, 
реекспорт, посредување во надворешнотрговскиот про-
мет, изведување на инвестициони работи во странство, 
меѓународен транспорт во друмскиот сообраќај, врше-
ње на стопански дејности во слободни царински зони. 
Управител со неограничени овластувања е Бочваро-

ски Ванчо. 
Од Основниот суд  во Битола, Трег. бр. 1132/2003. 
                                                                            (24514) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
1137/2003 од 22.08.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 01016631?-8-03-000 и бр. 016631, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Трговското друштво 
за производство и трговија ЕМО Електроизолатори 
ДООЕЛ с. Косел со скратен назив ДООЕЛ ЕМО Еле-
ктроизолатори с. Косел.  
Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 20.40, 21.21, 25.24, 28.11, 

28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.11, 29.12, 
29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 31.10, 
31.20, 31.50, 31.61, 31.62, 33.10/1, 33.20, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 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, 51.15, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.34, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.54, 51.55, 51.57, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.72, 55.11, 55.30, 
60.21, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.23, 70.11, 70.12, 70.32, 70.41, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.50, 72.60, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.70, 80.42, 92.20, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување на странски лица, 
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реекспорт, посредување во надворешнотрговскиот про-
мет, изведување на инвестициони работи во странство, 
меѓународен транспорт во друмскиот сообраќај, врше-
ње на стопански дејности во слободни царински зони. 
Управител со неограничени овластувања е Спасев 

Андон. 
Од Основниот суд  во Битола, Трег. бр. 1137/2003. 
                                                                            (24516) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
1134/2003 од 22.08.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 01016628?-8-03-000 и бр. 016628, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство и трговија ЕМО Алати и направи ДООЕЛ с. 
Косел со скратен назив ДООЕЛ ЕМО Алати и направи. 
Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 20.40, 21.21, 25.24, 28.11, 

28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.11, 29.12, 
29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 31.10, 
31.20, 31.50, 31.61, 31.62, 33.10/1, 33.20, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 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, 51.15, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.34, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.54, 51.55, 51.57, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.72, 55.11, 55.30, 
60.21, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.23, 70.11, 70.12, 70.32, 70.41, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.50, 72.60, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.70, 80.42, 92.20, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување на странски лица, 
реекспорт, посредување во надворешнотрговскиот про-
мет, изведување на инвестициони работи во странство, 
меѓународен транспорт во друмскиот сообраќај, врше-
ње на стопански дејности во слободни царински зони. 
Управител со неограничени овластувања е Пешли-

коски Милчо. 
Од Основниот суд  во Битола, Трег. бр. 1134/2003. 
                                                                            (24518) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3344/2003 од 20.08.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02052879?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Трговското друштво 
за вработување на инвалидни лица СМ-ИЗВОР ДОО, 
ул. �Рајко Жинзифов� бр. 44/1, Скопје. 
Основачи на друштвото се Владимир Здравковски 

од Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 118/1 и Светлана 
Здравковска од Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 
118/1-5 со Договор за основање трговско друштво од 
04.08.2003 година. 
Дејности: 01.11/1, 01.12/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 

01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.51, 15.52, 15.61, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 
15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 17.30, 
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/1, 17.54/2, 17.71, 17.72,1 
8.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.30,2 
0.40, 20.51, 20.52, 22.15, 22.21, 22.25, 30.10/2, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 36.62, 37.10, 37.20, 45.21/1, 
45.22, 45.31, 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, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
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, 52.71, 52.72/1, 52.74, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 70.31, 
70.32, 71.10, 71.33, 71.34, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, 90.00, 92.33, 92.34, 
93.01, 93.02, 93.04,  откуп на земјоделски производи, 

откуп на шумски плодови, откуп на живи животни, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување и посредување во прометот со стоки и услуги, 
консигнациона продажба на странски стоки, реекспорт, 
меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција, малограничен промет  со соседните земји. 
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 

Светлана Здравковска - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3344/2003.                                   (24571) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3622/2003 од 15.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053157?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за производство, трговија и услуги РИКО ИНГ ДО-
ОЕЛ, ул. �Џумајска� бр. 52, Скопје. 
Основач на друштвото е Јоже Градишар од Рибни-

ца � Република Словенија со Изјава за основање тргов-
ско друштво од 22.08.2003 година. 
Дејности: 01.41/2, 27.21, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 

28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.61, 28.62, 28.63, 
28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.13, 29.14, 29.24, 
29.40, 29.51, 29.52, 29.56, 29.72, 30.01, 30.02, 33.10/1, 
34.10, 34.30, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 
45.23, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 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, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.40, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84,  надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување и посредување во 
прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба 
на странски стоки, реекспорт, меѓународен превоз на 
стоки и патници, меѓународна шпедиција, малограни-
чен промет со соседните земји. 
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 средства. 
Лице овластено за застапување на друштвото е 

Игор Чешарек - управител без ограничување.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3344/2003.                                   (24571) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3482/2003 од 12.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053017?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО Друштвото за 
производство, преработка и промет со земјоделски 
производи КОНЕКО извоз-увоз ДОО Велес, ул. �Але-
ксо Демниев� бр. 63. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/3, 01.50, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 
15.52,1 5.61, 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, 
15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 05.97, 15.98/1, 15.98/2, 
16.00/1, 16.00/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
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20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 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, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.21/1, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.50, 72.60, 74.14, 74.40, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.40, 74.83, 74.84, 93.05,  откуп и продажба 
на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови, ле-
ковити билки, печурки, моторни возила, секундарни отпадо-
ци, надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, по-
средување и застапување во прометот на стоки и услуги, за-
стапување на странски правни и физички лица, консигнацио-
на продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници, ме-
ѓународна шпедиција, туристички услуги. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени во тој промет одговара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување на друштвото во 

внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Митев 
Ѓорѓи, управител без ограничувања. 
Содружници: Друштво за откуп и преработка на ту-

тун ЦЕНТРО-ТАБАК извоз-увоз ДОО Велес, Гичев 
Ацо од Скопје, ул. �Волгоградска� бр. 1/32 и Мило-
шевски Владимир од Скопје, ул. �Атинска� бр. 4. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3482/2003.                                   (24574) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3285/2003 од 09.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02052820?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на запишувањето на ТП 
БОМАС � МС-колонијал Марина Драги Јовевска, ул. 
�8 Октомври� бр. 30, Крива Паланка. 
ТП БОМАС-МС-колонијал 
Марина Драги Јовевски е основано со пријава бр. 1 

од 04.08.2003 година. 
Основач на ТП БОМАС-МС колонијал е Марина Дра-

ги Јовевска од Крива Паланка, ул. �8 Октомври� бр. 30. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

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

динец настапува во свое име и за своја сметка. 
Во правниот промет со трети лица за преземените 

обврски, трговецот-поединец одговара лично со целиот 
свој имот. 
Во внатрешен промет се запишува Марина Драги 

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

3285/2003.                                   (24576) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2342/2003 од 05.06.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02051879?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за угости-
телство, трговија, услуги и производство ДЕЧКИ 2003 
ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. �Прилепска� бр. 5. 
Основачот Златева Билјана од Кавадарци, основа 

друштво за угостителство, трговија, услуги и произ-
водство ДЕЧКИ 2003 ДООЕЛ увоз-извоз од Кавадарци 
на ул. �Прилепска� бр. 5. 
Дејности: 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, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 

63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.84, 92.71, 51.21, 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, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.70, 52.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.50, 51.17, 51.19, 01.11/1, 01.11/3, 01.12/2, 15.81/1, 
15.81/2, 15.98/1, 15.98/2,  надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, малограничен промет со соседните зем-
ји, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, посредување и застапување во областа 
на прометот со стоки и услуги, комисиони работи, кон-
сигнациона продажба на стоки и реекспорт на стоки. 
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. 
За управител е именувано лицето Златева Билјана 

од Кавадарци и е со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2342/2003.                                   (24578) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3751/2003 од 17.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053286?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги АСТРА З.М. ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, ул. �III Македонска бригада� бр. 10. 
Содружник е Зоран Маневски од Скопје, ул. 

�Франц Лист� бр. 24. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.21, 

01.22/1, 01.25, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 
15.32, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.82/1, 15.82/2, 15.87, 15.89, 
15.98/1, 15.98/2, 17.54/2, 19.30, 21.21, 28.52, 36.50, 36.63, 
45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 
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, 51.39, 51.41, 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, 52.44/1, 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, 60.21, 60.22, 63.21, 63.23, 63.30, 
63.40, 70.20, 71.34, 72.30, 72.60, 74.20/3, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05,  надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на 
стоки и лица, реекспорт, консигнација, посредување и за-
стапување во прометот со стоки и услуги, малограничен 
промет  со: Грција, Албанија, СР Југославија и Бугарија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
сите свои средства. 
Маневски Зоран - управител со неограничени овла-

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

3751/2003.                                   (24579) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3086/2003 од 15.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02052621?-4-09-001, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Бритиш Бродкестинг 
Корпорејшн со седиште во Англија, Лондон, Бродке-
стинг Хаус, Портланд Плејс, W1А 1АА, Подружница 
БРИТИШ БРОДКЕСТИНГ КОРПОРЕЈШН, Скопје, 
бул. �Партизански одреди А-3� бр. 1/1. 
Основач е Бритиш Бродкестинг Корпорејшн, Англија, 

Лондон, Бродкестинг Хаус. Портланд Плејс, W1А 1АА. 
Дејности: 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 92.40, 72.30, 

72.40,  застапување и посредување во надворешнотр-
говскиот промет. 
Подружницата настапува во име и за сметка на ос-

новачот. 
За обврските подружницата одговара со целиот свој 

имот, а основачите на Бритиш Бродкестинг Корпо-
рејшн, солидарно и неограничено со целиот свој имот. 
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Лице овластено за застапување во внатрешно и над-

ворешнотрговскиот промет е Жанета Скерлев � застап-
ник без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3086/2003.                                   (24589) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3021/2003 од 16.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02052556?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за транс-
порт, трговија и услуги МАСТЕРИ-М Глигороска ДО-
ОЕЛ Гевгелија, ул. �Ѓорѓи Стамов� бр. 1, Гевгелија. 
Основач (содружник) на друштвото е Маја Глиго-

роска од Гевгелија, ул. �Солунска� бр. 25. 
Скратен назив на друштвото е: МАСТЕРИ-М Гли-

гороска ДООЕЛ Гевгелија. 
Дејности: 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 51.16, 51.17, 51.18, 

51.19, 51.24, 51.25, 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, 51.47,5 1.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 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, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 71.34, 
74.40, 74.82, 74.84, 93.01, 93.02, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување и посредување во прометот со стоки 
и услуги, малограничен промет со: Р. Грција, Р. Бугарија, Р. 
Албанија и СР Југославија, реекспорт. 
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 сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Маја Глигороска - управител 
со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3021/2003.                                   (24628) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА  

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје со решение II. 

Рег. зг. бр. 86/98 година, изврши измена на решението 
на овој суд II. Рег. зг. бр. 86/98 од 26.03.1999 година и 
утврди дека Статутот донесен на 8.12.1998 година, по-
веќе не произведува правно дејство, а се одобрува ра-
ботењето на Здружението на жените Ромки ЕСМА-
Скопје, врз основа на Статутот донесен на одржаното 
годишно собрание на 8.06.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје, II. Рег. зг. бр. 

86/98.            (27153) 
___________  

Основниот суд во Кичево, со решениe Рег. Згф. бр. 
23/03 од 01.10.2003 година, го запиша во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации основањето на здру-
жението на граѓани - Фудбалски клуб �ЃЕРМАН-ИГ-
РИ� од М. Брод. 
Здружението ќе зема учество во организираниот си-

стем на натпревари и првенства од страна на Фудбал-
скиот сојуз на РМ, исто така ќе се залага за поттикну-
вање, омасовување и унапредување на фудбалскиот 
спорт, развивање на фудбалските активности на деца и 
младинци, развивање на соработка со други фудбалски 
клубови, организирање на фудбалски турнири, органи-
зирање на семинари, обезбедување на квалитетна опре-
ма и објекти за тренирање како и усовршување на 
стручни кадри. 
Седиштето на здружението е на ул. �Маршал Тито� 

бб во М. Брод. 
Здружението ќе го застапува и претставува лицето 

Настески Драган од М. Брод. 
Здружението се стекнува со својство на правно ли-

це од 01.10.2003 година. 
Од Основниот суд во Кичево, Рег. Згф. бр. 23/03. 
            (27224) 

Основниот суд во Кичево, со решениe Рег. Згф. бр. 
21/03 од 01.10.2003 година, го запиша во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации основањето на здру-
жението на граѓани - Фудбалски клуб �СИЛИКА-МИ-
НЕРАЛИ� од М. Брод. 
Здружението ќе зема учество во организираниот си-

стем на натпревари и првенства од страна на Фудбал-
скиот сојуз на РМ, исто така ќе се залага за поттикну-
вање, омасовување и унапредување на фудбалскиот 
спорт, развивање на фудбалските активности на деца и 
младинци, развивање на соработка со други фудбалски 
клубови, организирање на фудбалски турнири, органи-
зирање на семинари, обезбедување на квалитетна опре-
ма и објекти за тренирање како и усовршување на 
стручни кадри. 
Седиштето на здружението е на ул. �Маршал Тито� 

бб во М. Брод. 
Здружението ќе го застапува и претставува лицето 

Петрески Стојанче од М. Брод. 
Здружението се стекнува со својство на правно ли-

це од 01.10.2003 година. 
Од Основниот суд во Кичево, Рег. Згф. бр. 21/03. 
            (27245) 

__________ 
 

Основниот суд во Кичево, со решениe Рег. Згф. бр. 
24/03 од 01.10.2003 година, го запиша во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации основањето на здру-
жението на граѓани - Фудбалски клуб �ИЛИНДЕН� од 
с. Сланско, М. Брод. 
Здружението ќе зема учество во организираниот си-

стем на натпревари и првенства од страна на Фудбал-
скиот сојуз на РМ, исто така ќе се залага за поттикну-
вање, омасовување и унапредување на фудбалскиот 
спорт, развивање на фудбалските активности на деца и 
младинци, развивање на соработка со други фудбалски 
клубови, организирање на фудбалски турнири, органи-
зирање на семинари, обезбедување на квалитетна опре-
ма и објекти за тренирање како и усовршување на 
стручни кадри. 
Седиштето на здружението е во с. Сланско, општи-

на М. Брод. 
Здружението ќе го застапува и претставува лицето 

Апостолоски Борче од с. Сланско. 
Здружението се стекнува со својство на правно ли-

це од 01.10.2003 година. 
Од Основниот суд во Кичево, Рег. Згф. бр. 24/03. 
            (27245) 

__________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1628, се запишува здружението на гра-
ѓани Спортско друштво - ГРАЃАНСКИ, со седиште во 
Скопје, ул. �Климент Охридски� бр. 60. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на развивање на спортот и спортската култура, 
спортски активности, организирање и учество на 
спортски манифестации, организирање и учество на се-
минари од областа на спортот и физичката култура ка-
ко и соработка со други спортски организации. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 08.10.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З. Г. бр. 

189/03.            (27469) 
__________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под рег. бр. 1629 се запишува здружението на гра-
ѓани �ФШ� Шопеново здружение во Р. Македонија, со 
седиште во Скопје, ул. �Козле� бр. 88-2-14. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на промовирање современи мајстори во класич-
ната музика и музичка едукација, поддржување надеж-
ни и талентирани млади македонски музичари во ис-
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полнување на нивната кариера, концерти и јавни наста-
пи, музички натпревари како и соработка со други ин-
ституции и здруженија. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 08.10.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З. Г. бр. 

171/03.            (27469) 
__________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1619 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на граѓани за унапредување на демо-
графскиот развој - СЕМЕЈСТВО И ОПШТЕСТВО, со 
седиште во Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 42-а, во До-
мот на хуманитарни организации �Даре Џамбаз�. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на создавање поволни услови за обезбедување и 
унапредување на демографскиот развој во РМ, следе-
ње, проучување и иницирање на прашањата сврзани со 
подигањето на свеста на населението и неговото збога-
тување со сознанија за значењето и хуманата репродук-
ција, планирање на семејството, родителското право, 
одговорното родителство. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 25.09.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З. Г. бр. 

151/03.            (27470) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III. 

Рег. Зг. бр. 69/03 од 7.10.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:  
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на Здружението на граѓани за за-
штита на правата на превозниците на нафта НАФТА 
ПРЕВОЗ - Скопје, со седиште на ул. �Димитар Маке-
донски� бр. 7, во Скопје. 
Цели и задачи на Здружението се: давање правна за-

штита на превозниците на нафта, давање помош во едука-
цијата за заштита на здравјето и безбедноста при превозот 
на нафта и нафтени деривати; давање помош на превозни-
ците во областа на финансиските и правните проблеми и 
давање помош во заштитата на човековата околина. 
Со денот на запишување во регистарот на здруже-

нија и фондации, Здружението на граѓани за заштита 
на правата на превозниците на нафта НАФТА ПРЕВОЗ 
Скопје, се стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Рег. Зг. 69/03.                                                                         

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот  регистар кој го води овој суд. 

