
 
 
 
 
 
 
 
 

"Службен весник на Република 
Македонија" излегува по потреба. 
Рок     за     рекламации     15    дена.  

Понеделник, 20 oктомври 2003 
Скопје 

Број 67                        Год.  LIX 

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
1470. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Служ-

бен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 
43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 32/01, 50/01, 52/01 и 
45/02), член 28, 29 и 30 од Законот за данокот на додадена 
вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03) и член 35, став 
3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 59/2000 
и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20.10.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                         до 14,069 
- МБ - 98                                                         до 15,340 
-
 
 БМБ - 95                                                       до 15,582 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                              до 15,695 
-
 
 Д - 2                                                              до 15,271 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-
 
 екстра лесно (ЕЛ)                                        до 16,475 
г
 
) Мазут                                            до 10,838 ден/кг. 

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и 
вршителите на дејност со личен труд што вршат про-
мет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати, така што највисоките малопродаж-
ни цени да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 50,50 
- МБ - 98                                                           до 52,00 
- БМБ - 95                                                         до 49,00 
 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                до 37,50 
- Д - 2                                                                до 37,00 
 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                         до 27,50 
 
г) Масло за горење (мазут)           до 13,379 ден/кг. 
 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 

и "в" важат франко пумпна станица, а цената на пот-
точката "г" важи франко производител во земјата. 
Во малопродажните цени содржан е данокот на 

додадена вредност согласно Законот. 
3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците 
согласно Законот изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                              25,128 
- МБ - 98                                                              25,128 
-
 
 БМБ - 95                                                            22,343 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                   12,485 
-
 
 Д - 2                                                                   12,485 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
-
 
 екстра лесно (ЕЛ)                                               3,230 
г
 
) Масло за горење (мазут)                  0,100 ден/кг. 

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 
оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                             до 3,20 
- МБ - 98                                                             до 3,20 
-
 
 БМБ - 95                                                           до 3,20 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                                  до 3,20 
-
 
 Д - 2                                                                  до 3,20 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-
 
 екстра лесно (ЕЛ)                                           до 3,20 
г
 
) Масло за горење (мазут)                 до 0,4 ден/кг. 

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 
оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши 
уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за 
пензиско-инвалидско осигурување. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 
21.1 .2003 година. 0

 
         Бр. 23-4555/1                   Претседател на Владата 
20 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1471. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија  (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), а во врска со член  
13 од Законот за правата, обврските и одговорностите на 
органите на државната власт во поглед на средствата во 
државна сопственост што тие ги користат и располагаат 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 61/02), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 13.10.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖЕН ИМОТ 

 
Член 1 

Престанува правото на користење на дел од недви-
жен имот-објект на КП бр. 12231, за КО Центар I што 
се состои од: подрум, приземје и четири ката (канцела-
риски и комуникациски дел), со вкупна површина од 
4.680 м2, на досегашниот корисник Македонска радио-
телевизија. 
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Член 2 
Се пренесува правото на користење на недвижниот 

имот, детално опишан во член 1 на оваа одлука, од до-
сегашниот корисник Македонска радио-телевизија на 
Министерството за внатрешни работи. 

 
Член 3 

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

 
Член 4 

Примопредавањето да се изврши во рок од 8 дена 
по влегувањето во сила на оваа одлука, меѓу Македон-
ската радио-телевизија и Министерството за внатреш-
ни работи. 

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

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

 
   Бр. 23-4489/1                   Претседател на Владата 

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

___________ 
1472. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22 септември 2003 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП �МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ�  � СКОПЈЕ 

 
1. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие �Македонски железници� � Скопје се именува 
Бајрам Бајрами, дипл. машински инженер. 

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

 
   Бр. 17-2183/2      Претседател на Владата 

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

___________ 
1473. 
Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно 

претпријатие Македонска радио телевизија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98), член 92 од 
Законот за радиодифузна дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 22 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РА-
ДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО 
НИВО ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ �  РАДИО СТРУГА 

 
1. Елеонора Кленковска, се разрешува од должно-

ста вршител на должноста директор на Јавното радио-
дифузно претпријатие на локално ниво Центар за ин-
формации � Радио Струга. 

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

 
   Бр. 17-4155/1      Претседател на Владата 

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

1474. 
Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно 

претпријатие Македонска радио телевизија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98), член 92 од 
Законот за радиодифузна дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 22 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО  ЦЕНТАР  

ЗА ИНФОРМАЦИИ � РАДИО СТРУГА 
 
1. За вршител на должноста директор на Јавното ра-

диодифузно претпријатие на локално ниво Центар за 
информации � Радио Струга се именува Наум Кутано-
ски, новинар во Радиото. 

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

 
   Бр. 17-4156/1      Претседател на Владата 

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

___________ 
1475. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР  НА ДРАМСКИОТ  ТЕАТАР 

СКОПЈЕ 
 
1. Ристо Лазаров се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Драмскиот театар � Скопје. 
2. За член на Управниот одбор на Драмскиот театар 

� Скопје се именува м-р Ненад Вујадиновиќ, асистент 
на Филолошкиот факултет � Скопје. 