                                                                            (27013) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции на Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 16/2003, 
се запишува Здружението БАДМИНТОН КЛУБ ПИ-
КАДИЛИ - ГОСТИВАР со седиште на ул. �Живко 
Брајковски� бр. 7, во Гостивар, а го застапува неговиот 
претседател Ардит Муслиу од Гостивар. 
Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на потикнување и развој на бадминтон спорт на при-
падниците на аматеризам, унапредување на овој спорт со 
покренување на иницијативи за нормативно уредување, 
организирање и учество на натпревари и друго. 
Од Основниот суд во Гостивар, Рег. Зг. 16/2003. (27121) 

_______________________________________________ 
 

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

решение III. Ст. бр. 405/03 од 25.09.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник ТП Сузана Пе-
тар Костовска - БИП-НИК Козметичко студио Скопје, со 
седиште на ул. �Ѓорѓи Капчев� бр. 15/20, Скопје со жиро-
сметка бр. 360016010025613, со регистарска влошка бр. 
02043256?-6-09-000  при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје,   истата не се спроведува, и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26913) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 474/03 од 06.10.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник Друштво со 
ограничена одговорност за трговија на големо и мало Гра-
динар Унион извоз-увоз ДОО Скопје, со седиште на ул. 
�Првомајска� бб, со жиро-сметка 40100-601-100613 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки  на учесниците 
во платниот промет - Скопје и регистарска влошка  бр. 1-
15163-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје,   истата не се спроведува,  и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26915) 

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

шение III. Ст. бр. 468/03 од 09.10.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник Акционерско 
друштво за финансиски и технички инжинеринг РАДО-
КОН АД Скопје, со седиште на ул. �Кузман Јосифовски 
Питу� бр. 30/3-10, со жиро-сметка 40100-601-252709 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарска 
влошка бр. 1-45365-0-0-0, при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје,   истата не се спроведува, и се зак-
лучува. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26916) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 465/03 од 06.10.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за 
производство, промет и услуги �Маркет Про� ДОО Скопје, 
с. Драчево, со седиште на ул. �Чучерска� бб, со жиро-сме-
тка бр. 260-0005638755-49 и регистарска влошка 02045-
701?-3-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје,   истата не се спроведува, и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26926) 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 461/03  од 29.09.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над  должникот Трговското 
друштво за туризам, угостителство и трговија на големо и 
мало ИСКРА-ТУРС-ТРЕЈД Искра и други ДОО увоз-из-
воз Скопје,  со седиште на  ул. �Ѓуро Стругар� бр. 15 а, со 
жиро сметка број 230000000006931, кај Експорт Импорт 
банка АД - Скопје, и регистарска влошка број 02006056?-
3-09-000 и истата не се спроведува, и се заклучува. 

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 
�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (26987) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение III. Ст. бр. 368/03 од 09.10.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник Трговско 
друштво за производство, промет, трговија и превоз на 
патници РОЈАЛ-ДЕЛУКС Шакир ДООЕЛ експорт-им-
порт с. Студеничани, Скопје, со седиште во с. Студенича-
ни бр. 294, со жиро-сметка бр. 40100-601-445118 и реги-
старска влошка 02023060?-8-03-000 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје,   истата не се спроведува, и 
се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26989) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I � Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 573/03 од 23.09.2003, се 
поведува претходна постапка за утврдување на причи-
ните за отворање на стечајна постапка над должникот 
ИНТЕРКОСМО ДОО � Скопје, со седиште на ул. �Де-
барца� бр. 21, со жиро сметка бр. 40100-601-353315 
при РМ Агенција за работа со блокирани сметки на 
учесниците во платниот промет  - Скопје. 
За стечаен судија се определува Дејан Костовски 

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

логот за отворање на стечајната постапка на ден 
27.10.2003 година, во 11,00 часот во соба бр. 70 во 
зградата на Апелациониот суд во Скопје. 
За привремен стечаен управник се определува Ду-

шко Тодевски од Скопје, ул. �Владимир Комаров� бр. 8. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водењето на претпријатието на должникот се до до-
несување на одлука за отворање на стечајна постапка и 
да испита дали од имотот на должникот може да се на-
мират трошоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 
Се задолжува должникот да му овозможи на при-

времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 
Решението да се објави на огласната табла на судот 

и во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (26980) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје  I � Скопје објавува дека со 

решени II. Ст. бр. 406/02 донесено на 01.10.2003 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот Друш-
тво за туризам и угостителство ПАЛАСТУРИСТ АД 
Скопје со седиште на ул. �Максим Горки� бр. 11, Скоп-
је, со жиро сметка 40100-601-17127 при Агенцијата за 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
на Република Македонија. 
За стечаен управник се определува Елизабета Несто-

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

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

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јавни 
книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги пријават 
своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители � за 

испитување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште) на 19.11.2003 година во 8,30 часот во 
соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (26949) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение IV.Ст. бр. 145/01 од 19.09.2001 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за трговија, на големо и мало �СПЕКТПРОМ� ЦО со 
седиште на ул. �Аугуст Цесарец� бр. 3/5-15, како и број 
на регистарска влошка 1-5616-0-0-0, при регистарот на 
Основниот суд Скопје I  - Скопје, и истата не се спро-
ведува, па се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје.        (26912) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 232/02 од 04.09.2003 година се по-
ведува претходна постапка на постапка за утврдување 
на причините за отворање на стечајна постапка над 
должникот МЗТ КОМЕРЦ АД Скопје со седиште на 
ул. �3 Македонска Бригада� бб, со жиро сметка бр. 

40110-601-29728 при Агенцијата за работа со блокира-
ни сметки на учесници во платниот промет � Скопје. 
За стечаен судија се определува Снежана Трповска, 

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

логот за отворање на стечајна постапка на ден 
23.10.2003 година во 9,00 часот, во судницата ХХIV, 
спрат III, нов дел. 
Против ова решение посебна жaлба не е дозволена. 
Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува ли-

цето Радосав Ќипровски од Скопје, бул. �АСНОМ� бр. 
8-3/36, Скопје. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

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

времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории, за да може да ги спроведе потребни-
те дејствија, како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 
Против ова решение посебна жалба не е дозволена. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје.        (27085) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I � Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 257/02 од 01.10.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должникот ПРО-
АДРИА ДОО за трговија, превоз, туризам и угости-
телство, услуги и надворешна трговија � Скопје, со се-
диште на ул. �Даме Груев� бр. 28, со жиро сметка 
40120-601-262621 кај РМ Агенција за работа со блоки-
рани сметки на учесниците во платниот промет � Скоп-
је и регистарска влошка број 1-47666-0-0-0. 
За стечаен управник се определува Радослав Кипров-

ски од Скопје, со адреса на бул. �АСНОМ� бр. 8-3/36. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

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

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

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

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште), кое ќе се одржи на ден 05.11.2003 го-
дина во 11,00 часот, во соба бр. 70 во зградата на Апе-
лациониот суд во Скопје. 
Решението да се достави во одделот за регистрација 

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

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (27086) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 493/03 од 10.10.2003 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство, промет и услуги ИМОБИЛИА-Ц ДОО 
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �69� бр. 13, со жи-
ро сметка 40100-601-339536 и регистарска влошка 1-6-
549-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I � 
Скопје и истата не се спроведува, и се заклучува. 
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По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I � Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје.        (27061) 

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

шение IV. Ст. бр. 505/03 од 10.10.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Превозник Костен ТП, 
Драги Илија Костенцовски, со седиште на ул. �18� бр. 42, 
с. Радишани, Скопје, со жиро сметка 300000000937541, 
при регистарот на Основниот суд Скопје I � Скопје и 
истата не се спроведува, и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I � Скопје. 
Од Основниот суд Скопје  II � Скопје.        (27074) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 480/03 од 09.10.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник Претприја-
тие во приватна сопственост, трговија на големо и мало, 
соработка и услуги �М.БИС� ц.о. увоз-извоз Скопје, со 
седиште на ул. �Кратовска� бр. 28, со жиро сметка бр. 
40100-601-198524 и регистарска влошка бр. 1-34367-0-0-
0 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и 
истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (27075) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 459/03 од 06.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за шпедиција, транспорт и трговија �Ал-
Шпед� ДООЕЛ увоз-извоз с. Сингелиќ - Скопје, со се-
диште во с. Сингелиќ - Скопје, жиро сметка бр. 210-
0560909701 при Тутунска банка АД Скопје и регистар-
ска влошка бр. 02044313?-8-09-000 при регистарот на 
Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведу-
ва и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (27076) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 462/03 од 06.10.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник Претприја-
тие во приватна сопственост, трговија на големо и мало, 
соработка и услуги Илијан-Комерц Ц.О. увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. �Востаничка� бр. 29, со жиро 
сметка бр. 40100-601-229180 и регистарска влошка бр. 1-
410452-0-0-0 при регистарот на Основен суд Скопје I - 
Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (27077) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 456/03 од 06.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги 
Електроуниверзал БТ ДОО извоз-увоз Скопје, со седи-
ште на ул. �Марко Орешковиќ� бр. 76, со жиро сметка 
бр. 270000000148782 при Извозна и Кредитна банка 
АД Скопје и регистарска влошка бр. 02047005?-3-01-
000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и 
истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (27078) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 498/03 од 13.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за книговодство, трговија и услуги РИ-ЕКО-
НОМИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. 
�Јане Сандански� бр. 113, со жиро сметка бр. 280-

0000000306-21 при Мешовита банка кредитна банка 
АД Скопје и регистарска влошка бр. 02043499?-8-01-
000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и 
истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (27080) 

___________  
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 501/03 од 13.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник Авто 
Такси �АТКО� ТП Шефкет Мехо Софтиќ Скопје, со се-
диште на ул. �Ѓорѓи Томовски� бр. 18, жиро сметка бр. 
300000001747685 при Комерцијална банка АД Скопје и 
регистарска влошка бр. 02018754?-6-06-000 при реги-
старот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се 
спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (27079) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 447/03 од 06.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за трговија и услуги �Стил-99� Зора ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Приштинска� бр. 
8, жиро сметка бр. 300000000733162 при Комерцијална 
банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02020955?-
8-01-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - 
Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (27112) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 471/03 од 09.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за промет и услуги ПЕКИ-КОМПАНИ Kирил 
и др. ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Димо 
Хаџи Димов� бр. 39-а, со жиро сметка бр. 200-
000190127-68 при Стопанска банка АД Скопје и реги-
старска влошка бр. 02005257?-3-03-000 при регистарот 
на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спро-
ведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (27125) 

___________ 
 
Стечајниот совет при Основниот суд во Струга, со 

решение Ст. бр. 67/2002, составен од судиите Менка 
Опетческа како претседател на Советот и судиите Мими 
Нанушеска и Светлана Попоска, како членови на Сове-
тот, постапувајќи во стечајната постапка према ОГП 
�Дримкол� Вевчани, согласно член 82 од Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен капи-
тал свикува рочиште за 3.11.2003 година во 11 часот на 
кое ќе се разгледа програмата за финансиска консолида-
ција и сопственичка трансформација и на кое доверите-
лите ќе се изјаснат и гласаaт за програмата. Доверители-
те можат да гласаат и по писмен пат со поднесок што го 
потпишал овластениот застапник на доверителот. 
За оние доверители кои што не примиле програма, 

истата е достапна за разгледување во Одделението за 
стечај при Основниот суд во Струга и регистарското 
одделение. 
Од Основниот суд во Струга.                          (27087)  

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

107/2003 од 30.09.2003 година, отвори стечајна постап-
ка према Рудникот за јаглен �Дримкол� ДОО Струга, 
со жиро сметка 41020-601-8217, што се води при Аген-
цијата за работа со блокирани сметки. 
За стечаен судија е именувана Светлана Попоска, 

судија во Основниот суд во Струга. 
За стечаен управник е именуван Садула Мифтаро-

ски од Струга, градско пазариште бр. 13, со телефон 
046-781-015 и 070-264-938. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 

објавувањето на огласот во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�, да ги пријават своите побарувања 
до стечајниот управник. 
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Се закажува рочиште за испитување на побарува-

њата за 1.12.2003 година во 12 часот, во Основниот суд 
во Струга. 
Огласот е истакнат на огласната табла на судот на 

2.10.2003 година. 
Од Основниот суд во Струга.                          (27087)  

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 113/03 од 3.10.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Јавно трговско друштво за тр-
говија и услуги КРИСТИЈАН - КОМЕРЦ Сашо Бла-
жевски и др. од с. Јегуновце, Тетово, со жиро сметка 
бр. 540 0000000227 62, што се води при Тетовска банка 
АД Тетово - Тетово, запишан при Основниот суд Скоп-
је I - Скопје, под Трег. бр. 1486/99 од 18.03.1999 година 
и со регистарска влошка бр. 02010765-1-01-000. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

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

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (27105)  

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

168/03 од 8.10.2003 година е отворена стечајна постап-
ка над должникот ПТУ �БРЕСТ� п.о. Струмица, со жи-
ро сметка бр. 41300-601-59535 што се води при Аген-
цијата за работа со блокирани сметки Скопје и е запи-
шано во трговскиот регистар на Основниот суд во 
Штип, со регистарска влошка бр. 1-5745-0 и Срег. бр. 
2158/96 на 29.11.1996 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

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

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�, преку овој суд до Апелациониот суд 
во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (27106) 

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

151/2003, отвори стечајна постапка према должникот 
Приватно претпријатие за услуги и трговија на големо 
и мало увоз-извоз �Старо Корзо� Прилеп, П.О., со се-
диште во Прилеп на ул. �Сотка Ѓорѓиоски� бр. 48, за-
пишан во регистарска влошка бр. 1-13342 на Основни-
от суд во Битола, со основна дејност трговија на мало 
со леб, пециво, млеко и млечни производи, со жиро 
сметка бр. 41100-601-23056 при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки Скопје. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува, но се заклучува поради немање на имот.  
Од Основниот суд во Прилеп.                         (27107) 

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

141/2003, отвори стечајна постапка према должникот 
Трговско друштво за производство, услуги, транспорт 
и трговија �Крисан-2001� увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, 
со седиште во Прилеп на ул. �Борис Кидриќ� бр. 107/7, 
запишан во регистарска влошка бр. 01012972?-8-03-
000, со решение Трег. бр. 540/2001 на Основниот суд 
во Битола, со основна дејност превоз на стоки во друм-
скиот сообраќај, со жиро сметка бр. 30002000013130 
при Комерцијална банка - Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува, но се заклучува поради немање на имот.  
Од Основниот суд во Прилеп.                         (27108) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
159/2003, отвори стечајна постапка према должникот 
Друштво за производство, услуги и трговија на големо 
и мало Мерсад Башевиќ �ХАСИМА МАК� увоз-извоз 
с. Лажани Прилеп ДООЕЛ, с. Лажани Прилеп, со седи-
ште во с. Лажани, запишан во регистарска влошка бр. 
0100492?-8-03-000, со решение Трег. бр. 3292/98 на Ос-
новниот суд во Битола, со основна дејност трговија на 
мало во продавници претежно со храна, пијалаци и ту-
тун, со жиро сметка бр. 41100-601-31023 при Агенција-
та за работа со блокирани сметки Скопје. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува, но се заклучува поради немање на имот.  
Од Основниот суд во Прилеп.                         (27110) 

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

119/2003, отвори стечајна постапка према должникот 
Јавно трговско друштво за производство, промет и ус-
луги Целе Насески и др. �Александрија� увоз-извоз 
ЈТД Прилеп, со седиште во Прилеп на ул. �Ило Попа-
динец� бр. 10, запишан во регистарска влошка бр. 
01006711?-1-03-000, со решение Трег. бр. 564/99 на Ос-
новниот суд во Битола, со основна дејност ресторани и 
гостилници (без соби за сместување), со жиро сметка 
бр. 41100-601-46007 при Агенцијата за работа со бло-
кирани сметки Скопје. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува, но се заклучува поради немање на имот.  
Од Основниот суд во Прилеп.                         (27111) 

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

153/2003, отвори стечајна постапка према должникот 
Приватно претпријатие за производство, услуги и трго-
вија на големо и мало увоз-извоз �Бо-Дема�П.О. При-
леп, со седиште на ул. �Борка Стеваноски� бр. 15, во 
Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 1-15937 на 
Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија 
на мало со разни животни продукти, алкохолни пијала-
ци и производи за домашни потреби, со жиро сметка 
бр. 41100-601-31616 при Агенцијата за работа со бло-
кирани сметки Скопје. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува, но се заклучува поради немање на имот.  
Од Основниот суд во Прилеп.                         (27113) 

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

нот за стечај, со решение Ст. бр. 105/03 од 15.07.2003 
година према ДООЕЛ "ДЕ-ВЕ" Компани од с.Октиси, 
отвори и ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (27090) 

____________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај, со решение Ст. бр. 112/03 од 11.08.2003 
година према ЗТП "Пет-К" од Струга, отвори и ја зак-
лучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (27091) 

____________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај, со решение Ст. бр. 100/03 од 11.08.2003  
година према ДООЕЛ "Блерим Комерц" од с. Радолиш-
та, отвори и ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (27092) 

____________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај, со решение Ст. бр. 93/03 од 10.07.2003 
година према ТТП "Лабун Експрес" с. Лабуништа, от-
вори и ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (27093) 



Стр. 42 - Бр. 66 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 октомври 2003 
 
Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-

нот за стечај, со решение Ст. бр. 92/03 од 10.07.2003 
година према ТДУП "Стела-Мак" ДООЕЛ од Струга, 
отвори и ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (27044) 

___________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај, со решение Ст. бр. 83/03 од 10.07.2003 
година према ДООЕЛ "ТН-2000" од Струга, отвори и ја 
заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (27095) 