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

 
   Бр. 17-4089/2      Претседател на Владата 

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

___________ 
1476. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29 септември 2003 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА  

�ЈАНЕ САНДАНСКИ� - ПЕХЧЕВО 
 
1. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Домот на културата �Јане Сандански� - Пехчево се 
именуваат:  
а) за претседател  
- Татјана Георгиева, новинар, 
б) за членови 
- Желадин Јашаров, наставник во с. Црник, Пехчево,  
- Панче Манојловски, приватен стопанственик,  
- Вера Ковачевска, економист. 
Од редот на вработените: 
- Љупчо Павловски, домар. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
Бр. 17-4211/2                      Претседател на Владата      

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

__________ 
1477. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 29 септември 2003 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Влатко Гаврилов се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Репуб-
лика Македонија - Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за стопанисување со станбен и деловен простор 
на Република Македонија - Скопје се именува Здравко 
Стојковски, дипл. рударски инженер. 

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

 
   Бр. 17-4295/1      Претседател на Владата      

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

__________ 
1478. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 6 октомври 2003 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП �МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ� - СКОПЈЕ 

 
1. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие �Македонски железници� - Скопје се именува 
Ангелко Вакански, дипл. машински инженер. 

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

 
Бр. 17-2183/4                     Претседател на Владата      

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

__________ 
1479. 
Врз основа на член 25 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 13/96 и 29/2002), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6 октомври 2003 
год на, донесе и

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕ-
ТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО - СКОПЈЕ 

 
1. За претставници во Советот на Јавната научна 

установа Институт за сточарство - Скопје, се определу-
ваат:  

- д-р Живко Јанкуловски, професор на Биотехнички 
факултет - Битола,  

- д-р Цане Пејковски, професор на Земјоделскиот 
факултет - Скопје,  

- д-р Соња Србиновска, доцент на Земјоделскиот 
факултет - Скопје. 

2. Со определувањето на претставниците во Сове-
тот на Институт на досегашните претставници им пре-
станува мандатот. 

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

 
  Бр. 17-4177/4     Претседател на Владата      

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

__________ 
1480. 
Врз основа  на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 6 октомври 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД  ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА  ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА 
КУЛТУРАТА �ЈАНЕ САНДАНСКИ�-ПЕХЧЕВО 

 
1. Јованчо Станоевски се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Домот на културата 
�Јане Сандански� - Пехчево. 

2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
         Бр. 17-4232/2                   Претседател на Владата 
6 октомври  2003 година        на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1481. 
Врз основа  на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 6 октомври 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР  НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА  

�ЈАНЕ САНДАНСКИ� - ПЕХЧЕВО 
 
1. За вршител на должноста директор на Домот на 

културата �Јане Сандански� - Пехчево се именува Го-
ран Ајтарски. 

2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
         Бр. 17-4379/1                   Претседател на Владата 
6 октомври  2003 година        на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1482. 
Врз основа  на член 10 став 4 од Законот за државни-

те службеници (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 
98/2002, 17/2003 и 40/2003),  Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 6 октомври 2003 го-
дин , донесе а

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 
1. Ерол Бектеши се разрешува од должноста држа-

вен секретар во Министерството за транспорт и врски. 
2. Со ова решение престанува да важи Решението 

бр. 17-3077/1 од 25 јуни 2003 година. 
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3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
         Бр. 17-4389/1                   Претседател на Владата 
6 октомври  2003 година        на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1483. 
Врз основа  на член 10 став 4 од Законот за државни-

те службеници (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 
98/2002, 17/2003 и 40/2003), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 6 октомври 2003 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

 
1. За државен секретар во Министерството за транс-

порт и врски се именува Скендер Османи, дипл. инже-
нер архитект. 

2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
         Бр. 17-4357/1                   Претседател на Владата 
6 октомври  2003 година        на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1484. 
Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Ре-

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

 
Д Е Л О В Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕ-
ЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Деловникот за работа на Владата на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03 и 64/03), членот 33 се 
менува и гласи:  

�Член 33 
Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој 

разгледува предлози за донесување закони, нацрт-зако-
ни, предлог-закони и други прописи и општи акти од 
областа на образованието, науката, уметноста, култура-
та, младите и спортот, организацијата и условите за ра-
бота во овие области и стручното усовршување на ра-
ботниците во нив; вработеноста и вработувањето; 
здравствената заштита, социјалната сигурност и соци-
јалното осигурување; посебната заштита на децата; 
здравственото, пензиското и инвалидското осигурува-
ње; социјалната заштита на борците, воените инвалиди 
и цивилните жртви во војната; усогласувањето на прав-
ниот систем со законодавството на Европската унија, 
организацијата и условите за работа во овие области и 
стручното усовршување на работниците во нив; се гри-
жи за положбата и правата на припадниците на маке-
донскиот народ во соседните земји и за иселениците од 
Македонија; го помага нивниот културен развој и ги 
унапредува врските со нив; се грижи за остварување на 
економските и социјалните права на граѓаните на Ре-
публиката во странство; потребите за што поефикасно 
остварување на реинтеграцијата и репатријацијата на 
повратниците и иселениците; материјално и друго 
обезбедување на одделни определени категории по-
вратници и иселеници, како и за други лица за кои дава 

согласност за прифаќање, помагање и поттикнување; 
разгледување на договори со кои се воспоставуваат ма-
теријални обврски на Република Македонија, а кои се 
однесуваат на повратниците и иселениците и во врска 
со тоа соработува со соодветните органи и организации 
во Република Македонија, како и дава мислења и пред-
лози на Владата за решавање на прашања од нејзина 
надлежност.�  

Член 2 
Во член 34, во точка 2 зборовите: �и иселенички 

прашања� се бришат. 
 