____________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај, со решение Ст. бр. 72/03 од 10.07.2003 
година према ТД "Ке-Ком" ДООЕЛ од Струга, отвори 
и ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (27096) 

____________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај, со решение Ст. бр. 21/03 од 14.07.2003 
година према ПП "Бургер Матадор" од Струга, отвори 
и ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (27097) 

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

нот за стечај, со решение Ст. бр. 15/03 од 11.07.2003 
година према ДООЕЛ "Илинден високоградба" од 
Струга, отвори и ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (27098) 

____________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај, со решение Ст. бр. 80/03 од 13.06.2003 
година према ТП "Исмет Бесим Ќура" од Велешта, от-
вори и ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (27099) 

____________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај, со решение Ст. бр. 73/03 од 13.06.2003 
година према ДООЕЛ "Деки" од Струга, отвори и ја 
заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (27100) 

____________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај, со решение Ст. бр. 67/03 од 04.06.2003 
година према ППУТ "Гани Комерц" од с. Радолишта, 
отвори и ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (27101) 

____________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај, со решение Ст. бр. 41/03 од 18.04.2003 
година према ДООЕЛ "Еко" од Струга, отвори и ја зак-
лучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (27102) 

____________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај, со решение Ст. бр. 39/03 од 16.04.2003 
година према ТДПТУУ "0-7" ДООЕЛ од с. Франгово, 
отвори и ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (27103) 

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

нот за стечај, со решение Ст. бр. 36/03 од 16.04.2003 
година према ТП "Орхан Хаџитаири" од с. Горно Тате-
ши, отвори и ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (27104) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 507/03 од 13.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
КОМПАКТ М ДООЕЛ Друштво за инженеринг, произ-
водство, трговија и финансиски консалтинг експорт-
импорт Скопје, со седиште на ул. �Востаничка� бр. 73, 
жиро сметка бр. 300000000597071 при Комерцијална 
банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02016062?-
8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.         (27149) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Ст. бр. 593/03 од 29.09.2003 го-
дина, се отвора стечајна  постапка над должникот 
Друштво за консалтинг, производство, градежништво, 
трговија и услуги ВЕНУС ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, со седиште на ул. �Коста Веселинов� бр. 3, со 
жиро сметка бр. 300000001453872 кај Комерцијална 
банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02046268?-
8-03-000 и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (27150) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 544/03 од 06.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство, промет и услуги ЈАВОР - С експорт-
импорт ЦО Скопје, со седиште на ул. �Париска Кому-
на� бр. 19/1-11, со жиро сметка бр. 40110-601-345514 и 
регистарска влошка бр. 1-62025-0-0-0 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спро-
ведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (27183) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 477/03 од 09.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за трговија и услуги Ј.В.С. ДООЕЛ Скопје, со 
седиште на ул. �Тале Христов� бр. 1/41, Скопје, жиро 
сметка бр. 300000000377172 при Комерцијална банка 
АД Скопје и регистарска влошка бр. 02040959?-8-01-
000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, 
истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (27184) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд I. Ст. бр. 319/02 од 03.09.2003 година, 
отворената претходна постапка за утврдување на причи-
ните за отворање на стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, промет и услуги ИНТЕР МО-
БИЛ Владо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште 
на ул. �Славејко Арсов� бр. 14А и жиро сметка бр. 
40100-601-63059 кај РМ, Агенција за работа со блокира-
ни сметки на учесниците во платниот промет Скопје, се 
запира, а мерките за обезбедување се ставаат вон сила. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (27200) 

__________ 
 
Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајна 

постапка на должникот �Македонка транспорт и шпеди-
ција� АД во стечај-Штип, Ст. бр. 9/2000, ги известува 
доверителите на должникот дека на 7.11.2003 година во 
10 часот во просториите на Основниот суд во Штип ќе 
се одржи собрание на доверители за усвојување на завр-
шен извештај и завршна сметка на должникот �Маке-
донка транспорт и шпедиција� АД во стечај-Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (27224) 
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Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајна 

постапка Ст. бр. 134/96 на стечајниот должник ПТ �Со-
ник�, донесе решение стечајната постапка над должни-
кот ПТ �Соник� � Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-
12477 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки � 
Одделение во Штип � се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот ПТ 

�Соник� � Штип, да се брише од судскиот регистар кај 
Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (27228) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајна 

постапка Ст. бр. 16/96 на стечајниот должник П �Ин-
терком�-Штип, ул. �Христијан Карпош� бр. 76-Штип, 
донесе решение стечајната постапка над должникот 
ПП �Интерком� � Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-
6990 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки � 
Одделение во Штип � се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот ПП 

�Интерком� � Штип, да се брише од судскиот регистар 
кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (27229) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајна 

постапка Ст. бр. 8/96 на стечајниот должник Претпри-
јатие во приватна сопственост �Тргостарт-Штип�, до-
несе решение стечајната постапка над должникот 
Претпријатие во приватна сопственост �Тргостарт� � 
Штип, ул. �Личка� бр. 32/9-Штип, со жиро сметка бр. 
41400-601-7998 кај Агенцијата за работа со блокирани 
сметки � Одделение во Штип � се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот Прет-

пријатие во приватна сопственост �Тргостарт� � Штип 
� Штип, да се брише од судскиот регистар кај Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (27230) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајна 

постапка Ст. бр. 32/96 на стечајниот должник Претпри-
јатие во приватна сопственост �Фигас комерц� с. Та-
ринци, донесе решение стечајната постапка над долж-
никот Претпријатие во приватна сопственост �Фигас 
комерц� с. Таринци со жиро сметка бр. 41400-601-
21873 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки � 
Одделение во Штип � се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот Прет-

пријатие во приватна сопственост �Фигас комерц� с. 
Таринци, да се брише од судскиот регистар кај Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (27231) 

___________ 
  
Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајна 

постапка на должникот �Македонка ткаенини� АД во 
стечај � Штип, Ст. бр. 7/2000 на 6.10.2003 година по 
одржана седница на собрание на доверители, донесе 
решение стечајната постапка над должникот �Маке-
донка ткаенини� АД во стечај-Штип, ул. �Железничка� 
бб-Штип, со жиро сметка бр. 200000024910562 кај Сто-
панска банка АД � Скопје, Филијала-Штип бр. ID 
1075917-0007766054 со решение на овој суд Ст. бр. 
7/2000 од 08.12.2000 година, се заклучува. 
Должникот да се брише од трговскиот регистар кој 

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

ции на овој суд поради запишување во трговскиот ре-
гистар, до катастар и други органи заради запишување 
во јавните книги. 
Изводот од решението да се објави на огласната 

табла во судот и во �Службен весник на РМ�: 
Од Основниот суд во Штип.          (27232) 

Со решение Ст. бр. 18/03 од 19.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
автотакси превоз, трговија и услуги ПЕ-ЈО извоз-увоз 
Киро и др. ДОО Велес, ул. �Богдан Прличков� бр. 19, со 
жиро сметка бр. 200000032751266 во Стопанска банка 
АД Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистарот кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Решението да се достави до Одделот за регистраци-

ја при Основниот суд Скопје I - Скопје, поради запи-
шување во трговскиот регистар како и до Државниот 
завод за геодетски работи, Одделение за премер и ката-
стар Велес, поради запишување во јавните книги. 
Да се објави огласoт на огласната табла на судот и 

во �Службен весник на Република Македонија�.  
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд во Велес.                            (27225) 

___________ 
 
Со решение Ст. бр. 22/03 од 30.09.2003 година, Ос-

новниот суд во Велес, отвора стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за транспорт и трговија на го-
лемо и мало �Симитчис� ДОО увоз-извоз Велес, ул. 
�Киро Ќучук� бр. 27, Велес, со жиро сметка бр. 41600-
601-28736, и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистарот кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Решението да се достави до Одделот за регистраци-

ја при Основниот суд Скопје I - Скопје, поради запи-
шување во трговскиот регистар како и до Државниот 
завод за геодетски работи, Одделение за премер и ката-
стар Велес, поради запишување во јавните книги. 
Да се објави огласот на огласната табла на судот и 

во �Службен весник на Република Македонија�.  
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд во Велес.                            (27226) 

___________ 
 
Се отвора стечајна постапка над должникот ТП Тр-

говец поединец за трговија на мало �МОНИ 99� Наумов-
ска Благој Габриела, со седиште на ул. �Димитар Вла-
хов� бр. 14, Велес, со жиро сметка бр. 220571100338397 
при Македонска банка АД Скопје - експозитура Велес, и 
истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистарот кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Решението да се достави до Одделот за регистраци-

ја при Основниот суд Скопје I - Скопје, поради запи-
шување во судскиот регистар како и до Државниот за-
вод за геодетски работи - Одделение за премер и ката-
стар Велес, поради запишување во јавните книги и до 
Основното јавно обвинителство Велес и носителот на 
платниот промет - Македонска банка. 
Да се објави огласот на огласната табла на судот и 

во �Службен весник на Република Македонија�.  
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд во Велес.                            (27227) 

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

100/2002 од 03.10.2003 година, отвори стечајна постап-
ка према АД ЗК �Струга� од Струга, со жиро сметка 
бр. 41020-601-57198 која се води при Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки. 
За стечаен судија е именувана Мими Нанушеска, 

судија во Основниот суд во Струга. 
За стечаен управник е именуван Мифтароски Саду-

ла од Струга, Градско пазариште бр. 13, со телефон 
781-015 и 070-264-938. 
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Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 

објавувањето на огласот во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�, да ги пријават своите побарувања 
до стечајниот управник. 
Се закажува рочиште за испитување на побарува-

њата за 19.12.2003 година во 11 часот во Основниот 
суд во Струга. 
Огласот е истакнат на огласната табла на судот на 

10.10.2003 година. 
Од Основниот суд во Струга.                          (27240) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 136/03 од 05.09.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ТДПТУУ 
Вукас ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со жиро сметка 
бр. 200000009871003 што се води при Стопанска банка 
АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под 
Трег. бр. 1597/99 од 09.12.1999 година со бр. на рег. вл. 
03005498?-8-01-000. 
Стечајната постапка  над должникот  не се спрове-

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

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

ше од трговскиот регистар што се води при Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (27233) 

___________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 145/03 од 10.09.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДУТ КиД 
увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 
210042846230138 што се води при Тутунска банка АД 
Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под 
Трег. бр. 2428/98 од 22.03.1999 година со бр. на рег. вл. 
03003136?-8-01-000. 
Стечајната постапка  над должникот  не се спрове-

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

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

ше од трговскиот регистар што се води при Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (27235) 

___________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 58/03 од 01.10.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ Маке 
јтд Здравка Михаилова и др. с. Турново, Општина Бо-
силово, со жиро сметка бр. 200000012462746 што се 
води при Стопанска банка АД Скопје и е запишано во 
трговскиот регистар на Основниот суд во Штип   со бр. 
на рег. вл. 03006934?-1-01-000 и Трег. бр. 3034/99. 
Стечајната постапка  над должникот  не се спрове-

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

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

ше од трговскиот регистар што се води при Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (27236) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 129/03 од 05.09.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТУП Еко-
мак увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 
2000000029533776 што се води при Стопанска банка 
АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под 
Трег. бр. 2327/98 од 22.02.1999 година со бр. на рег. вл. 
03003035?-8-01-000. 
Стечајната постапка  над должникот  не се спрове-

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

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

ше од трговскиот регистар што се води при Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (27237) 

___________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 167/03 од 03.10.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПУТ Цен-
тро-БС ДООЕЛ с. Сушица, Општина Ново Село, со жиро 
сметка бр.41300-601-21152 што се води при Агенцијата за 
работа со блокирани сметки Скопје, и е запишано во тр-
говскиот регистар  на Окружниот суд во Штип, со бр. на 
рег. вл. 03006027?-8-01-000 и Трег. бр. 2126/99. 
Стечајната постапка  над должникот  не се спрове-

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

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

ше од трговскиот регистар што се води при Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (27239) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево, објавува дека со решение 

Ст. бр. 75/2002 од 17.10.2002 година, отвори стечајна 
постапка над должникот ТП за угостителство Бесим 
Зејноски - БРАТСТВО Кичево, ул. �Маршал Тито� бр. 
130 и истата не се спроведува поради немање на средс-
тва за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка 
согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.         (27241) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
159/2002 од 18.06.2003 година, го одобри планот за ко-
нечна распределба на средствата кај должникот ДОО 
Микрон Промет ДООЕЛ Прилеп. Со истото решение ја 
заклучи стечајната постапка над овој должник. 
Должникот да се брише од трговскиот регистар при 

Основниот суд во Битола. 
Од Основниот суд во Прилеп.          (27242) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
145/2003, отвори стечајна постапка над должникот Тр-
говско друштво за производство, услуги, транспорт и 
трговија �ГМГ� увоз-извоз ДОО Прилеп, со седиште во 
Прилеп на ул. �Козара� бр. 2-1/3, запишан во регистар-
ска влошка бр. 01013006?-3-03-000, со решение Трег. 
бр. 574/2001 на Основниот суд во Битола, со основна 
дејност други забавни активности неспомнати на друго 
место, со жиро сметка бр. 300020000150482 при Ко-
мерцијална банка-Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва, но се заклучува поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (27243) 
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Л И К В И Д А Ц И И 
 
Ликвидаторот Ацо Танчев од Кочани, ул. �13-та Ма-

кедонска бригада� бр. 12, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 
217/2003, објавува дека Оранжерии комерц ДООЕЛ Ко-
чани, ул. �Штипски пат� бб, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 15 дена од последната објава. 
Од Ликвидаторот.          (27012) 

__________ 
 

Во огласот бр. 26438 за ликвидација, објавен во 
"Службен весник на РМ" бр. 65/03, на страна 24, во 
петтиот ред наместо зборот "КОМПЈУТЕРС" треба да 
стои зборот "КОМПТУРС". 

____________ 
 

Во огласот бр. 26622 за ликвидација, објавен во 
"Службен весник на РМ" бр. 65/03, на страна 24, во 
четвртиот ред наместо зборовите "КОМПЈУТЕРС" 
треба да стои зборот "КОМПТУРС". 
_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 
Над подвижниот имот сопственост на Друштво за 

меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царин-
ски складишта ФЕРШПЕД АД Скопје, со бдс. 4057465; 
Трговско друштво за меѓународна шпедиција, склади-
шта надворешно трговско работење, производство и 
промет МАКОШПЕД АД Скопје со бдс. 4058526; Ак-
ционерско друштво за приредување игри на среќа и за-
бавни игри ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА Скопје со 
бдс. 4064526; Друштво за производство, трговија и ус-
луги Брилијант ДООЕЛ увоз-извоз Штип со бдс. 
5010837; Брокерска куќа Фершпед Брокер АД Скопје 
со бдс. 52236967; Технометал Вардар извоз Акционер-
ско друштво за надворешен и внатрешен промет Скоп-
је со бдс. 4091639; Акционерско друштво за производс-
тво, доработка и промет СЕМЕНАРСТВО АД извоз-
увоз Скопје со бдс. 4676572, а кој имот претставува 
обични акции во Комерцијална банка АД Скопје, со 
номинална вредност од 5.000,00 МКД, ИСИН 
4065573ОБД01, поблиску опишан во Записникот за по-
пис и опис на подвижни предмети УЗП 7543/03 од 
09.10.2003 година, прилог на нотарскиот акт Договор 
за залог ОДУ 320/03 од 10.10.2003 година, составен од 
нотарот Поповски Слободан од Скопје, заснован е за-
лог како средство за обезбедување на договор за кре-
дит од 06.10.2003 година, помеѓу ЛХБ БАНКА АД 
Франкфурт на Мајна и Друштво за меѓународна и вна-
трешна шпедиција со јавни и царински складишта 
ФЕРШПЕД АД Скопје за износ од 2.000.000 евра, во 
корист на заложниот доверител ЛХБ Меѓународна Тр-
говска банка АД Франкфурт.         (26935) 

__________ 
 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во 
општина Чаир, ги известува сосопствениците и сопс-
твениците на граничните парцели со парцелата К.П. бр. 
986/1, лозје, четврта класа во м.в. �Бел Камен� со повр-
шина од 2441м2, КО Радишани, дека сопственикот на 
50/57 идеален дел од наведената парцела Тасевска Ве-
ра, со живеалиште во с. Радишани, ул. �18� бр. 88, го 
продава својот дел од наведената парцела по цена од 
300,00 денари по м2. Доколку наведените лица сакаат 
да го користат предимственото право за купување 
предвидено со Законот за земјоделско земјиште, по-
требно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој ог-
лас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски 
депозит. Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на 
друг купувач.                                                           (26907) 

Се продава 177/297 идеален дел од земјоделско зем-
јиште, што се наоѓа во КО Говрлево на К.П. бр. 2605, 
м.в. �Стаменова Глава�, култура нива, 7 класа, со повр-
шина од 2273м2, сопственост на Ване Зафировски од с. 
Говрлево, Скопје, евидентирано во ПЛ 422, за продаж-
на цена од 165.000,00 денари.  
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на овој оглас, да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се доставата 

до нотарот Љубица Ковчегарска, Железнички транс-
портен центар, локал 716, Скопје.                       (26982) 

__________ 
 
Се продава недвижност: идеални делови од КП бр. 

345 за КО Раштани, од вкупна површина 5157 м2, нива 
класа 4, на м.в. �Средни Лозја� сопственост на Гоце 
Божиновски од Горно Оризари, Битола, ул. �Раштан-
ска� бр. 14, кој имот е подробно опишан во Поседовен 
лист бр. 341 за КО Раштани, за купопродажна цена од 
150,00 денари по 1- м2. 
Се повикуваат лицата кои полагаат право на пре-

димство на купување и тоа сосопствениците, заеднич-
ките сопственици  и соседите чие земјиште граничи со 
недвижниот имот предмет на продажбата во рок од 30 
дена од денот на објавувањето во �Службен весник на 
Р. Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата. Во спротивно, го губат правото на пр-
едимство на купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Виолета Ангеловска, ул. �Јосиф Јосифов-
ски� бб, 7000, Битола.                                             (27119) 

___________ 
 
Се продава пасиште со површина од 4430 м2 врз 

основа на Скица од теренско мерење, што преставува 
дел од КП бр. 1907-7-16 на м.в. �Поточани� пасиште од 
6-та класа со површина од 6537 м2 недвижен имот за-
веден во ПЛ бр. 135 за КО - Градец, сопственост на 
Зендели Абдулхамит Јакуп од с. Градец-Гостивар, за 
цена од 600.000,00 денари. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 

земјиштето  што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Филип Трифуновски, ул. �Браќа Ѓиноски� 
бр. 73 во Гостивар.                                                  (27120) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште во 

Скопје, построено на КО Црешево, на КП 1664 на м.в. 
�Трчкови Ораси� нива 6 класа, во вкупна површина од 
380 м2 на која е сопственик Неделковски Томе, за цена 
од 120,0 денари за метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Марковска Дојчиновска Снежана, Скопје, 
ул. �Палмиро Тољати� бр. 173.                             (27175) 

___________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на АГД ИЛИН-

ДЕН Скопје, со БДС 4056043 и тоа: стан број 14, влез 1, 
поткровје, со површина од 60 м2 и деловен простор, локал 
број 14, влез 1, приземје, со површина од 18,50 м2 и двата 
објекти во склоп на станбено деловен објект Гординија, 
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Гевгелија на ул. �Гевгелиски партизански одред� бр. 2, е 
заснован залог со Договор за залог (хипотека) од прв ред, 
потврден под ОДУ број 255/03 од 13.10.2003 година од 
нотарот Ѓорѓи Николов од Гевгелија, во корист на залож-
ниот доверител ЕВРОСТАНДАРД Банка АД Скопје, со 
БДС 5538041, за обезбедување на парично побарување од 
2.500.000,00 денари.           (27178) 

___________ 
 
Над недвижен имот сопственост на Трговското друш-

тво на големо и мало ИНТЕР ФАЛКО ДООЕЛ Златко из-
воз-увоз Скопје, со БДС 4145810 Скопје: деловен простор 
во Скопје, на ул. �Гоце Делчев� бр. 11, зграда 1 влез 2 кат 
3 еднособен во површина од 145 м2 на КП 8891/2 за КО 
Центар 1; деловен простор на ул. �ДТЦ Буњаковец� згра-
да 1 влез 1 кат 2 бр. 1 еднособен во површина од 47 м2 и 
деловен простор зграда 1 влез 1 кат 2 еднособен во повр-
шина од 22 м2 и двата на КП 10184/5 за КО Центар 1 се 
според Имотен лист бр. 42088 издаден од ДЗГР Катастар 
Скопје, заснован е залог-хипотека со Договор за хипотека 
ОДУ бр. 322/03 од 13.10.2003 година кај нотарот Попов-
ски Слободан во Скопје во корист на заложниот довери-
тел Еуростандард банка а.д. Скопје, за обезбедување на 
краткорочен кредит во износ од 7.000.000,00 денари кои 
произлегуваат од договорот за краткорочен кредит 126/03 
од 10.10.2003 година склучен со Друштвото за застапува-
ње и промет БАРБАРОСА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со 
БДС 4449134.                                                                  (27122) 

___________ 
 
На ден 02.10.2003 година во нотарската канцеларија 

на нотарот Душко Черкезов од Радовиш, е заверен До-
говор за залог-хипотека ОДУ бр. 149/2003 од 
02.10.2003 година, склучен помеѓу Тутунска банка а.д. 
Скопје во својство на заложен доверител и Трговско 
друштво ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов од Радовиш, 
со кој договор се врши обезбедување на паричното по-
барување на Тутунска банка а.д. Скопје во износ од де-
нарска противвредност на 10.000 ЕУР, кое произлегува 
од Договор за рамковен револвинг кредит-лимит, зара-
ди обезбедување на побарувањето на заложниот дове-
рител, заложниот должник ДОМИНГ ЈТД Јован Коста-
динов од Радовиш, го заложува во залог недвижниот 
имот сопственост на ТД ДОМИНГ ЈТД Јован Костади-
нов од Радовиш и тоа: деловен простор на приземје во 
склоп на станбено деловна зграда која се наоѓа на ул. 
�Самоилова� бб, изграден по технички број 2206, де-
ловна просторија бр. 14, со површина од 18.02 м2. 
Горенаведениот  недвижен имот е евидентиран во 

Договор за продажба на деловен простор заверен од 
нотарот Душко Черкезов со седиште во Радовиш под 
ОДУ бр. 4/99 од 04.11.1999 година на име на ТД ДО-
МИНГ ЈТД Јован Костадинов од Радовиш.         (27223) 

___________ 
 
Се продава  земјоделско земјиште:  КО Кавадарци 1 

(вон), КП бр. 6234,  план 012, скица 012, место викано 
�Саздова Чешма� култура - нива, класа 7, со вкупна повр-
шина од 2.404 м2 сопственост на Милан Димитров од Ка-
вадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 3354, издаден 
од Државниот завод за геодетски работи Одделение за 
премер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (27247) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Тимјаник, парцела број 504/3 во место викано 
�Ограда� нива со површина од 4569 м2 во Катастарска 

општина Тимјаник, сопственост на Симитчиева Даница 
од Демир Капија, ул. �Радњанска� бр. 28, цена на про-
дажба 55.300,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

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

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Ти-
то� бр. 138.                                                               (27248) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните печати: 
Тркалезен печат со пречник 32 мм, во средината се 
наоѓа грбот на Република Македонија, а околу него 
надворешниот круг: Државен Студентски дом "Кочо 
Рацин" Битола, а во внатрешниот круг Република 
Македонија.                                             (27439) 

Се огласуваат за неважечки следните 
документи: 

Пасош бр. 812531/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Асан Емине, ул. "Мелничка" бр. 28-б, Скопје. 
Пасош бр. 1821792/03 издаден од СВР-Тетово на име 
Етими Ќамиљ, с. Палатица, Тетово.       (27073) 
Пасош бр. 1341948/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Шпенд Емини, ул. "Б. Тоска" бр. 81/4, Тетово. 
Пасош бр. 1848514/03 издаден од СВР-Куманово на 
име Салим Фаредин, ул. "Др. Иван Рибар" бр.90, 
Куманово.                                                    (27109) 
Пасош бр. 458626/94 издаден од СВР-Тетово на име 
Изеири Ирфан, с. Желино, Тетово.          (27123) 
Пасош бр. 1619263/01 на име Ангелова Јаготка, ул. 

"Ѓорче Петров" бр. 14, Велес.                     (26766) 
Пасош бр. 1514058/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Агим Јунузи, с. Радуша, Скопје.           (27170) 
Пасош бр. 817221/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Ќамиле Ахмеди, ул. "М. Ацев" бр. 17-а, Трубарево, 
Скопје.                                                      (27174) 
Пасош бр. 1555345 на име Папиќ Месуд, с. Локвени, 
Крушево.                                                     (27176) 
Пасош бр. 1517625 на име Шикалески Игор, ул. "П. 
Гули" бр. 364, Охрид.                        (27177) 
Пасош бр. 1291298 на име Петров Виктор, ул. "Мара 
Минанова" бр. 3, Штип.                       (27178) 
Пасош бр. 1383385 на име Рефет Рамадани, с. До-
барце, Тетово.                                                     (27179) 
Пасош бр. 396729 на име Андрееска Милка, Струга. 
Пасош бр. 720520/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Ремзије Шабан, ул. "Е. Дураку" бр. 3/3-11, Скопје.   
Пасош бр. 1675582/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Цвета Сулејман, ул. "Патрис Лумумба" бр. 6/1, Скопје. 
Пасош бр. 1853010/03 издаден од СВР-Скопје на име 
Неџмедин Абдии, с. Д. Свиларе, Скопје.        (27238) 
Пасош бр. 1776333/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Стамовски Марјан, ул. "Ј.Сандански" бр.86/3-4, Скопје. 
Пасош бр. 0154737 издаден од СВР-Скопје на име 
Хакија Чоловиќ, с. Батинци, Скопје.       (27301) 
Пасош бр. 1591635/01 издаден од СВР-Тетово на име 
Иљази Ирфан, с. Д. Палчиште, Тетово.         (27319) 
Пасош бр. 971842/97 издаден од СВР-Тетово на име 
Зибери Даим, с. Д. Палчиште, Тетово.          (27321) 
Пасош бр. 994284/97 издаден од СВР-Тетово на име 
Зибери Менсур, с. Д. Палчиште, Тетово.          (27322) 
Пасош бр. 1481777/00 на име Несими Ерџан, Гос-
тивар.                                                                    (27422) 
Пасош бр. 137338 на име Ислами Мубехат, Струга.    
Пасош бр. 1630821/01 издаден од СВР-Куманово на 
име Алиса Куртиши, ул. "Б. Радичевиќ" бр.13, 
Куманово.                                                     (27438) 
Пасош бр. 1698918 на име Нуредини Неврије, с. 
Речане, Гостивар.                                                    (25494) 
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Пасош бр. 1958577 на име Велија Тахир, с. Неготино, 
Гостивар.                                                      (20494) 
Пасош бр. 0453042 на име Стојчев Митре, ул. 

"Првомајска" кула 2/3, Мак. Каменица.             (25265) 
Пасош бр. 1779515 издаден од СВР-Тетово на име 
Главчиќ Радоје, ул. "Г. Делчев" бр. 240, Тетово. 
Пасош бр. 1955748/03 издаден од СВР-Скопје на име 
Али Челебија, ул. "Слан дол" бр. 2, Скопје. 
Пасош бр.1364817 на име Талески Горанчо, ул. "Д. 
Влахов" бр. 22, Прилеп.                           (27520) 
Пасош бр. 1005966 на име Митрески Љупчо, ул. 

"Осоговска" бр. 32, Прилеп.                      (27522) 
Пасош бр. 1351823 на име Зеќири Амет, Тетово. 
Пасош бр. 1387156 на име Тасевски Димче, ул. "Д. 
Божиновски" бб, Ресен.                                     (27526) 
Пасош бр. 1317121 на име Кулафовски Ведат, с. 
Острец, Битола.                                                    (27527) 
Пасош бр. 844358 на име Јанев Блажо, с. Пиперево 
бр. 88, Струмица.                                       (27529) 
Пасош бр. 996076/97 издаден од СВР-Скопје на име 
Сефер Саиди, с. Радуша, Скопје.          (27531) 
Пасош бр. 1748799 на име Бојмалиев Драган, с. 
Стојаково, Гевгелија.                                     (27532) 
Пасош бр. 992070/97 издаден од СВР-Скопје на име 
Усни Саит,  ул. "171" бр. 8-б, Скопје.       (27538) 
Пасош бр. 1231895/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Петковиќ Радомир, ул. "29-ти Ноември" бр. 62, Скопје. 
Пасош бр. 0711970 издаден од СВР-Делчево на име 
Јовановска Вера, н. "Ѕвегорска река", Делчево.  
Пасош бр. 1721773/02 издаден од СВР-Гостивар на 
име Игор Доневски, ул. "18-ти Ноември" бр. 3, Гости-
вар.                                                                    (27576) 
Пасош бр. 1351245/01 издаден од СВР-Тетово на име 
Јусуфи Нахим, ул. "Ленин" бр. 97,Тетово.           (27584) 
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

65/03 за пасош бр. 1445731 издаден од СВР-Скопје на 
име Петковски Владимир, ул. "Б. Стефковски" бр. 5/2-
10, Скопје, наместо "Петковски" треба да стои 
"Перковски".                                     (26549) 
Чекови од тековна сметка бр. 400648 од бр. 5957671 

до бр. 5957679 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Синадиноски Андон,Скопје.         (27031) 
Чек од тековна сметка бр. 3455607 со бр. 00140014-

378113 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Димески Борис, Скопје.                                  (27032) 
Чекови од тековна сметка бр. 8975967 од бр. 14386-

60 до бр.1438669 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Манојловиќ Ружица,Скопје.         (27053) 
Чекови од тековна сметка бр. 345591 од бр. 1458144 
до бр. 1458147 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Суљиќ  Муамет, Скопје.          (27070) 
Чекови од тековна сметка бр. 1458446 од бр. 5805911 
до бр. 5805915 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Рахиќ Есад, Скопје.            (27088) 
Чекови од тековна сметка бр. 11730591 од бр  1446-

477 до бр. 1446486 издадени од Комерцијална  банка 
АД Скопје на име Тошевски Сашо,Скопје.         (27127) 
Чекови од тековна сметка бр. 15995-42 со бр. 253779 
и бр. 253780 издадени од Македонска Банка АД Скопје 
на име Власто Терзиски, Скопје.          (27185) 
Чекови од тековна сметка бр. 18853 од бр. 082800-

0101288 до бр. 0828000101298 издадени од Комерци-
јална банка-Филијала Штип на име Митрев Методи, 
Штип.                                                       (27418) 
Чекови од тековна сметка бр. 10772717 од бр. 1409-

915 до бр. 1409925 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Хасиќ Љутвија, Скопје. 27437 
Чекови од тековна сметка бр. 4565720 од бр. 1436772 
до бр. 1436780 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Георгиева Магдалена, Скопје. 
Работна книшка на име Божиновска Ратка, Скопје.     
Работна книшка на име Муча Илир, Скопје.    (27043) 
Работна книшка на име Вулнет Дестани, с. Оризаре, 
Куманово.                                                    (27055) 

Работна книшка на име Краљевска Лида, ул. "Васко 
Карангелевски" бр. 44, Куманово.           (27056) 
Работна книшка на име Андријана Милошеска, 
Кичево.                                                                    (27058) 
Работна книшка на име Чочкова Анета, ул. "Лени-
нова" бр. 3/2/8, Велес.                                     (27060) 
Работна книшка на име Цалеска Билјана, с. Воѓани, 
Прилеп.                                                      (27062) 
Работна книшка на име Иљазовска Ирвет, ул. "Са-
моилова" бр. 97/26, Прилеп.                      (27063) 
Работна книшка на име Филипоски Живко, Тетово.    
Работна книшка на име Петровски Деан, Скопје. 
Работна книшка на име Цвета Цветковска, с. Стај-
ковци, Скопје.                                       (27081) 
Работна книшка на име Стаменковски Игор, Скопје. 
Работна книшка на име Мира Тодорова, Скопје. 
Работна книшка на име Доко Ѓилсер, с. Ливада, 
Струга.                                                                   (27155) 
Работна книшка на име Ацевски Тони, ул. "Беланов-
ска" бр. 8, Куманово.                                     (27158) 
Работна книшка на име Тони Трендафилов, Кочани. 
Работна книшка на име Мисев Тони, ул. "Х. Т. 
Карпош" бр. 12, Пробиштип.                      (27160) 
Работна книшка на име Манев Коле, Пробиштип. 
Работна книшка на име Настоска Жаклина, Охрид.   
Работна книшка на име Есат Имеров, с. Отиштино, 
Велес.                                                    (27171) 
Работна книшка на име Стеваноски Кирило, ул. 