Член 3 
Членот 36 се менува и гласи: 
�Комисијата за станбени прашања одлучува за да-

вање под закуп станови во сопственост на Република 
Македонија на лица избрани и именувани за вршење на 
јавни и други функции утврдени со Уставот и законот; 
социјално загрозени лица и станбено необезбедени, 
согласно Законот за социјална заштита и Законот за по-
себните права на припадниците на безбедносните сили 
на Република Македонија и на членовите на нивните 
семејства; на лица на кои им престанало станарското 
право согласно Законот за денационализација; лица од 
подрачја прогласени за погодени од природни непого-
ди и епидемии, како и на вработени во државните орга-
ни, кои вршат посебни должности неопходни за оства-
рување на основната функција на органот.� 

 
Член 4 

Во член 59, став 2, на крајот од реченицата точката 
се брише и се додаваат зборовите: �како и одлучува 
против решенијата на Министерството за внатрешни 
работи со кои се поништени решенијата за доделување 
на награди�.  

Член 5 
Во член 73-а, став 2, ред 10, по точката и запирката 

се додаваат зборовите: �изјава за усогласеноста на про-
писите со законодавството на Европската унија�. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 23-4483/1     Претседател на Владата 

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

_______________________________________________ 
 

AKTИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 
 
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
33. 
Врз основа на член 163, а во врска со член 179-а од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(�Сл. весник на РМ� бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 
24/00, 96/00, 5/01 и 50/01), Управниот одбор на Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 14.10.2003 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДЕЛО-
ВЕН ПРОСТОР ПОД ЗАКУП СО КОЈ УПРАВУВА 
ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат условите и начи-

нот за издавање на деловниот простор под закуп што се 
наоѓа во домовите за живеење и клубовите за дневен 
одмор на корисниците на пензија со кои управува Фон-
дот на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија (во натамошниот текст: Фондот). 
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Член 2 
Деловниот простор од член 1 на овој правилник мо-

же да биде издаден под закуп на домашни или стран-
ски правни или физички лица заради вршење стопан-
ска и друга дејност, под услови пропишани со закон и 
ово  правилник. ј 

Член 3 
Деловниот простор не може да се издава во подза-

куп или да се преотстапува на друг начин.   
 

Член 4 
Висината на почетната закупнина на деловниот 

простор наменет за издавање под закуп ќе се формира 
според следните критериуми:  

- квалитетот на градбата (материјалот од кој е из-
граден објектот), 

- според големината на деловниот простор (колку е 
поголема квадратурата цената да се намалува), 

- местоположбата на објектот во населеното место, 
- местоположба на деловниот простор во објект 

(катност, излози кон улица или внатрешен дел), 
- општината во која се наоѓа објектот, 
- движењето на цените на закупнините во местото 

каде што се наоѓа објектот и други објективни крите-
риуми кои влијаат на формирањето на цените. 
За подрумските простории кои ќе се користат како 

самостоен деловен простор, закупнината ќе изнесува 
50% од цената на приземје во истиот објект. Доколку 
подрумските простории се составен дел на деловниот 
простор ќе се огласуваат како заеднички деловен про-
стор со цени намалени согласно член 4 став 2. 
Висината на почетната закупнина определена во 

прегледот за одделни деловни простории во зависност 
од нивната местоположба и големина во објектите се 
намалува на следниот начин: 

I. Според катноста: 
1. Мезанин 10% 
2. I кат 15% 
3. II кат 20% 
4. III кат 25% 
II. Според големината изразена во м2 
1. Од 35 м2  - 100 м2 - 10% 
2. од 100 м2  - 250 м2 - 18% 
3. над 250 м2   - 24% 
III. Според авансно плаќање на закупнината одна-

пред за период од: 
1. од 3 мес.  - 12 мес.  - 5% 
2. од 13 мес. - 24 мес.  - 8% 
3. од 24 мес.  - 36 мес.  - 10% 
4
 

. од 36 мес.  - 60 мес.  - 15%. 
Член 5 

Висината на почетната закупнина на деловниот 
простор утврдена со критериумите од членот 4 од овој 
правилник, одделно е прикажана во посебни прегледи 
кои се составен дел на овој правилник. 
Висината на закупнината е променлива во завис-

ност од движењето на цените на мало и ќе се менува 
ако растот или падот изнесува повеќе од 5%. 
За период на авансното плаќање на закупнината це-

нат  останува непроменета. а
 

Член 6 
Постапката за издавање деловен простор под закуп 

ја спроведува Комисијата за издавање деловен простор 
под закуп (во натамошен текст: Комисија) што ја фор-
мира Управниот одбор на Фондот, а во согласност со 
Деловникот за работа на Управниот одбор.  

Член 7 
Во текот на постапката Комисијата ги врши следни-

те работи: 
- распишува оглас за издавање деловен простор под 

закуп, 
- ги утврдува условите за издавање деловен простор 

под закуп согласно со одредбите од овој правилник, 

- донесува Одлука за утврдување на најповолен по-
нудувач,  

- врши и други работи во согласност со овој пра-
вил ик.  н 

Член 8 
Огласот за издавање на деловниот простор под за-

куп се објавува во средствата за јавно информирање. 
Огласот за издавање на деловниот простор под за-

куп трае 8 дена од денот на неговото објавување. 
 