"Ленинова" бр. 83А, Прилеп.                      (27172) 
Работна книшка на име Хетем Идризи, Скопје. 
Работна книшка на име Џеврија Мемедовска, Скопје. 
Работна книшка на име Спиркоски Тони, Скопје. 
Работна книшка на име Зоран Деловски, Скопје. 
Работна книшка на име Дичевска Сузана, Скопје. 
Работна книшка издадена од Охрид на име Димит-
рова Ирена, Скопје.                                     (27306) 
Работна книшка на име Гани Бенат,Скопје.     (27309)  
Работна книшка на име Гани Фато, Скопје.      (27310) 
Работна книшка на име Здравески Кирил, с. Му-
синци, Битола.                                                     (27314) 
Работна книшка на име Бошевски Дејан, ул. "Солун-
ска" бр. 17-А, Битола.                        (27315) 
Работна книшка на име Зоре Цветковски, н. "Бабин 
Дол" бр. 11, Куманово.                          (27316) 
Работна книшка на име Крстевска Валентина, с. 
Другово, Кичево.                                         (27317) 
Работна книшка на име Такашманова Камелија, 
Богданци.                                                     (27324) 
Работна книшка на име Илчов Благој, Скопје. 
Работна книшка на име Златаноска Тања, с. Доб-
роште, Тетово.                                                     (27401) 
Работна книшка на име Елизабета Манасијевиќ, 
Скопје.                                                                    (27402) 
Работна книшка на име Иса Ресмие, Охрид.     (27406) 
Работна книшка на име Смилка Костиќ, с. Велгошти, 
Охрид.                                                       (27407) 
Работна книшка на име Неби Назукшер, ул. "7-ми 
Ноември" бр. 190, Охрид.                        (27408) 
Работна книшка на име Зафировски Златко, ул. "180" 
блок 70-27/15, Тетово.                        (27410) 
Работна книшка на име Костов Стефан, ул. "Н. 
Фронт" бр. 2/10, Велес.                                     (27412) 
Работна книшка на име Нацевски Митко, Велес. 
Работна книшка на име Андонова Марија, Гевгелија. 
Работна книшка на име Спаска Филиповска, Скопје. 
Работна книшка на име Тефиќи Сали, Скопје. 
Работна книшка на име Адем Мухамед, Скопје. 
Работна книшка на име Мирвет Адем, Скопје. 
Работна книшка на име Силвана Павловиќ, Скопје.   
Работна книшка на име Велјановски Драган, Скопје. 
Работна книшка на име Реџепи Исљам, Скопје. 
Работна книшка на име Костадин Лефтеровски, 
Битола.                                                                    (27535) 
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Работна книшка на име Паревски Норче, с. Ива-
њевци, Битола.                                                     (27536) 
Работна книшка на име Постоловски Оливер, 
Виница.                                                                    (27537) 
Работна книшка на име Бахија Адеми, с. Матејче, 
Куманово.                                                     (27539) 
Работна книшка на име Али Зендели, Кичево. 
Работна книшка на име Асани Незафет, с. Пршовце, 
Тетово.                                                      (27542) 
Работна книшка на име Самарџиева Рисана, ул. "Н. 
Вардарски" бр. 7, Богданци.                      (27544) 
Работна книшка на име Ѓошева Билјана, ул. "В. 
Влаховиќ" бр. 196, Св. Николе.                      (27549) 
Работна книшка на име Ајдин Османи, ул. "Т. 
Јовановски" бр. 73, Куманово.                      (27552) 
Воена книшка на име Мухарем Авдили, Скопје. 
Воена книшка на име Вуксановиќ Владимир, Скопје. 
Воена книшка на име Димче Неделковски, ул. "Б. 
Ѓорев" бр. 135 К1/4, Велес.                      (27169) 
Воена книшка на име Котевски Мирче, ул. "11-ти 
Октомври" бр. 170, Ресен.                        (27173) 
Воена книшка  на име Илчо Николовски, Кочани. 
Воена книшка на име Богатиноски Мартин, Прилеп. 
Свидетелство од 8 одделение на име Еминов Сафет, 
с. Селце, Штип.                                       (27054) 
Свидетелство на име Абдул Рамадани, с. Виштица, 
Куманово.                                                    (27064) 
Свидетелство на име Рамије Ајдари, с. Требош, 
Тетово.                                                                    (27066) 
Свидетелство од 8 одделение на име Гоце Стојанов-
ски, ул. "Баглачка" бр. 21, Крива Паланка.         (27068) 
Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ 

"Борис Кидрич"-Сарај-Скопје на име Хасиме Љоки, 
Скопје.                                                       (27083) 
Свидетелство на име Зулбер Ризвани, Струга. 
Свидетелство на име Јованов Александар, Гевгелија. 
Свидетелства од 1, 2 и 3 година на име Емил Милев, 
ул. "К. Крстевски" бр. 15, Скопје.                 (27162) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Сами 
Фрашери" на име Сабри Медија, с. Пирок, Тетово.  
Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Кети 
Тасовска, Ресен.                                                     (27182) 
Свидетелство за 4 година и диплома издадени од 
гимназијата "Цветан Димов"-Скопје на име Бејтула 
Рамадан, Скопје.                                        (27210) 
Свидетелство на име Сулејмани Сали, Тетово. 
Свидетелство од 8 одделение на име Горан Ѓоргијев, 
с. Д. Липовиќ, Радовиш.                        (27320) 
Свидетелство на име Стефановска Милица, с. Нерав, 
Крива Паланка.                                       (27405) 
Свидетелства од 2 и 3 година хемиско училиште 
издадени од УСО "Борис Кидрич" на име Трајков Иле, 
ул. "Ј. Х. К. Џинот" бр. 5, Велес.           (27415) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Браќа 
Рамиз Хамид"- Скопје на име Алил Рахман, Скопје.     
Свидетелство за завршено средно образование 
издадено од Градежно - машински центар - Скопје на 
име Љупчо Атанасовски, с. Бардовци, Скопје.  
Свидетелство на име Чепарковски Митко, с. Митра-
шинци, Берово.                                        (27545) 
Свидетелство на име Маја Стоименова, Кочани. 
Свидетелство на име Бакија Адем, с. Матејче, 
Куманово.                                                     (27551) 
Свидетелство од 8 одделение на име Стојкоски 
Драшко, Тетово.                                        (27554) 
Свидетелство од 8 одделение на име Сидороска 
Ружица, с. Брвеница, Тетово.                      (27555) 
Свидетелство на име Кујтим Мурати, Тетово. 
Свидетелство на име Ајети Ајриз, с. Јажинце, Тетово. 
 Свидетелство на име Трајков Јован, с. Ињево, 
Радовиш.                                                     (27559) 
Свидетелство на име Кариманов Сенад, Велес. 
Свидетелство на име Имеров Есат, Велес.        (27562) 
Свидетелство на име Џемаили Елхман, с. Бузалково, 
Велес.                                                       (27563) 

Ученичка книшка издадена од економското училиш-
те "Арсеније Јовков"-Скопје на име  Трајковски Дарко, 
Скопје.                                        (27465) 
Индекс издаден од Универзетот "Климент Охридски" 
на име Дука Мухарем, Дебар.                    (27154) 
Индекс бр. 41715 на име Накова Љубка, ул. 

"АСНОМ" бр. 23, Штип.                          (27163) 
Индекс бр. 33904 на име Џимревски Никола, Кума-
ново.                                                                    (27164) 
Диплома на име Борова Спетим, Струга.          (27057) 
Диплома на име Ѓорѓески Сашо, Гостивар.      (27059) 
Диплома на име Сали Ибадет, Скопје.       (27065) 
Диплома за РТВ  механичар издадена од Р.У. "Кочо 
Рацин"- Скопје на име Иваноски Бошко, Скопје. 
Диплома издадена од гимназијата "Кочо Рацин" на 
име Данче Панова, ул. "Коле Цветков" бр. 65, Велес.    
Диплома и свидетелства од 1-4 година на име 
Таџедин Деари, Тетово.                                     (27481) 
Диплома издадена од ГУЦ "Здравко Цветковски" 
Скопје на име Мамути Исман, Скопје.       (27548) 
Диплома математички смер издадена од гимназијата 

"М. Ацев" на име Петкоска Александра, Прилеп.  
Диплома на име Бабичиќ Пандорка, Скопје.    (27560) 
Здравствена легитимација бр. 215-493449 на име 
Кироска Цонка, Охрид.                                     (27166) 
Здравствена легитимација бр. 215-476854 на име 
Сандрески Веле, Охрид.                                     (27167) 
Здравствена легитимација на име Дарко Јакимов, 
Пробиштип.                                                    (27550) 
Здравствена легитимација бр. 215-275891-00 на име 
Јованоски Неделко, Охрид.                      (27558) 
Уверение бр. 3058 издадено од Педагошка академија 
на име Ангеловска Николина, ул. "Брегалничка"бр. 45, 
Битола.                                     (27580) 
Девизна штедна книшка бр. 30774807 издадена од 
Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Стојан 
Буџакоски, Охрид.                                     (27416) 
Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност 
Уп.бр.25-1159 издадено од Министерство за 
стопанство на име Нуртен Салијаси, Скопје.      (27382) 
Даночна картичка бр.4030995262410 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име МИНЧ-КОМ-
ПАНИ ДООЕЛ, Скопје.                          (27069) 
Даночна картичка бр. 5030998188673 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име ТП  Ќебапчил-
ница  "Шарко", Скопје.                         (27124) 
Даночна картичка бр. 4030900299983 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Куввет Кеман, 
Скопје.                                                        (27151) 
Даночна картичка бр. 4030002447070 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Венус, Скопје. 
Даночна картичка бр4030002454972 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име ПСЦ Марке-
тинг, Скопје.                                                     (27221) 
Даночна картичка бр. 4026994107724 издадена од 
Управа за јавни приходи на име ЗЛАТНИ ЛИЛЈАНИ 
ДООЕЛ, Струга.                                       (27425) 
Даночна картичка 5026998105496 издадена од 
Управа за јавни приходи на име ТП МЕТИ ТРАНС, 
Струга.                                         (27428) 
Даночна картичка бр. 5030001212022 издадена од 
Управа за јавни приходи Скопје на име ДЕТЛА   Т.П., 
Скопје.                                                       (27523) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни 
приходи на име ИЛИН Витомир, Гевгелија.       (27525) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни 
приходи на име Милески Роберт, ул. "Партизански 
одреди" 6/4, Гевгелија.                                     (27568) 

____________ 
 

Престанува со вршење на занаетчиска дејност "Маја" 
Коцева Маја, Скопје.                        (27436) 
Огласот објавен во �Сл. весник на РМ� бр. 59/03, за 
пасош бр. 1633521/01, на име Герасимовски Томислав, 
ул. �Д.Г. Кара� бр. 59 од Тетово, се сторнира.    (27598) 
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Ј А В Н И    П О В И Ц И 
 

Врз основа на член 10 и член 42 од Законот за јавни 
набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 26/98, 50/01, 2/2002 и 
24/2003), Комисијата за јавни набавки на Јавното прет-
пријатие Службен весник на Република Македонија 
ц.о. - Скопје, објавува 

 
Б А Р А Њ Е 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 07/2003 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач е Јавното претпријатие Службен 

весник на Република Македонија ц.о. � Скопје, бул. 
�Партизански одреди� бр.29, Скопје.  

1.2. Предмет на набавката се три (3) сервери (brand 
name) за потребите на Јавното претпријатие Службен 
весник на Република Македонија ц.о. - Скопје, по вид, 
односно технички карактеристики според техничката 
спецификација добиена од набавувачот. 

1.3. Барањето е јавно, а набавката ќе се спроведе со 
прибирање на понуди во согласност со Законот за јав-
ни набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 26/98, 50/01, 2/2002 
и 24/2003). 

1.4. Отворањето ќе се изврши без присуство на по-
нудувачите. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи: 
2.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот. 
2.2. Поединечна и вкупна цена со сите даноци и да-

вачки, искажана во денари. 
2.3. Називот на производителот. 
2.4. Понудувачот е должен ги запази техничките ка-

рактеристики, согласно техничката спецификација до-
биена од набавувачот. 

2.5. Начинот на плаќањето. 
2.6. Рок на испорака. 
2.7. Гаранција. 
2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
 
3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ (Во сог-
ласност со член 43 од Законот за јавните набавки) 

3.1. Извод од регистрација на дејноста (заверена ко-
пија, верна на оригиналот), со обележување на потреб-
ната шифра на дејност. 

3.2. Документ за економско - финансиски бонитет 
од Централниот регистар (оригинал или копија завере-
на од нотар и не постара од 6 (шест) месеци). 

3.3. Потврда од надлежен суд дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација (оригинал или копија 
заверена од нотар и не постара од 6 (шест) месеци). 

3.4. Доказ од надлежен суд дека со пресуда не му е 
изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност (оригинал или копија заверена од нотар и не 
постара од 6 (шест) месеци).  

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки (оригинал 
или копија заверена од нотар и не постара од 6 (шест) 
месеци). 

3.6. Референтна листа за досегашни испораки, за 
последните 3 (три) години. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (Во согласност со член 25 од Законот за 
јавните набавки) 

- Цена     40 бода, 
- Квалитет    30 бода, 
- Рок на испорака   10 бода, 
- Начин на плаќање   10 бода, 
- Гаранција    10 бода. 

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Рок на доставување на понудите е 10 (десет) де-
на, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето 
во последното јавно гласило. 

5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват во согласност со членовите 52, 53 и 54 од Законот 
за јавни набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 26/98, 50/01, 
2/2002 и 24/2003), (односно членовите 55, 56 и 57 од 
Законот за јавните набавки (пречистен текст) (�Сл. вес-
ник на РМ� бр. 21/2002), преку пошта или во архивата 
на набавувачот на следната адреса: Јавно претпријатие 
Службен весник на Република Македонија ц.о. Скопје, 
бул. �Партизански одреди� бр. 29, 1000 Скопје. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Техничката спецификација за видот, односно 

техничките карактеристики на предметот на набавката, 
понудувачите можат да ја подигнат во архивата на на-
бавувачот, секој работен ден во периодот од 10,00 до 
14,00 часот. 

6.2. Понудите кои нема да бидат доставени во рокот 
и оние кои не се изработени согласно ова барање за 
прибирање на понуди и Законот за јавни набавки, како 
и оние кои ја немаат целокупната документација која 
се бара со ова барање, нема да се разгледуваат. 

6.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

6.4. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат на телефон 32 98 860 лок. 112. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 10, член 13 став 1 алинеја 2 и 

член 33 од Законот за јавни набавки, (�Службен весник 
на РМ� бр. 26/98, 50/01, 2/02 и 24/03), Комисијата за 
спроведување на постапка за јавнa набавка преку огра-
ничен повик на Министерството за одбрана, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТКВАЛИ-
ФИКАЦИЈА (ПРВА ФАЗА- ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1.  Набавувач на ограничениот провик е Мини-

стерството за одбрана, со седиште во Скопје, ул. �Орце 
Николов� бб. 

1.2. Предмет на овој ограничен повик  е прибирање 
на техничка документација од понудувачи заради прет-
квалификација на понудувачите (прва фаза - фаза на 
претквалификација), како можни носители на следната 
набавка:  

- вршење  на функцијата продажба на стоки и услу-
ги во воените кантини во Министерството за одбрана и 
тоа во:  

- Кантина број 1 и 2, Касарна �Илинден� - Скопје;   
- Кантина, Касарна �Гоце Делчев� - Скопје;   
- Кантина, Касарна �Ѓорче Петров� - Скопје, со ре-

сторан;  
- Кантина - ресторан, Касарна �Страшо Пинџур� - 

Петровец;  
- Кантина, Касарна �Алекса Демниевски� - Велес;  
- Кантина - ресторан, Касарна �Х. Т. Карпош� - Ку-

маново;  
- Кантина, Касарна �Боро Менков� - Куманово;  
- Кантина, Касарна �4 Јули� - Штип;  
- Кантина, Касарна �11 Октомври� - Струмица;  
- Кантина, Полигон Криволак;  
- Кантина - ресторан, Касарна �К.Ј. Питу� - Тетово;  
- Продавница, Касарна �Чеде Филиповски - Даме� - 

Кичево;  
- Кантина, Касарна �Мирче Ацев� - Прилеп;  
- Кантина, Касарна �Стив Наумов� - Битола;  
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- Кантина, Касарна �Михајло Апостолски� - Охрид;  
- Кантина, Касарна во Дебар. 
1.3. Набавката ќе се извршува на територијата на 

Република Македонија, во кантините означени во точ-
ка 1.2. на овој повик. 
Услугите треба да се извршуваат според пропиша-

ните стандарди или меѓународните стандарди прифате-
ни во Република Македонија. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на 
учество имаат сите правни и физички лица кои се реги-
стрирани за вршење на ваква дејност. 

1.5. При претквалификацијата предност ќе имаат 
понудувачите кои ќе прифатат да ги извршуваат услу-
гите во сите наведени кантини во точка 1.2.  

1.6. Набавката на услугите може да се подели на 
повеќе понудувачи. 

1.7. Постапката на повикот се спроведува согласно 
со Законот за јавни набавки. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Министерството за одбрана има потреба од 

претквалификација на понудувачи, без присуство на 
нивни претставници, заради утврдување на нивната 
способност преку документација за извршување на 
предметната набавка. 

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се 
побара да достават понуда за извршување на предмет-
ната набавка. 

 
III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Заинтересираните понудувачи, кон пријавата за 

поднесување на понуда, треба да достават документа-
ција за оценка дали имаат: 

- потребен техничко-технолошки бонитет;  
- економско-финансиски бонитет;  
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки;  
- расположлива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализирање на набавката;  
- менаџерска способност;  
- искуство и стручен кадар за извршување на наба-

вката;  
- потврда од надлежен суд дека не е отворена по-

стапка за стечај или ликвидација;  
- потврда од надлежен суд дека немаат правосилна 

пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана 
на вршење на дејноста и  

- документ за регистрација за вршењето на нивната 
дејност. 

3.2. Документите од точка 3.1. од овој повик треба 
да бидат во оригинал или во фотокопие заверено кај 
нотар и не треба да бидат постари од 6 месеци, освен 
документот за регистрација на дејноста. 

3.3. Документите кои не ги содржат бараните пода-
тоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат во 
предвид при разгледувањето, а понудувачите за кои ќе 
се оцени дека доставените документи во врска со прет-
квалификацијата се лажни, неточни или некомплетни, 
ќе бидат исклучени. 

3.4. Документите на странските понудувачите треба 
да бидат преведени на македонски јазик од овластен 
судски преведувач и да бидат заверени кај нотар. 

3.5. Понудувачите со документацијата треба да под-
несат неотповиклива изјава дека ќе ги преземат сите 
вработени во Министерството за одбрана кои се распо-
редени на извршување работи и работни задачи за вр-
шење на услугите предмет на овој повик и со истите да 
засноваат работен однос на неопределено време без ог-
ласување на работните места. 

3.6. Опремата и инвентарот за извршување на услу-
гите, продажба на стоки и услуги во воените кантини, 
доколку постои интерес, може да се издаде под закуп 
на субјектот кој ќе го преземе вршењето на оваа функ-
ција. Увидот во списокот на опремата и инвентарот, ка-

ко и на објектите, може да се изврши во Министерство-
то за одбрана, преку Сектор за услуги и производство. 