Член 9 
Огласот за издавање на деловниот простор под за-

куп содржи: 
- Местоположбата и површината на деловниот про-

стор; 
- Времетраењето на закупот; 
- Висината на почетната закупнина изразена во 

евра; 
- Депонирање на едномесечна закупнина за учество 

на огласот и условите и рокот за враќање на истата; 
- Деловниот простор се издава во видена состојба; 
- Начин на јавување на огласот (затворена писмена 

понуда); 
- Деловниот простор не може да се издава во подза-

куп или да го преотстапува на друг начин; 
- Комисијата до која се поднесуваат документите; 
- НАПОМЕНА ДЕКА:  
- Висината на закупнината е променлива во соглас-

ност со Правилникот; 
- Покрај закупнината закупувачот е должен да пла-

ќа ДДВ како и трошоци на комунални услуги (затоплу-
вање, ел. енергија, вода, телефон и др.); 

- Деловниот простор се издава под закуп со време-
траење до 5 години; 

- Деловниот простор може да се види за време на 
траењето на огласот секој работен ден; 

- Да се назначи дејноста која не може да се врши. 
- НАПОМЕНА: 
- Право на предимство при доделувањето имаат по-

стојните закупци, доколку ги прифатат условите на нај-
поволната понуда, под услов да ги имаат измирено во 
целост сите обврски (закупнина и трошоци) од постој-
ните договори за закуп. 

- Писмени понуди да се доставуваат на адреса: 
Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, ул. �12 Ударна бригада� бб - Скопје, пре-
порачано по пошта со назнака �за Оглас� за издавање 
на деловен простор под закуп - �НЕ ОТВОРАЈ�, или со 
доставување во архивата на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија. 

- Понудите се доставуваат во рок од 8 дена сметано 
од денот на објавување на огласот. 

- Понудите се доставуваат во запечатен плик на 
предната страна на пликот во горниот лев агол да се 
назначи �НЕ ОТВОРАЈ� со реден број под кој е објавен 
објектот и реден број на деловниот простор. 

 
Член 10 

Понудата треба да содржи: 
- име, презиме и адреса на физичкото лице или на-

зив на фирмата, седиште на фирмата, жиро-сметка, 
единствен даночен број и депонент банка, 

- доказ за идентитет (фотокопија од лична карта од 
физичкото лице, односно комплетен извод од тргов-
скиот регистар за правно лице), 

- потврда од надлежниот суд дека над правното ли-
це не е отворена постапка за стечај или ликвидација, не 
постара од 6 месеци, 

- уплатница за депонираниот износ на име гаранци-
ја за учество на огласот, 

- точно назначување на објектот и деловната про-
сторија и износот на закупнина за 1 м2, која ја нуди по-
нудувачот, 

- понудено решение за обавување на дејноста. 
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Ненавремените и некомплетните понуди Комисија-

та нема да ги разгледува. 
Понудувачот кој е избран за најповолен ќе биде из-

вестен во рок од 8 дена по завршувањето на огласот. 
Понудувачот кој е избран за најповолен е должен 

во рок од 8 дена од конечноста на одлуката да достави 
доказ за уплатена тримесечна закупнина како депозит. 

 
Член 11 

Ако на огласот за издавање деловен простор под за-
куп не се јават заинтересирани лица, се распишува и 
објавува повторен оглас. 
Ако на повторниот оглас не се јават учесници, де-

ловниот простор може да се издаде под закуп со непо-
среден договор помеѓу Фондот и заинтересираното ли-
це, при што висината може да се определи во понизок 
износ од почетната закупни а најмногу за 30%. н

 
Член 12 

Против одлуката на Комисијата за утврдување нај-
поволен понудувач незадоволниот учесник на огласот 
може да поднесе писмен приговор во рок од 8 дена од 
денот на известувањето. 
Приговорот се поднесува преку Комисијата за изда-

вање на деловен простор под закуп, а одлучува Управ-
ниот одбор на Фондот. 
Одлуката на Управниот одбор донесена по приго-

ворот е конечна.  
Член 13 

По конечноста на Одлуката за издавање деловен 
простор под закуп, Фондот и најповолниот понудувач 
склучуваат договор за закуп. 
Со договорот за закуп се уредуваат односите поме-

ѓу Фондот и закупувачот како и други прашања кои се 
карактеристични за издадениот деловен простор под 
закуп во поглед на намената и начинот на користењето 
на истиот. 
Договорот за закуп во име на Фондот го склучува 

дир кторот на Фондот или од него овластен работник. е
 

Член 14 
Доколку во рок од 8 дена по известувањето на конеч-

носта на Одлуката учесникот на кого му е доделен делов-
ниот простор не се јави да склучи договор за закуп ќе се 
смета дека се откажал од деловниот простор и депонира-
ните средства за учество на огласот не му се враќаат. 
Доколку во овој рок најповолниот понудувач се 

откаже од деловниот простор исто така не му се враќаат 
депонираните средства за учество на огласот. 
Во случај кога најповолниот понудувач ќе се отка-

же или се смета дека се откажал од деловниот простор, 
истиот ќе биде доделен на следниот (првиот нареден) 
понудувач од ранг-листата на пристигнатите понуди. 
На учесниците на огласот кои нема да бидат избра-

ни, депонираните средства за учество на огласот ќе им 
бидат вратени во рок од 8 дена по завршувањето на по-
стапката (без камата). 

 
Член 15 

Договорот за закуп престанува да важи ако: 
1. Со одлука на судот или друг државен орган на заку-

пувачот му е изречена забрана за вршење на дејноста; 
2. Закупувачот кој е правно лице престане да по-

стои по било која основа; 
3. Закупувачот не ги исполнува редовно своите об-

врски од договорот; 
4. Закупувачот го издаде деловниот простор (во 

целост или делумно) во подзакуп или на друг начин го 
преотстапи.  

Член 16 
За секое евентуално преградување, доградување, 

преправки на деловниот простор и промена на дејноста 
утврдена со договорот, закупувачот е должен претход-
но да добие писмена согласност од закуподавачот, иако 
трошоците за истото ги сноси самиот. 

- Доколку закупувачот не се придржува кон обвр-
ската за редовно плаќање на закупнината повеќе од два 
месеца последователно, закупудавачот има право да го 
раскине договорот. 

- Секоја договорна страна има право да го откаже 
договорот, со обврска за својата намера писмено да ја 
извести другата страна два месеца однапред. 

- Доколку закупувачот го откажал договорот закуп-
нината тече се до доведувањето на деловниот простор 
во првобитна состојба и до записничко примопредавање. 

 
Член 17 

Договорите за закуп на деловниот простор се склу-
чуваат за период до 5 години. 
По истекот на рокот од ставот 1 на овој член пред-

ност за склучување договор ќе имаат постојните заку-
пувачи на деловен простор, по цена утврдена во по-
стапката предвидена во овој правилник, под услов да 
ги имаат измирено во целост сите обврски (закупнина 
и трошоци) од постојните договори. 

 
Член 18 

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува 
да в жи Правилникот бр. 02-3688/1 од 13.07.2001 година. а

 
Член 19 

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

    Бр. 02-4972                 Претседател 
14 октомври 2003 година            на Управниот одбор, 

        Скопје          Ленка Балаловска, с.р.  
 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ВИСИНАТА НА ПОЧЕТНАТА ЗАКУПНИНА НА ДЕ-
ЛОВНИОТ ПРОСТОР ВО ДОМОВИТЕ ЗА ЖИВЕЕЊЕ 
НА  КОРИСНИЦИТЕ  НА  ПЕНЗИЈА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

1. Велес (постар дом) 2,4 ЕУР (во денарска  
противвредност) 

2. Велес (понов дом)   3    " " 
3. Свети Николе 1,8   " " 
4. Пробиштип 1,8   " " 
5. Виница 2,4   " " 
6. Делчево    3   " " 
7. Битола (постар дом) 3,6   " " 
8. Битола (понов дом) 3,6   " " 
9. Штип 2,4   " " 
10. Радовиш 1,8   " " 
11. Валандово 2,4   " " 
12. Гевгелија I    3   " " 
13. Гевгелија I 2,4   " " 
14. Гевгелија III 1,8   " " 
15. Струмица    3   " " 
16. Кавадарци 2,4   " " 
17. Неготино 2,4   " " 
18. Демир Капија 1,8   " " 
19. Тетово 4,2   " " 
20. Дебар 4,2   " " 
21. Кичево 3,6   " " 
22. Охрид 4,2   " " 
23. Ресен 4,2   " " 
24. Куманово    3   " " 
25. Кр. Паланка 2,4   " " 
26. Кратово 1,8   " " 
27. Мак. Брод 1,8   " " 
28. Д. Хисар 1,8   " " 
29. Крушево    3   " " 
30. Чаир 4,2   " " 
31. Гази Баба 4,2   " " 
32. Ѓ.Петров 3,6   " " 
33. К. Вода 3,6   " " 
34. Берово 2,4   " " 
35. Гостивар (постар дом) 4,2   " " 
36. Гостивар (понов дом) 4,2   " " 
37. Прилеп 3,6   " " 
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За подрумските простории кои ќе се користат како 

деловен простор, закупнината ќе изнесува 50% од це-
ната која ќе се утврди за деловниот простор во соод-
ветните домови за живеење на корисниците на пензија 
во Република Македонија. 
Висината на закупнината определена во прегледот 

за одделни деловни простории во зависност од нивната 
местоположба и големината во објектите може да се 
намали на следниот начин: 

I. Според катноста: 
1. мезанин 10% 
2. I кат 15% 
3. II кат 20% 
4
 

. III кат 25% 
II. Според големината изразена во м2: 
1. од 35 м2-100 м2 10% 
2. од 100 м2-250 м2 18% 
3. над 250 м2  24% 
Скопје, октомври 2003 година 
 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ВИСИНАТА НА ПОЧЕТНАТА ЗАКУПНИНА НА 
ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР ВО КЛУБОВИТЕ ЗА ДНЕ-
ВЕН ПРЕСТОЈ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА КА-
КО ПОСЕБНИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

1. Лозово 1,2 ЕУР (во денарска  
противвредност) 

2. Лозово (барака) 1,2   " " 
3. Кочани    3   " " 
4. Кочани (Населба) 1,2   " " 
5. Мак. Каменица 1,2   " " 
6. Прилеп  3,6  " " 
7. Миравци-Гевгелија 1,2   " " 
8. Нов Дојран 1,2   " " 
9. Богданци 1,2   " " 
10. Негорци 1,2   " " 
11. Струмица    3   " " 
12. Росоман 1,2   " " 
13. Жировница 0,6   " " 
14. Струга 3,6   " " 
15. Ресен 4,2   " " 
16. Куманово (во град)    3   " " 
17. Куманово (во населба) 2,4   " " 
18. Кр. Паланка 2,4   " " 
19. Шуто Оризари    3   " " 
20. Драчево    3   " " 
21. авадарци К

 
2,4   " " 

Скопје, октомври 2003 година 
_______________________________________________ 
Oгласен дел 