3.7. Објектите и деловните простории кои служат за 
извршување на услугите на продажба на стоки во вое-
ните кантини во касарните и гарнизоните ќе се дадат 
на користење под закуп на субјектот кој со договор ќе 
го преземе вршењето на овие услуги, со надоместок. 

 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Документацијата и другите податоци се доста-

вуваат во затворен коверт, кој на горниот лев агол тре-
ба да носи ознака �не отворај�, како и бројот на овој ја-
вен повик. Ковертот не треба да содржи никаква ознака 
од која би можел да се идентификува понудувачот. 

4.2. Документацијата се доставува на адреса: Мини-
стерство за одбрана - Сектор за услуги и производство, 
ул. �50 Дивизија� бб, преку пошта или преку архивата 
на Министерството. 

4.3. Рокот за прием на документацијата е 10 дена, 
сметано од денот на објавувањето на овој јавен повик. 
Јавниот повик ќе се објави во �Службен весник на Ре-
публика Македонија� и дневните весници �Дневник�, 
�Нова Македонија�, �Утрински весник� и �Факти�. Во 
случај на неистовремено објавување важи рокот од об-
јавувањето во последното средство за јавно информи-
рање. 
Сите дополнителни појаснувања може да се добијат 

во Министерството за одбрана - Сектор за услуги и 
производство, телефон: 3239-111. 

 
                                          Комисија за спроведување  

на постапка за јавна набавка 
__________ 

 
Врз основа на член 11и 18 од Законот за јaвни наба-

вки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), Коми-
сијата за јавни набавки на Министерството за одбрана 
на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-442/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1.  Предмет на набавка: 
1.2. Свежи колачи по вид и асортиман  
на понудувачот..... ..........................................8.400 кг. 
2. Бараните производи во целост да ги исполнуваат 

позитивните законски прописи и да бидат изработени 
според рецептури и технички карактеристики на произ-
водителот. 
Испорака: дневна по диспозиција - франко воени 

пошти во гарнизон Скопје. 
3.  Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите домашни правни и физички лица, се 
спроведува по постапка согласно со одредбите од Зако-
нот за јавни набавки. 

4.Набавката не е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цена  за 1 кг во денари без ДДВ и ДДВ посебно да 

е искажан, 
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитет и потекло на производ. 
Понудувачот е должен да достави обележана мостра 

по (1 кг) за секој понуден производ во просториите на 
Дом на АРМ Скопје на денот на јавното отворање. 

 
III. TЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (потребно е да 

се достави согласно Законот за јавни набавки во ориги-
нални примероци или заверени копии од нотар) и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција на дејности, 
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- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

- потврда од Управата  за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација, 

- доказ-извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност, 

- техничка способност на понудувачот (член 25 став 
1 алинеја 1, 2, 3, 4 и 5 од Законот за јавни набавки) и 

- производна спецификација за секој понуден про-
извод. 
Техничката документација не смее да биде постара 

од 6 (шест) месеци, освен документацијата од прва 
алинеја. 

 
 IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ  
- цена................................................................ 40 бода,  
- техничка способност на понудувачот.........30 бода, 
-  квалитет.........................................................20 бода, 
- асортиман ......................................................10 бода. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
 Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 

од Законот за јавни набавки, во еден оригинален приме-
рок, потпишана и заверена од страна на одговорното лице 
на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за 
одбрана, бул. �Јане Сандански� бр. 12, Скопје, преку по-
шта, со предавање во деловодството на Секторот за логи-
стика или со предавање на Комисијата за јавни набавки, 
на денот на јавното отворање на понудите. 

 VI. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
ден 07.11.2003 година со почеток во 12,00 часот, во 
просториите во Дом на АРМ Скопје. 
Претставник на понудувачот е должен на Комисија-

та за јавни набавки да и предаде писмено овластување 
за учество на јавното отворање. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
 Понудите кои не се доставени до определениот  рок, 

понудите кои не се изработени според основите на овој 
повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја не-
маат целокупната техничка документација која се бара и 
нема да достават мостра, нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 02/2469-008 лок. 107. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

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

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), Ко-
мисијата за спроведување на постапка за јавна набавка  
на вакцина на Министерството за здравство, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08 -7384/3 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ВАКЦИНА ПРОТИВ HEPATITIS B ЗА КОНТИНУИ-
РАНА ИМУНИЗАЦИЈА, СОГЛАСНО ПРОГРАМАТА 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НА-
СЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2003 ГОДИНА, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик  бр. 08-7384 е 

Министерството за здравство со седиште на ул. �50 Диви-
зија� бр. 6-Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е вакцина против 
HEPATITIS B  за континуирана имунизација на населе-
нието во Република Македонија, согласно Програмата 
за задолжителна имунизација на населението во Репуб-
лика Македонија за 2003 година во количина од 70.000 
дози. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.4. Понудувачи можат да бидат само правни лица 

кои имаат дозвола за вршење на дејност промет на го-
лемо со лекови. 

1.5. Постапката се спроведува согласно одредбите 
на Законот за јавни набавки. 

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација заинтересираните 

понудувачи можат да ја подигнат во архивата на Ми-
нистерството за здравство со седиште на ул. �50 Диви-
зија� бр. 6-Скопје, секој работен ден од 9 до 12 часот 
во времето на траењето на јавниот повик. 

2.2. При подигнувањето на тендерската документа-
ција заинтересираните понудувачи треба да имаат уп-
латено 3.000,00 денари неповратен надомест на жиро 
сметка на Министерството за здравство - 1900100434-
63119, даночен број 4030990253804, депонент Народна 
банка на Република Македонија. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи сите барања содржани 

во тендерската документација, на соодветни места за 
пополнување во листата приложена во тендерската до-
кументација. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА 
Придружна документација која понудувачот задол-

жително треба да ја приложи кон понудата во оригинал 
или копија заверена кај нотар: 

4.1. Дозвола за вршење на дејност -промет на големо 
на лекови, издадена од Министерството за здравство. 

4.2. Оригинал сертификат за фармацевтски произ-
води (СРР), издаден од надлежниот орган на управата 
од земјата на производителот, со кој се потврдува дека 
производот е одобрен за употреба и се наоѓа во промет 
во земјата на производителот, издаден во согласност со 
препораките на Светската здравствена организација. 
Сертификатот да не е постар од шест месеци. 

4.3. Документ за економско-финансиски бонитет на 
понудувачот, кој треба да биде во согласност со член 
24 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет. 

4.4. Документ издаден од надлежен суд дека против 
понудувачот не е поведена стечајна постапка, не е во 
тек постапка за ликвидација и дека против него не е 
изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејност (член 26 од Законот за јавни набавки, докумен-
тот да не е постар од шест месеци. 

4.5. Банкарска гаранција во висина од 5% од вред-
носта на понудата за обезбедување на истата. 

4.6. Документација за стручен кадар-одговорно ли-
це задолжено за надзор над сместувањето, чувањето и 
издавањето на вакцини: 

- договор за работа; 
- потврда за поднесени пријави на осигурување и 

работен однос (образец М-1/М-2); 
- доказ за завршен фармацевтски факултет и  
- уверение за положен стручен испит. 
 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- технички карактеристики, 
квалитет и стандард                                   40 поени, 
- кадровска и техничка опременост         30 поени, 
- цена                                                           30 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, заверен и потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот. 
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6.2. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 
57 од Законот за јавни набавки. 

6.3. Секој понудувач може да достави само една по-
нуда. 

6.4. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лич-
но на адреса: Министерство за здравство, ул. �50-та 
Дивизија� бр. 6, Скопје. 

6.5. Краен рок за доставување/пристигнување на 
понудите најдоцна е до 10:00 часот на денот на јавното 
отворање. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Јавното отворање на понудите во присуство на 

овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
во 12,00 часот на 07.11.2003 година во Министерството 
за здравство, ул. �50 Дивизија� бр. 6-Скопје, сала за со-
станоци на трети кат. 
Утврдувањето на условите за безбедно чување, сме-

стување, транспорт и ракување со вакцините (ценење 
на фактичка состојба на лице место) од страна на Ко-
мисијата за јавни набавки при Министерството за 
здравство кај секој од понудувачите, ќе се изврши на 
ден што Комисијата ќе го утврди на денот на јавното 
отворање на понудите. 

7.2. Претставниците на понудувачите треба на Ко-
мисијата да и предадат писмено овластување од пону-
дувачот за нивно учество на јавното отворање. 

7.3. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок, кои не се изработени според условите на-
ведени во тендерската документација и кои не се во 
согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, 
нема да се разгледуваат. 

7.4. За дополнителни информации, понудувачите мо-
жат да контактираат со Комисијата, на тел. 02/135805 се-
кој работен ден од 10:00 до 14:00 часот, во времето на 
траењето на јавниот повик.  

                                           Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на членовите 11 и 45 од Законот за јавни 

набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), Комисија-
та за јавни набавки за Проектот за Рехабилитација и пре-
структуирање на наводнувањето при Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува 

 
БАРАЊЕ ЗА ЈАВНА НАБАВКА БР. 1215-2/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
СТРУЧЕН НАДЗОР НАД ИЗВЕДБА 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Тим за водење на Проектот Рехаби-

литација и преструктуирање на наводнувањето при 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, со седиште на ул. �III Македонска брига-
да� бр. 10 � Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: Вршење на стручен тех-
нички квалитативен и квантитативен надзор над изведба 
на работите за Реконструкција и санација на ХМС �Бре-
галница� сифон �Злетовска Река� Договор бр. CWC 207б. 

1.3. Обемот, рокот и начинот за извршување на ра-
ботите: вршење на стручен квалитативен и квантитати-
вен надзор се дадени во тендерската документација. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.5. Право на учество имаат сите физички и правни 

лица регистрирани за ваков вид работи, чие седиште е 
во Република Македонија. 

1.6. Набавката не е делива. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понуда-пресметка со понудени единечни цени 

по позиции и вкупна цена на понудата (нето вредност и 
вредност со данок), према прилог Ц и Д од тендерската 
документација, потпишани и заверени од овластено ли-
це на понудувачот. 

2.2. Придружна документација: 
- Извод од регистрација на дејноста на понудува-

чот; 
- Документ за бонитет од Централен регистар на 

РМ; 
- Писмен доказ од надлежен орган дека не е отворе-

на постапка за стечај или ликвидација; 
- Писмен доказ од надлежен орган дека со пресуда 

не му е изречена мерка на безбедност забрана за врше-
ње на дејност; 

- Потврда од Управа за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите наведени во точка 2.2. треба да бидат 

во оригинал или копија заверена од нотар и да не бидат 
постари од 6 (шест) месеци. 

2.3. Дополнителна документација � докази за тех-
ничка оспособеност на понудувачот: 

- Референтна листа на понудувачот за досега извр-
шен надзор над изведба, санација, реконструкција; 

- Список на техничката опременост на понудувачот 
(опрема, возила и др. потребна за извршување на наба-
вката); 

 - Список на технички лица кои ќе бидат вклучени 
во извршување на работите со нивна референтна листа 
за квалификација, работно искуство и искуство во вр-
шење надзор/изведување/ на работи кои се предмет на 
барањето. 

 
3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
3.1. цена       40 поени, 
3.2. техничка оспособеност на понудувачот     15 поени, 
3.3. техничка опременост на понудувачот    15 поени, 
3.4. техничка оспособеност на  
       предложените лица      30 поени. 
 
4. РОКОВИ 
4.1. Рок за поднесување на понудите: 10 дена од де-

нот на објавувањето на барањето. 
4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши јавно, 

без присуство на понудувачите. 
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата треба да ги содржи сите податоци 

назначени во барањето. 
5.2. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок кој треба да биде заверен и потпишан од одго-
ворното лице на понудувачот. 

5.3. Понудата и другата документација се доставува-
ат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба 
да стои ознаката �не отворај� и �бројот на барањето�. 
Во средината на ковертот треба да биде назначена 

точната адреса на набавувачот и истиот не смее да со-
држи никаква ознака со која би можел да се идентифи-
кува испраќачот, односно понудувачот. 
Во затворениот коверт треба да има уште два затво-

рени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт 
ја содржи понудата од точка 2.1. на барањето и носи 
ознака �понуда�, а другиот внатрешен коверт ја содр-
жи придружната и дополнителната документација на-
ведена во точките 2.2. и 2.3. и носи ознака �документа-
ција�  и точна адреса на испраќачот � понудувачот. 

5.4. Понудата се доставува по пошта или во архива-
та на Тимот за водење на Проектот за рехабилитација и 
преструктуирање на наводнувањето при Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
ул. �III Македонска бригада� бр. 10, 1000 Скопје, во 
рокот назначен во точка 4.1. од барањето. 
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6. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
6.1. Тендерската документација за обемот, рокот и 

начинот за извршување на работите: вршење на стру-
чен квалитативен и квантитативен надзор може да се 
види и подигне без надоместок во канцеларијата на Ти-
мот за водење на Проектот, при Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. �III 
Македонска бригада� бр. 10, Скопје. 

6.2. Техничката документација за Реконструкција и 
санација на ХМС �Брегалница� сифон �Злетовска Ре-
ка� Договор бр. CWC 207б може да се види во канцела-
ријата на Тимот за водење на Проектот, при Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, ул. �III Македонска бригада� бр. 10, Скопје. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои не се пристигнати или предадени 

во рокот, како и оние кои не се изработени според по-
зициите во отворениот повик, нема да бидат разгледу-
вани. 

7.2. Понудите кои не ги содржат сите барани пода-
тоци ќе се сметаат за нецелосни и нема да се земат за 
разгледување. 

7.3. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон: 3111-205. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки - 

пречистен текст (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002), Ко-
мисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија Скопје, повторно објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5035/21 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  
ОТВОРАЊЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, со седиште на ул. �Мар-
шал Тито� бб - Скопје. 

2. Предмет на набавката е канцелариски материјал 
� рибони и тонери за потребите на Фондот за здрав-
ствено осигурување и јавните здравствени организации 
во Република Македонија. 

3. Спецификацијата со количината и видот на мате-
ријалите што се предмет на набавката дадени се во тен-
дерска документација (список). 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување - 
Скопје, ул. �Маршал Тито� бб, секој работен ден од 
11,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 де-
нари неповратни средства на жиро сметка 
220524100141921 на Фондот за здравствено осигурува-
ње - Скопје со назнака �за тендерска документација�. 
Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент 
Македонска банка. 

5. Потребата од канцелариски материјал � рибони и 
тонери се искажува за период од 12 месеци. 

6. Испораката ќе се врши сукцесивно според потре-
бите и по барање на нарачателот. 

7. Постапката за набавка се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку 
отворен повик. 

8. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на соодветната дејност. 

9. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 
на нејзиното поднесување. 

10. Понудата не е делива. 
11. Рокот на плаќање да не е пократок од 90 дена од 

денот на испораката.  

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот, 
- спецификација со количина и видот на материја-

лите што се нудат, 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник (подрачна служба на Фондот - Здравствена ор-
ганизација), 

- начин, услови и рок на плаќање. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар. 
2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се пла-

тени даноците, придонесите и другите јавни давачки. 
3. Доказ за техничка способност на понудувачот и 

тоа: 
- список (референца) на главни и слични испораки 

во претходниот период, 
- опис на технички постројки (магацински простор 

и расположиви соодветни средства за транспорт), 
- каталози за основните технички карактеристики, 
- сертификат од производителот за квалитетот на 

материјалите што се нудат. 
4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека 

фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација. 
5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресу-

да не е изречена мерка на безбедност - забрана за врше-
ње на дејноста. 

6. Документација за регистрација на дејноста. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар, не по-
стари од шест месеци. 
Понудувачите се должни за материјалите што ги 

нудат да обезбедат: 
- најмалку една година рок на употреба од денот на 

испораката (исправност и употребливост). 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 56 од Зако-

нот за јавни набавки - пречистен текст. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здрав-

ствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� 
бб - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
5.11.2003 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки  
   франко краен корисник 65 бода, 
- рок на плаќање  10 бода, 
- квалитет   25 бода.  
 
VI. ГАРАНЦИИ 
Понудувачот заедно со понудата мора да приложи 

и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 
Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 

уплатува на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за 
здравствено осигурување со назнака за учество на по-
вик бр. 02-5035/21. 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, га-

ранцијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на 
отворањето на понудите. 
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VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

5.11.2003 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 5.11.2003 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал 
Тито� бб - Скопје, сала за состаноци на III кат.  

 
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на комисијата треба да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отвора-
ње на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 
утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред тендерската документација и условите утврдени во 
овој повик, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите по-
нудувачи се должни податоците за материјалите што се 
предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тен-
дерската документација (преглед) што е подигната од 
купувачот.  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11, член 16, став 1 и член 35  од 

Законот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2002)  - пречистен текст, Комисијата за јавни наба-
вки  во Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија Скопје, објавува  

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02-10434/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ - ПРЕТ-
КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач по ограничениот повик е Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија, со седиште 
на ул. �Маршал Тито� бб, Скопје. 

2. Предмет на набавката (која е делива) е прибирање 
на документација за претходно утврдување на подоб-
ност на понудувачите како можни носители за набавка 
на: лекови според листата на лекови кои паѓаат на товар 
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија - 
кои се издаваат во болничката здравствена заштита 
(крвни супституенти и перфузиони раствори, имуно 
спресиви, имуно стимулатори, имуно серуми, имуно 
глобулини и фактори на коагулација). 
Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија е објавена во 
�Службен весник на РМ� бр. 62/2003. 