 
С У Д С К И   О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Основниот суд во Гостивар, се води граѓанска 
постапка за утврдување право на сопственост, по туж-
ба на тужителот Рамадани Сехар од с. Лакавица, про-
тив тужените Амзи Шериф и други од с. Лакавица. 
На лицето Хамзи Кадрије од Гостивар, на привре-

мена работа во Швајцарија со непозната адреса и се 
назначува привремен застапник и тоа  Хајдари Ше-
фает, адвокат од Гостивар, кој ќе ги застапува нејзини-
те интереси во постапката, додека таа или нејзин пол-
номошник-овластен застапник не се јави на главната 
расправа, односно се додека Органот за старателство 
не и постави старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 710/02. 
            (27444) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд во Куманово е поведена пар-

нична постапка за исполнување на договор, по тужба 
на тужителот Едип Куртиши од Куманово, ул. �Киро 
Антевски� бр. 64, против тужениот Рамадан Бислими 
од Куманово, сега со непозната адреса. Вредноста на 
спорот 10.000,00 денари. 
Бидејќи тужениот е со непозната адреса, судот по 

службена должност, а согласно одредбите од ЗПП за 
привремен застапник до правосилното окончување на 
постапката, на тужениот го поставува адвокатот Лиди-
ја Велиновска од Куманово. 
Од Основниот суд во Куманово, X. П. бр. 1900/03. 
            (27508) 

__________ 
 

Пред Основниот суд во Куманово се води парнична 
постапка за утврдување на сопственост, по тужба на 
тужителот Трајан Ѓорѓиевски од Куманово, нас. Кар-
пош, ул. �120� бр. 143, против тужениот Спасен Денко-
виќ од Д. Козји Дол, сега со непознато живеалиште. 
Бидејќи тужениот Спасен Денковиќ е со непозната 

престојувалиште, судот му поставува привремен за-
стапник и тоа Лидија Велиновска, адвокат од Кумано-
во, која ќе го застапува тужениот во постапката се до-
дека тужениот или неговиот полномошник не се појави 
пред судот, односно додека Центарот за социјални ра-
боти не го извести судот дека назначил старател.  
Од Основниот суд во Куманово, 5. П. бр. 1965/03. 
 
 

           (27511) 
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред Основниот суд во Струмица се води вонпро-
цесна постапка ВПП. бр. 89/93 за физичка делба по 
предлог на предлагачите-противници Чачеви Борка, 
Маргарита и Боне, сите од Струмица, против против-
ниците-предлагачи Чачев Томе од Загреб и Чачев Гли-
гор од Скопје. 
На закажаната расправа пред судот за 28.05.2003 годи-

на не се јави предлагачот Боне Чачев, за кој присутните 
предлагачи изјавија дека е во странство, а до судот истиот 
не доставил точна адреса на живеење, односно престоју-
вање во одредениот судски рок, поради што судот смета 
дека неговата адреса на живеење односно престојување 
во странство е непозната, а истиот нема свој полномош-
ник кој би го застапувал во предметната постапка. 
Се повикува предлагачот-противникот Боне Чачев 

од Струмица да се јави во Основниот суд во Струмица 
во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, а докол-
ку во наведениот рок не се јави пред судот или не наз-
начи свој полномошник кој ќе го  застапува во пред-
метната постапка, од страна на овој суд ќе му биде наз-
начен привремен застапник кој ќе го застапува до пра-
восилното завршување на постапката. 
Огласот да се објави во �Службен весник на РМ� и 

да се прикачи на огласната табла на Основниот суд во 
Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица, ВПП. бр. 89/93. 
            (27512) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 
развод на брак, по тужба на тужителката Селмани род. 
Кадрија Рабије од с. Шипковица, против тужениот 
Селмани Брахим од с. Шипковица, сега со непозната 
адреса во странство. 
Се повикува тужениот Селмани Брахим од с. Шип-

ковица, сега со непозната адреса во странство, во рок од 
15 дена од објавувањето на огласот во �Службен весник 
на РМ� да се јави во Основниот суд во Тетово или да ов-
ласти свој полномошник. Во спротивно, судот преку 
Центарот за социјална работа во Тетово, ќе му постави 
привремен старател кој ќе ги штити неговите права и 
интереси до правосилното окончување на спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1019/2003. (27513) 
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Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по-

ради смеќавање на владение, по тужба на тужителот 
Дракче Јовановски од Тетово, ул. �Железничка� бр. 33, 
против тужениот Војовски Мирко од Тетово, ул. �Же-
лезничка� бр. 35, сега со непозната адреса во странство. 
Бидејќи тужениот Војовски Мирко од Тетово е со 

непозната адреса во странство, за истиот да биде обја-
вен оглас во �Службен весник на РМ�, во рок од 15 де-
на да се јави во судот или да одреди свој полномош-
ник, а по протекот на овој рок ќе му биде поставен при-
времен старател кој ќе ги застапува неговите интереси, 
се до окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 996/2003.   (27514) 

__________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по-
ради исполнување на договор, по тужба на тужителот 
Касами Алил и др. од с. Слатина, против тужените 
Селмановиќ Селам и Весели Мемет, двајцата од с. Сла-
тина, сега со непозната адреса во странство. 
Бидејќи, тужените Селмановиќ Селам и Весели Ме-

мет двајцата од с. Слатина се со непозната адреса во 
странство, за истите да биде објавен оглас во �Службен 
весник на РМ� и во рок од 15 дена да се јават во судот 
или да одредат свој полномошник, а по протекот на 
овој рок на истите ќе им биде поставен  привремен ста-
рател кој ќе ги застапува нивните интереси се до окон-
чување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1086/2003. (27515) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3548/2003 од 09.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053083?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
ревизија КОЈЗАКЛИЕВ-ПАВЛЕСКА ДОО Скопје, ул. 
�Даме Груев� бр. 5/1. 
Се основа друштво за ревизија КОЈЗАКЛИЕВ-

ПАВЛЕСКА ДОО � Скопје. 
Скратен назив на друштвото: КОЗЈАКЛИЕВ-ПАВ-

ЛЕСКА ДОО. 
Седиштето на друштвото е во Скопје, ул. �Ѓуро Ѓа-

ковиќ� бр. 5/1. 
Содружници се: Којзаклиев Јорданчо од Скопје, ул. 