3. Видот и количината со спецификацијата на леко-
вите што се предмет на набавка, се дадени во тендер-
ска документација која ќе биде доставена до понудува-
чите кои ќе се квалификуваат во постапката за претква-
лификација. 
Предмет на набавката можат да бидат само лекови-

те кои до денот на изборот на најповолен понудувач 
(кој ќе биде прецизиран во барањето за доставување на 
понуди) се пуштени во промет согласно Законот за ле-
кови, помошни лековити средства и медицински пома-
гала (�Службен весник на РМ� бр. 21/98). 

4. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност пропишана со За-
конот за лекови-помошни лековити средства и меди-
цински помагала (�Службен весник на РМ� бр. 21/98). 

5. Постапката на ограничениот повик се спроведува 
во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки. 

6. Претквалификацијата на понудувачите ќе се вр-
ши врз основа на оценка на: 

- економско финансиски бонитет издаден од Цен-
тралниот регистар на Република Македонија, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

- техничко технолошки бонитет, 
- расположива опрема и други технички капацитети 

потребни за реализација на понудената набавка, 
- менаџерски способности, 
- искуство и стручен кадар за извршување на наба-

вката,  
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е 

отворена постапка за стечај или ликвидација, 
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на 
дејност издаден од надлежен судски орган, 

- документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност, 

- решение издадено од Министерството за здрав-
ство за вршење на дејноста, производство или промет 
на големо со лекови, помошни лековити средства и ме-
дицински помагала. 
Понудувачите треба да ја достават бараната доку-

ментација во оригинални примероци или заверени ко-
пии од нотар, не постари од шест месеци. 

 
II. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
Документацијата по ограничениот повик се доста-

вува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол 
стои ознака �не отворај�, како и бројот на ограничени-
от повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака 
со која би можело да се идентификува понудувачот. 
Во средината на ковертот треба да биде назначена 

точната адреса на набавувачот. 
Документацијата се доставува на адреса: Фонд за 

здравствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал 
Тито� бб, Скопје, преку пошта или преку архивата на 
Фондот. 

 
III. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТА-

ЦИЈАТА 
Краен рок за доставување на документацијата е 10 

дена од денот на објавувањето на ограничениот повик, 
во последното јавно гласило. 
Документацијата што нема да биде доставена до 

утврдениот рок и што не е изработена според барањата 
содржани во овој повик, нема да се разгледува. 
Дополнителни информации можат да се добијат на 

телефон бр. 02 3289 034. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки - 
пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), 
Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-10439/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, со седиште на ул. �Мар-
шал Тито� бб, Скопје. 

2. Предмет на набавката е набавка на медицински 
потрошен материјал - прегледни ракавици за потребите 
на Јавните здравствени организации во Република Ма-
кедонија. 

3. Спецификацијата со количината и видот на мате-
ријалите што се предмет на набавката дадени се во тен-
дерска документација (список). 



17 октомври 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 66 - Стр. 55 
 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување - 
Скопје, ул. �Маршал Тито� бб, секој работен ден од 
11,00 до 14,00 часот. 

5. Потребата од медицински потрошен материјал - 
прегледни ракавици се искажува за период од 12 месеци. 

6. Испораката ќе се врши сукцесивно според потре-
бите и по барање на нарачателот. 

7. Постапката за набавка се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку 
отворен повик. 

8. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на соодветната дејност пропи-
шана со Законот за лекови - помошни лековити средс-
тва и медицински потрошен материјал (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 21/98). 

9. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 
на нејзиното поднесување. 

10. Понудата е делива. 
11. Рокот на плаќање да не е пократок од 90 дена од 

денот на испораката. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци:  
- име со адреса на понудувачот;  
- спецификација со количина и видот на материја-

лите што се нудат;  
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник (ЈЗО Здравствена организација);  
- начин, услови и рок на плаќање. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација:  
1. Документ за бонитет издаден од централниот ре-

гистар. 
2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се пла-

тени даноците, придонесите и другите јавни давачки. 
3. Доказ за техничката способност на понудувачот 

и тоа:  
- список (референца) на главни и слични испораки 

во претходниот период;  
- опис на технички постројки (магацински простор 

и расположиви соодветни средства за транспорт);  
- каталози за карактеристиките и својствата на ма-

теријалите што се нудат;  
- посочување не вклучени стручни и технички лица 

задолжени за контрола на материјалите што се нудат. 
4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека 

фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација. 
5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресу-

да не е изречена мерка на безбедност - забрана за врше-
ње на дејноста. 

6. Документ (решение) за вршење на дејност, про-
изводство или промет на големо со лекови, помошни 
лековити средства и медицински потрошен материјал 
издадено од Министерството за здравство. 

7. Решение за пуштање во промет за материјалите 
што се нудат (регистрација) согласно Законот за леко-
ви, помошни лековити средства и медицински помага-
ла или писмено известување од Министерството за 
здравство дека е отпочната постапка за ставање во про-
мет на материјалите што се нудат. 

8. Доказ дека се носители на застапништво, ексклу-
зивни и овластени дистрибутери од произведувачот со 
чии производи учествуваат. 

9. Документација за регистрација на дејноста. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар, не по-
стари од шест месеци. 

Понудувачите се должни за материјалите што ги 
нудат да обезбедат: 

- најмалку една година рок на употреба од денот на 
испораката (исправност и употребливост);  

- упатство за употреба, чување и ракување на маке-
донски јазик;  

- сертификат за квалитет од производителот. 
Напомена: Изборот на најповолен понудувач ќе се 

изврши од понудувачите кои доставиле решение за пу-
штање во промет на материјалите што се нудат или ова 
решение ќе го достават најдоцна до 10.11.2003 година. 

 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 56 од Зако-

нот за јавни набавки (Пречистен текст). 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здрав-

ствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� 
бб, Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или со 
предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
04.11.2003 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми:  
- цена со сите давачки  
франко краен корисник   55 бода;  
- квалитет     35 бода;  
- рок на плаќање   10 бода. 
 
VI. ГАРАНЦИИ 
Понудувачот заедно со понудата мора да приложи 

и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 
Ако гаранцијата се приложува во депозит, истиот 

се уплатува на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за 
здравствено осигурување со назнака за учество на по-
вик бр. 02-10439/2.  
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, га-

ранцијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на 
отворањето на понудите. 

 
VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

04.11.2003 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 

04.11.2003 година во 11,30 часот, во просториите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. 
�Маршал Тито� бб, Скопје, сала за состаноци на III кат. 

 
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Oвластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на комисијата треба да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отвора-
ње на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 
утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред тендерската документација и условите утврдени во 
овој повик, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите по-
нудувачи се должни податоците за материјалите што се 
предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тен-
дерската документација (преглед) што е подигната од 
купувачот.  

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на Република Македонија" 
бр.21/2002), Комисијата за јавни набавки во Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја-Скопје,  објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/5024/1 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА (СОФТВЕР И ХАРДВЕР) 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 02/5024/1 е 

Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија со седиште на ул. "12 Ударна бригада" бб 
Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на компјутерска опрема(софтвер и хардвер). 
Тендерската документација понудувачите ќе можат 

да ја подигнат во просториите на Фондот на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија - Скопје. 

1.3. Постапката  на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.4. Предметот на набавка од точка 1.2 е неделив. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на стоката.  
2.3. Понудата треба да ги содржи единечна и вкуп-

на цена по позиици и фиксна вкупна цена на целата на-
бавка (со сите давачки согласно член 57, став 3 од За-
конот за јавни набавки-ако набавката е од странство). 

2.4. Понудата треба да  го содржи начинот на пла-
ќање. 

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ката на стоката. 

2.6. Понудата мора да ги опфати сите производи од 
предметот на набавката. 

2.7.  Понудувачот  треба во понудата да го наведе 
гарантниот рок на резервните делови. 

2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавки, при што истите треба да се 
во согласност со стандардите на Р.Македонија и со ме-
ѓународните стандарди кои се прифатени во Р.Македо-
нија. 

2.10. Понудите од странските понудувачи со про-
пратна документација освен  техничката треба да бидат 
преведени на македонски јазик, од овластен преведу-
вач. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.0. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност. Домашните понудувачи 
треба да приложат  документ за (а) бонитет од Цен-
тралниот регистар, а странските понудувачи треба да 
достават ревизорски извештај од странска реномирана 
ревизорска институција, регистрирана за вршење на ре-
визија, со податоци за  последните три години. 

3.1. (б) Потврда од управа за јавни приходи за пла-
тени даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.2. Понудувачот треба да достави  доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведе-
ни во член 26 од Законот за јавни набавки дека нема (в) 
постапка за стечај или ликвидација и дека нема (г) пра-
восилна пресуда за забрана на вршење на дејност. 

3.3. (д) Документација за регистрација на дејноста. 
3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-

дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Сите документи треба да се оригинални или  за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци, освен ревизорскиот извештај. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧОТ 

4.1. Понудувачот треба да приложи докази за тех-
ничката способност според член 25 од Законот за јавни 
набавки (став 1, став 2, став 3, став 4, став 5 и став 6). 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР  НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно  член 27 од Законот за јавни 
набавки): 

5.1. Квалитет                         45 поени, 
5.2. Цена    40 поени, 
5.3. Рок на испорака        5 поени, 
5.4. Начин на плаќање        5 поени, 
5.5.Гарантен рок                                     5 поени. 
 
6. НАЧИН  И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: Фонд на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, за Комисијата за 
јавни набавки, ул. �12 Ударна бригада� бб 1000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 
05.11.2003 година во просториите на Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија ул. 
12 Ударна бригада" бб со почеток во 12 часот во салата 
за состаноци. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на Отворениот повик и оние  кои немаат целокупна 
документација која се бара во Отворениот повик, нема 
да се разгледуваат.  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

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

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), Ко-
мисијата за јавни набавки на ЈЗО Медицински центар 
�Гевгелија� - Гевгелија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Предмет на набавка: Реконструкција на котлар-

ница и радијаторска цевна мрежа, по технички каракте-
ристика и количини наведни во Предмерот на опрема-
та, материјалот и работната рака за изведување на ре-
конструкцијата. 

2. Предмерот на опремата, материјалот и работната 
рака за изведување на реконструкција на котларница и 
радијаторска цевна мрежа може да се подигне во про-
сториите на ЈЗО Медицински центар �Гевгелија� Ге-
вгелија-Служба за општо-правни, економско-финанси-
ски и технички работи, ул. �Слободан Митров Данко� 
бр. 38, во време од 7,00 до 14,00 часот, секој работен 
ден, во времетраењето на јавниот повик. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни правни и физички лица, се 
спроведува по постапка согласно одредбите од Законот 
за јавни набавки. 

4. Набавката од Предмерот на опремата, материја-
лот и работната рака за изведување не може да се дели. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- име, адреса и седиште на понудувачот;  
- цени, поединечни и вкупно за наведените средства 

со посебно искажан ДДВ;  
- начин и услови на плаќање;  
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- квалитет на средствата според техничките карак- 
теристики на производителот, а согласно соодветни 
стандарди-прописи за квалитет за овој вид средства и 
бараните карактеристики од Предмерот на опремата, 
материјалот и работната рака за изведување;  

- рок на испорака;  
- гарантен рок;  
- сервисирање и одржување;  
- рок на важност на понудата. 
 
III. СО ПОНУДАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТА-

ВИ ДОКУМЕНТАЦИЈА согласно Законот за јавни на-
бавки во оригинален примерок или заверена копија од 
нотар и тоа:  

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и  единствена класифика-
ција на дејности;  

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар;  

- потврда од Управата за приходи за платени дано-
ци, придонеси и други јавни давачки;  

- доказ-извод од судската евиденција дека не е отворе-
на постапка за стечај или во процес на ликвидација;  

- доказ-извод од судската евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка за безбедност-за-
брана за вршење на дејност;  

- доказ за техничката способноста понудувачот сог-
ласно член 25 став 1 алинеја 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од Законот 
за јавни набавки. 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 месеци освен изводот од регистрација на дејноста. 
 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена     50 бодови,  
- квалитет    40 бодови,  
- рок на испорака   10 бодови. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален 
примерок, потпишана и оверена од страна на одговор-
ното лице на понудувачот, да се достави на адреса: ЈЗО 
Медицински центар �Гевгелија� - Гевгелија, ул. �Сло-
бодан Митров Данко� бр. 38, преку пошта, со предава-
ње во архивата или со предавање на Комисијата за јав-
ни набавки, на денот на јавното отворање на понудите. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

10.11.2003 година, со почеток во 12,00 часот во служ-
бените простории на ЈЗО Медицински центар �Гевге-
лија� - Гевгелија, ул. �Слободан Митров Данко� бр. 38. 
Претставниците на понудувачот се должни на Ко-

мисијата за јавни набавки да и предадат писмено овла-
стување за учество на јавното отворање. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 

кои не ги содржат бараните податоци и документација 
на овој повик, согласно со одредбите од Законот за јав-
ни набавки нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 034/213-710, локал 118 и 145. 
 

Комисија за јавни набавки 
__________ 

 
Врз основа на член 17 од пречистениот текст на За-

конот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 
26/98), ЈЗО Клинички центар Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 25/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. 

�Водњанска� бр. 17, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на ехокардиограф, потребен за Клиниката за 
детски болести, според тендерска документација. 

1.3. Постапката околу набавката се спроведува соглас-
но со одредбите на Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 21/02-пречистен текст). 

1.4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Клиничкиот Центар Скопје. 

1.5. Право на учество имаат сите правни лица што 
се регистрирани за ваков вид на набавка. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- вкупна цена изразена во денари, со пресметан 

ДДВ и останати давачки, 
- услови и начин на плаќање, 
- рок на испорака, 
- проспектен материјал, 
- опис-технички карактеристики на опремата, 
- тип, марка, производител и земја на потекло, 
- сертификат за квалитет според европски стандар-

ди, сервис во и вон гарантен рок, 
- гарантен рок, 
- рок на важност на понудата. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Со понудата понудувачот е должен да ја доста-

ви следната документација: 
- име, адреса, дејност и седиште, 
- извод од судската регистрација на понудувачот, во 

согласност со Законот за трговски друштва-копија, 
- доказ за финансиска способност (документ за бо-

нитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки и 
Правилникот за содржината на документот за бонитет 
(�Службен весник на РМ� бр. 32/98  и 55/98), во ориги-
нал или заверена копија од страна на нотар. 

- доказ дека врз него не е поведена стечајна постап-
ка (во оригинал или заверена копија од страна на но-
тар), 

- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбед-
ност забрана за вршење на дејност, во оригинал или за-
верена копија од страна на нотар, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал 
или копија заверена кај нотар. 
Документите од алинеи 3, 4, 5 и 6 не смеат да бидат 

постари од 6 месеци. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од страна  на од-
говорно лице. 

4.2. Понудата се доставува согласно член 56 од За-
конот за јавни набавки-пречистен текст. 

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинич-
ки Центар, Скопје, ул. �Водњанска� бр. 17, преку по-
шта, во архивата на Клиничкиот Центар или со преда-
вање на Комисијата на лице место најдоцна до 
11.11.2003 година во 11 часот. 

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според след-

ните критериуми: 
- квалитет  -50 бода, 
- цена - 30 бода, 
- начин на плаќање - 10 бода, 
- рок на испорака - 10 бода. 
 
6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае до 11 часот на ден 

11.11.2003 година. 
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6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 
11.11.2003 година во 11 часот, во Управната зграда на 
Клиничкиот центар. 

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои 
сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, 
на Комисијата треба да и предаде писмено овластување 
од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 
Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 

утврдениот рок и спротивно на условите од овој повик 
и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани. 
И нформации на телефон 3147-639 и 3147-954. 
                                      ЈЗО Клинички Центар Скопје 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-

бавки - пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 
21/02), Комисијата за јавни набавки на Општина Куку-
речани, објавува 

 
Б А Р А Њ Е    

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 05/2003 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Набавувач по ова барање за прибирање на понуди е 

Општина Кукуречани. Предмет на барањето е избор на 
најповолен понудувач за изградба на потисен цевковод 
за водоснабдување на село Црнеец. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Во понудата треба да бидат наведени името, адре-

сата и седиштето на понудувачот, цена, рок на изведу-
вање на работите, рок и начин на плаќање и референт-
на листа на понудувачот. 
Проектната документација може да се набави во седи-

штето на набавувачот, секој работен ден од 07 до 15 часот. 
 
3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР 
Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следните критериуми: 
- цена                                                                 60 бода, 
- рок и услови на плаќање                               15 бода, 
- рок на изведување на работите                    15 бода, 
- референтна листа                                           10 бода. 
 
4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
Понудите треба да се достават во рок од 10 (десет) де-

на од денот на објавувањето на барањето и како придруж-
на документација задолжително треба да се приложи: 

1) Извод од регистрација на дејноста; 
2) Документ за бонитет од Централниот регистар;  
3) Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

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

изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејност и 

5) Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите од точките 3, 4 и 5 не смеат да бидат 

постари од 6 месеци. Понудите се доставуваат во еден 
оригинален примерок, заверен и потпишан од страна 
на одговорното лице на понудувачот. Понудата и при-
дружната документација се доставуваат по пошта или 
со предавање во архивата на Општина Кукуречани во 
согласност со член 57 од Законот. 