�Даме Груев� бр. 5/-1 и Павлеска Љубица од Скопје, 
ул. �Скоевска� бр. 103. 
Дејности: 74.12 � сметководствени, книговодствени 

и работи на проверка на сметките и билансите, консул-
тации во врска со данокот, 74.13 � истражување на па-
зарот и јавното мислење, 74.14 � деловни и менаџмент 
консултантски активности, 74.84 � други деловни 
активности, неспомнати на друго место, давање услуги 
од областа на сметководството и финансиското работе-
ње, анализа на работењето, проценување на вредноста 
на субјектот, организација и воведување на интерна ре-
визија, даночни совети, организација и контрола на де-
ловниот потфат на правните лица. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

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

лица друштвото одговара со сиот свој имот и средства. 
За обврските на друштвото содружниците не одго-

вараат. 
Управител е Љубица Павлеска со неограничени ов-

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

3548/2003.                                   (24631) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3498/2003 од 01.09.2003 година, во регистарска влош-
ка бр. 02053033?-8-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ТД на Друштвото за транспорт, трго-
вија и услуги ЕДИТА ШВИС ТРАНСПОРТ Ќемран ДО-
ОЕЛ експорт-импорт с. Матејче, Липково. 

Фирма: Друштво за транспорт, трговија и услуги 
ЕДИТА ШВИС ТРАНСПОРТ Ќемран ДООЕЛ екс-
порт-импорт с. Матејче, Липково. 
Дејности: 01, 0.1, 01.11/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 

01.2, 01.21, 01.22/1, 01.25, 01.30, 01.41, 02.01, 15.11, 
15.31, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81, 
1581/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 
15.98/1, 15.98/2, 18.10, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 20.40, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 33.10/2, 33.20, 37.10, 
45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 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, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.71, 52.72, 52.72/2, 52.73, 55.11, 55.21, 55.21/2, 
55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60, 60.10, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 63.10, 63.12, 63.21, 63.22, 
63.30, 63.40, 72.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 
74.30, 74.40, 74.82, 74.84, 92.71, 93.01, 93.02, 93.03, 93.05,  
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малограни-
чен промет со: Бугарија, Грција, Албанија, СР Југослави-
ја, реекспорт, продажба на стоки во консигнациони скла-
дишта, работи на посредување, работи на привремен увоз 
односно извоз на стоки, застапување на странски фирми, 
меѓународни агенциски работи, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, меѓународна шпедиција, изведување 
на инвестициони работи во странство. 
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. 
Ќемран Бајрами - управител со неограничени овластува-

ња со постојано место на живеење во с. Матејче, Липково. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3498/2003.                                   (24632) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3547/2003 од 15.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053082?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за трговија и услуги ЦИМ ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-из-
воз Кавадарци, ул. �Домовица� бр. 5, Кавадарци. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 

50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.12, 51.13, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.37, 51.42, 
51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 51.62, 51.66, 
51.71, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.44, 52.45, 52.46, 52.50, 52.61, 52.62, 
60.21, 52.62, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 74.84, 
93.05, 50,30/2 � продажба на мало на делови и прибор 
за моторни возила, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во областа на 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународна 
шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници, 
малограничен промет со соседните земји, консигнацио-
ни работи со странство, комисиона продажба. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

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

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Друштвото во внатрешниот и надворешниот про-

мет ќе го застапува Ристо Ташев - управител без огра-
ничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3547/2003.                                   (24635) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3639/2003 од 10.09.2003 година, во регистарска влош-
ка бр. 02053174?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
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тар основањето на ТД на Друштвото за производство, 
угостителство, трговија и услуги ЏУЛИ-КОМ ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, ул. �Крсте Арсенов� згр. 1/1-6. 
Основач е Ѓултен Шаип Сали од Скопје. 
Дејности: 19.20, 19.39, 52.71, 52.21, 52.22, 52.23, 

52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.12, 52.43, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.47, 52.26, 
52.33, 52.11, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 50.10, 52.48, 
51.21, 51.22, 51.31, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.53, 51.56, 51.64, 51.70, 51.35, 
55.11, 55.30/1, 52.73, 51.19, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 
60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 93.05,  надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
надворешна трговија, реекспорт, малограничен промет 
со соседните земји, меѓународен транспорт на стоки и 
патници во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз 
на стоки во друмскиот сообраќај. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува со неограничени овластувања и целосна одго-
ворност. 
Управител е Ѓултен Шаип Сали � со неограничени 

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

3639/2003.                                   (24637) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3652/2003 од 17.09.2003 година, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за трговија и услуги МАТОСС КОЗМЕТИКС ДОО, ул. 
�Митрополит Теодосие Гологанов� бр. 72, Скопје. 
Дејности: 1740, 17.54, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 