 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите во по-
викот не ќе бидат разгледувани. Понудите ќе се разгледу-
ваат од Комисијата за јавни набавки на Општината Куку-
речани без присуство на понудувачите, а за извршениот 
избор понудувачите писмено ќе бидат известени.  

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02), Комисијата за јавни набавки во АД �ЕСМ� - 
Скопје, објавува по втор пат 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-178/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА  
НА ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-178/2003 е 

АД �Електростопанство на Македонија�, со седиште во 
Скопје на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на 3 (три) теренски возила со следниве кара-
ктеристики: 

- Вид - теренско 
- Места за седење 8+1 
- Редуктор 4+4 
- Гориво: дизел 
- Работна зафатнина на моторот 2500-3000 (см3) 
- ABS кочници. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечна и фикс-

на вкупната цена на целата набавка (со сите давачки 
согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки 
ако набавката е од странство), на паритет (нагласено во 
понудата) ДДП Скопје со посебно искажан ДДВ на 
вкупната вредност на понудата изразена во EUR. 
При одлучувањето, договарањето и реализацијата 

на набавката ќе се применува продажниот курс на де-
визната берза. 

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 

на возилата. 
2.5. Понудата треба да содржи гаранција за возила-

та (каросериска и механичка). 
2.6. Понудата треба да содржи година на произ-

водство, сервис и обезбеденост со резервни делови. 
2.7. Понудувачот со понудата да достави цени за не 

стандардна опрема и тоа: 
- чекрек за извлекување (атест потврда), 
- клима уред.  
2.8. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-

ниот обем и количина на набавката. 
2.9. Понудата треба да има рок на важност. 
2.10. Понудувачот е должен да ги запази технички-

те карактеристики на набавка, при што истите треба да 
се во согласност со стандардите на Република Македо-
нија и со меѓународните стандарди кои се прифатени 
во Република Македонија. 

2.11. Понудите од странските понудувачи (докумен-
тацијата и комерцијалната понуда) треба да бидат преве-
дени на македонски јазик, од овластен преведувач. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност. 
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Домашните понудувачи треба да приложат доку-

мент за бонитет од Централниот регистар, а странските 
понудувачи треба да достават ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција која е ре-
гистрирана за вршење на ревизија, со податоци за пос-
ледните три години. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 

4.1. Цена     - 85 поени, 
4.2. Начин на плаќање      - 5 поени, 
4.3. Рок на испорака      - 5 поени, 
4.4. Гаранција, сервис и обезбеденост 
со резервни делови       - 5 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1 000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 07.11.2003 
година во 11 часот, во просториите на АД �Електросто-
панство на Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје, 
стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во 
присуство на овластените претставници на понудува-
чите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата на 
отворениот повик, барањата наведени во тендерската до-
кументација и оние кои немаат целокупна документација 
која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат. 

                                           Комисија за јавни набавки 
___________ 

   
Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки  во АД  �Електростопанство на Македо-
нија� - Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-205/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА, ПРО-
ЕКТИРАЊЕ, ИНСТАЛИРАЊЕ И ПУШТАЊЕ ВО 
РАБОТА НА СИСТЕМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ФУНКЦИЈАТА НА ХРОНОЛОШКА РЕГИСТРА-
ЦИЈА НА НАСТАНИ ВО ТС СКОПЈЕ 4- 400/110 kV 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 01-205/2003 

е  АД  �Електростопанство на Македонија�, со седиште 
на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката  е прибирање на пону-
ди за набавка, проектирање, инсталирање и пуштање 
во работа на Систем за реализација на функцијата на 
хронолошка регистрација на настани во ТС Скопје 4- 
400/110 kV. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик-јавно отворање согласно Законот за јавни 
набавки. 

1.5. Понудувачот е обврзан да достави понуда во 
целокупен обем на тендерот, не е дозволена делумна 
понуда. 

 
2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА-ТЕХНИЧКА СПЕ-

ЦИФИКАЦИЈА 
2.1. Системот за реализација на функцијата на хро-

нолошка регистрација на настани во ТС Скопје 4-
400/110 kV треба да се испорача во склад со функцио-
налната спецификација, која е составен дел на тендер-
ската документација. 

2.2. Заинтересираните понудувачи, тендер докумен-
тацијата можат да ја подигнат во просториите на АД  
�Електростопанство на Македонија� - Скопје, ул. �Орце 
Николов� бб, кат 1, соба 107, од 7,30 до 9,30 часот, при 
што треба да приложат уплатница  на износ од 1500,00 
денари, уплатена  на  жиро сметка 200000002447884, АД  
ЕСМ, Ед. дан. бр.  4030989128346, депонентна банка - Сто-
панска банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-205/2003. 
Контакт телефон: за технички прашања 02/3238241 или 
3149052. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и името на производи-
телот на Системот и името на евентуалниот кооперант 
за изведба на работите. 

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција како и  вкупната  вредност 
на целата понуда  (со сите давачки согласно член 57, став 
3 од Законот за јавни набавки)  на паритет  ДДП магацин 
на набавувачот, изразена во МКД или ЕУР  со посебно 
искажан ДДВ. При одлучувањето, договарањето и реа-
лизацијата на набавката ќе се применува продажниот 
берзански курс. 

3.3 Понудата треба да ги содржи начинот и услови-
те за плаќање. 

3.4. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

3.5. Понудата треба да има рок на важност. 
3.6. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тацијата која се бара и комерцијалната понуда) треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

3.7.Понудата мора да го содржи рокот на испорака, 
со пуштање во работа (не подолг од три месеци). 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од За-
конот за јавни набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

мент за бонитет од Централниот регистар, а странските 
понудувачи треба да достават ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, реги-
стрирана за вршење на ревизија со податоци за послед-
ните 3 години. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки . 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други  давачки. 
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4.4. Понудувачот треба да достави своја референтна 
листа како и референтна листа за понудениот систем-
најмалку 3 референци во последните 3 години за инста-
лирани системи во објекти кои се слични по тип и го-
лемина. 
Понудите со помал број на референци ќе бидат ели-

минирани и нема да бидат предмет на натамошна ева-
луација. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно  член 31 став 2 од ЗЈН. 

4.6. Сите барани документи треба да  се оригинални 
или заверени копии, верни на оригиналот и не постари 
од 6 месеци.  
 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 

- Цена .............................................45 поени; 
- Квалитет.......................................20 поени; 
- Рок на реализација......................15 поени; 
- Референтна листа........................15 поени; 
- Начин на плаќање.........................5 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: АД �Електростопанство  на Ма-
кедонија�, Комисија за јавни набавки, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, 1000 Скопје. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
05.11.2003 година во 11 часот, во просториите на АД  
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за со-
станоци, во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок,  оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, како и оние кои  немаат целокуп-
на документација нема да се разгледуваат.  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 8 и 17 од Законот за јавни наба-

вки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02-пречистен 
текст), Комисијата за јавни набавки при Управата за 
хидрометеоролошки работи, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ДЕЛОВИ ЗА РАДАРСКИ СИСТЕМ WSR-74 S/X СО 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач по отворениот повик бр. 02/2003 годи-

на е Управата за хидрометеоролошки работи, ул. �Ску-
пи� бб, Скопје. 

2. Предмет на набавката се следните делови за ра-
дарски систем WSR-74 S/X: 

- Magnetron VMS 1197 A (10 cm); 
- Tiratron CV 6022/8503; 
- Magnetron VMS 1052 (3 cm); 
- Катодна цевка CRT 12 АВР 7А; 
- Катодна цевка CRT 7 ABP 7A; 
- Извор за напојување  DC-DC конвертор MG 12; 
- DC-DC конвертор 9589-115; 
- DC-DC конвертор 9589-108; 
- Делител на напон. 

Предметот на набавката е делив. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

4. Постапката на повикот ќе се спроведе согласно 
со одредбите од Законот за јавни набавки. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
- име, адреса и седиште на понудувачот; 
- цена на единица производ со сите даноци и давач-

ки, изразена во денари; 
- начин на плаќање; 
- рок на испорака; 
- гарантен рок; 
- постпродажен сервис и техничка помош. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

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

изречена мерка на безбедност, забрана на вршење на 
дејност. 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други давачки. 

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

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

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

стари од 6 месеци. 
 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена       15 бода; 
- квалитет       10 бода; 
- рок на испорака      15 бода; 
- начин на плаќање      10 бода; 
- гарантен рок       40 бода; 
- сервисирање на сметка на понудувачот    10 бода. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата да се достави согласно со одредбите на 

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

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

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

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

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

06.11.2003 година во 10:00 часот во просториите на 
Управата за хидрометеоролошки работи на ул. �Ску-
пи� бб, Скопје, во присуство на овластени претставни-
ци од понудувачите. 

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

Комисија за јавни набавки 



17 октомври 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 66 - Стр. 61 
 
Врз основа на член 13 став 4 од Законот за вршење 

нотарски работи (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/96 и 25/98), Претседателот на Нотар-
ската комора на Република Македонија, на 8.10.2003 
год на, го донесе следното  

2. Мустафи Нешат Енвер - за подрачје на Основен 
суд Тетово, адреса на нотарска канцеларија: ул. �ЈНА� 
бр. 28, локал бр. 1, Тетово. 
Ќе започнат со работа на 01.11.2003 година. 

и
 2. Решението влегува во сила веднаш со неговото 

донесување. Р Е Ш Е Н И Е 
3. Решението да се објави во �Службен весник на 

Република Македонија�. 
ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА  

 1. Именуваните нотари: 
   Бр. 0301-591                      Нотарска комора на РМ  1. Ирфан Акиф Асани - за подрачје на Основен суд 

Тетово, адреса на нотарска канцеларија: ул. �ЈНА� бр. 
28, локал бр. 5, Тетово. 

8 октомври 2003 година                     Претседател, 
       Скопје                            Никола Кајчевски, с.р. 
  

Преглед на акции
македонската берза н
Капиталот во ови

непродаден. Согласн
продажба но овојпат 
 
 
АКЦИИ 

Р.бр. Акционерско 
друштво 

1 Полипласт 

2 Ин � Комерц 

3 Прогрес 

4 Семкорп 

5 КИД 
Леарница 

6 
Билјана � 
Конфекција 
и трикотажа 

7 ЗИК Сандански 

 
 
УДЕЛИ 

Р.бр. 
Друштво со 
ограничена 
одговорност 

1 Базалт 

2 Отпад 
Идадија 

3 Санде 
Цветковски 

 
Непродадените акци
Акциите и уделите 
Република Македони

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 
 

 и удели кои ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на 
а долгорочни хартии од вредност на 07.11.2003 година (петок). 
е друштва веќе беше понуден на две последователни берзански аукции, но остана 
о законските измени, акциите односно уделите во овие друштва повторно се нудат за 
со нови одлуки на управниот одбор на агенцијата за приватизација. 

Место 
Вредност 
на 

друштвото 
(ЕУР) 

Капитал 
за 

продажба 
(ЕУР) 

Учество на 
 капиталот за 
продажба во 
вредноста 

 на друштвото 

Број на 
акции за 
продажба 

Почетна 
продажна 
цена 
на една 
акција 
(ЕУР) 

Дејност 

Струга 1.278.914 744.456 58,21% 14.561 1,28 
Производство на 
други производи 
од пластични 
маси 

Скопје 793.985 86.769 10,93% 1.697 1,28 Трговија на 
големо и мало 

с. Славеј, 
Прилеп 309.655 36.514 11,79% 714 1,28 Одгледување на 

житни растенија 

Радовиш 15.338.760 722.302 4,71% 14.127 0,64 Производство на 
бакар 

Охрид 4.163.551 3.937 0,09% 77 0,64 Производство на 
одливци 

Прилеп 585.773 1.446 0,25% 28 0,64 Производство на 
долна облека 

Делчево 1.049.543 60.742 5,79% 1.188 2,56 Поледелство 

Место 
Вредност на 
друштвото 

(ЕУР) 

Удел за 
продажба 

(ЕУР) 

Учество на 
уделот 

за продажба  
во вредноста    
на друштвото 

Почетна 
продажна 
цена 

на уделот 
(ЕУР) 

Дејност 

Штип 130.853 12.619 9,64% 631 Градежништво 

Скопје 103.308 1.292 1,25% 16 
Рециклажа на 
метални 
отпадоци и 
остатоци 

с. Горобинци, 
Свети Николе 76.694 5.681 7,41% 71 Поледелство 

и и удели, под истите услови, ќе бидат понудени за продажба на 14.11.2003 (петок). 
ќе бидат понудени за плаќање во готово или со хартии од вредност издадени од 
ја.  
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Преглед на акции и удели кои ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на 
акедонската берза на долгорочни хартии од вредност на 21.11.2003 година (петок). м 
АКЦИИ 

 
Р.бр. 

Акционерско 
друштво Место 

Вредност  
на  

друштвото 
(ЕУР) 

Капитал  
за  

продажба 
(ЕУР) 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста 

на друштвото 

Број на 
акции за 
продажба 

Почетна 
продажна 
цена 
на една 
акција 
(ЕУР) 

Дејност 

1 Биброк Куманово 923.240 64.024 6,94% 1.253 5,11 
Производство на 
горна текстилна 
облека 

2 Картонтекст Свети 
Николе 283.322 51.947 18,34% 1.016 10,23 

Производство на 
сива лепенка, 
конфекционира-
ње на амбалажа, 
печатење на 
обрасци 

3 Огражден Скопје 278.351 35.339 12,69% 1.269 4,60 
Трговија на мало 
со градежен 
материјал 

4 
Трготекстил 
- Заеднички 
служби 

Скопје 1.060.696 118.312 11,15% 2.314 10,23 Услуги 

5 Македонски 
Фолклор Скопје 2.074.994 752.766 36,28% 14.723 5,11 

Производство на 
теписи и подни 
прекривки 

6 Билјана Охрид 592.262 294.139 49,66% 5.752 10,23 
Производство на 
алкохолни и 
безалкохолни 
пијалаци 

7 Прима Кочани 1.831.136 363.167 19,83% 71.029 0,51 Производство на 
долна облека 

8 Силика - 
Минерал М.Брод 468.088 175.476 37,48% 3.432 5,11 

Производство на 
неметални 
минерали 

9 Градинар 
2002  

с. Долнени, 
Прилеп 243.284 138.772 57,03% 2.714 10,23 

Градинарско и 
цвеќарско 
производство 

10 Агропромет Струга 315.019 73.940 23,47% 2.892 2,56 

Трговија на мало 
во продавници, 
претежно со 
храна, пијалоци 
и тутун 

11 АДУТТ 
Македонија Битола 1.789.522 41.583 2,33% 814 10,23 

Угостителство, 
туризам и 
трговија 

12 Велеспром Велес 2.198.556 659.567 30,00% 129.000 0,51 

Трговија на мало 
во продавници, 
претежно со 
храна, пијалаци 
и тутун 

13 Факом Скопје 3.425.656 460.173 13,43% 9.001 10,23 
Производство на 
метални и други 
конструкции 

14 Унионмак Кавадарци 904.226 322.347 35,65% 6.304 10,23 
Угостителство, 
туризам и 
трговија 

 
УДЕЛИ 

  Р.бр. 
Друштво со 
ограничена 
одговорност 

Место 
Вредност  
на  

друштвото 
(ЕУР) 

Удел за 
продажба 

(ЕУР) 

Учество на 
уделот 

за продажба  
во вредноста  
на друштвото 

Почетна 
продажна 
цена 

на уделот 
(ЕУР) 

Дејност 

1 Југоелектро 
Комерц Скопје 256.652 106.883 41,64% 21.377 Трговија на големо 

и мало 

2 Металпромет 
Техника Кавадарци 146.915 37.654 25,63% 3.765 

Трговија на големо 
со непрехранбени 
производи 

3 ЖТП ЖАС Гостивар 332.340 168.063 50,57% 33.613 
Превоз на патници 
во друмски 
сообраќај 
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4 Бисер Скопје 62.528 594 0,95% 59 
Завршни и 
занаетчиски работи 
во градежништвото 

5 Југосуровина  
- Кисела Вода Скопје 45.790 13.150 28,72% 2.630 

Собирање и 
преработка на 
индустриски отпад 

6 Вардар - 
Метал Скопје 5.471 75 1,37% 8 

Производство на 
леани, ковани и 
пресувани 
производи 

7 Металпродукт Скопје 35.493 10.648 30,00% 2.130 
Промет на стоки за 
широка 
потрошувачка 

8 Мише 
Ефтимов Крушево 156.593 12.400 7,92% 1.240 Земјоделие и 

рибарство 
 
Непродадените акции и удели, под истите услови, ќе бидат понудени за продажба на 28.11.2003 (петок).  
Акциите и уделите ќе бидат понудени за плаќање во готово или со хартии од вредност издадени од 
Република Македонија.  
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К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 

ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ  И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ  НА  ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА СЕПТЕМВРИ 2003 ГОДИНА  

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 
производители на индустриски производи во септември 
2003 година во однос на август 2003 година е 0.003. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дители на индустриски производи од почетокот на годи-
ната до крајот на месецот  е  -0.002. 

3. Коефициентот на порастoт на цените на произво-
дители на индустриски производи во септември 2003 
година во однос на истиот месец од претходната го-
дина изнесува  -0.006. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија од почетокот 
на годината до крајот на септември 2003 година во од-
нос на животните трошоци за 2002 година во Републи-
ка Македонија е 0.010. 

                                                       Директор, 
                                    м-р Дончо Герасимовски, с.р. 
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