19.20, 20.10, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 
22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 
22.32, 22.33, 24.52, 24.62, 24.63, 24.64, 24.65, 24.66, 
29.72, 30.01, 30.02, 31.61, 31.62, 32.30, 36.40, 36.50, 
51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 63.12, 63.30, 63.40, 71.33, 
71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
74.13, 74.14, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 
93.05, 60.24, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување во прометот на стоки 
и услуги, застапување на странски фирми, туристички 
услуги, реекспорт, консигнација, лизинг, шпедиција, 
меѓународен транспорт на стоки и патници во друм-
скиот сообраќај, малограничен промет со Србија и Цр-
на Гора, Бугарија, Албанија и Грција. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3652/2003.                                   (24639) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3467/2003 од 05.09.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 02053002?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТД на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги АНЕК КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, ул. �Методија Митевски� бр. 13/1-1. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.13, 51.21, 

51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.63, 51.64, 51.66, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 
74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.40, 74.82, 
74.84, 93.02, 93.05,  надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување на странски физички и правни 
лица, реекспорт, малограничен промет со соседните 
земји, туристичко-агенциски услуги, продажба на сто-
ки во слободни царински продавници, комисиона про-
дажба на странска стока. 

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 сите свои средства. 
Основач е Миле Димов од Скопје, ул. �Методија 

Митевски� бр. 13/1-1. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Миле Димов - управител без 
ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3467/2003.                                   (24641) 
_______________________________________________  

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ  
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број  1616 се запишува здружението на 
граѓани  Здружение на граѓани за следење на состојби-
те во здравството �Форум за современо здравство�, со 
скратено име ФОСОЗ, со седиште во Скопје, на ул. 
�Пиринска� бр. 45-2/3.  

 Работата и активностите на здружението на граѓани 
ќе се однесуваат на дефинирање на здравствената стра-
тегија, следење на состојбите во здравството, подобро, 
поефикасно и поцелисходно здравството, развој, унапре-
дување и осовременување на здравството и поцелисход-
но здравство и унапредување на сестринството. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 22.09.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 179/03. 
                                                                            (27471) 

___________  
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1622 се запишува здружението на граѓа-
ни  Здружение на граѓани за развој на граѓанското оп-
штество, правото и демократијата ЕКВИТАС, со скратено 
име Здружение на граѓани ЕКВИТАС, со седиште во 
Скопје, на бул. �Партизански одреди� бр. 145/15. 

 Работата и активностите на здружението на граѓа-
ни ќе се однесуваат на развој на граѓанското општес-
тво, правото и демократијата во Р. Македонија, унапре-
дување на животната средина и подобрување на живот-
ните услови, поттикнување на почитта, довербата и ко-
муникацијата меѓу луѓето од сите националности, анга-
жирање на децата од областа на ликовната и музичката 
уметност како и еманципација на руралните средини. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 26.09.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 182/03. 
                                                                            (27472) 

___________  
Во регистарот на странски организации  под Рег. број 

134 се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација Американски совети за меѓу-
народно образование, со седиште во Вашингтон - САД. 
Седиштето на подружницата не странската органи-

зација Американски совети за меѓународно образова-
ние, во Република Македонија се наоѓа на ул. �Васил 
Ѓоргов� бр. 29/1. 
Работата и активностите на подружницата не стран-

ската организација Американски совети за меѓународ-
но образование ќе се однесуваат на помош на размена 
на помлад наставен кадар од областа на општествените 
и хуманитарните науки од признати високообразовни 
институции од Р. Македонија за престој во САД, орга-
низирање на интервјуа и тестирање на кандидатите, со-
работка со Вашингтон за испраќање на документи на 
кандидатите и добивање конечни резултати на избрани 
кандидати како и помош за распределба на кандидати-
те на универзитетите во САД. 
Подружницата на странската организација Амери-

кански совети за меѓународно образование стекнува 
својство на правно лице и може да започне со работа 
од 01.09.2003 година.    
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С.О. бр. 4/03. 
                                                                            (27477) 
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С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И  
Oсновниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 57/03 од 14.10.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот АМЕРИКАН 
ТУРС ТП Туристичко биро Соња Петко Бошкова 
Скопје, со седиште на ул. �Јани Лукровски� бб, Скопје, 
со жиро сметка бр. 40110-601-392945  при Агенцијата 
за работа со блокирани сметки на учесниците во плат-
ниот промет Скопје, и регистарска влошка бр. 1-69330-
0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, истата не се спроведува и се заклучува.  
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.         (27299) 

__________ 
 

Oсновниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 486/03 од 13.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги МОНИ-ТРЕЈД МП Ва-
ско ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Три-
фун Хаџи Јанев� бр. 12/2-5, жиро сметка бр. 40110-601-
354055 при Агенцијата за работа со блокирани сметки 
и регистарска влошка бр. 02003851?-8-03-000 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се 
спроведува и се заклучува.  
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.         (27300) 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 577/03 од 24.09.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над должникот Трговско про-
изводно претпријатие МАРИВО ДОО експорт-импорт 
Скопје, со седиште на ул. �Мито Хаџи Василев Јасмин� 
бб, локал бр. 20, со сметка бр. 40100-601-127374 кај РМ, 
Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет-Скопје и регистарска влошка бр. 1-
19698-0-0-0 и истата не се спроведува и се заклучува.  
По правосилноста на решението должникот да се 

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

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.         (27303) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 135/2003 
отвори стечајна постапка над должникот Трговско друштво 
за трговија и услуги Талески Борка �Зони Јуниор� увоз-
извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште во Прилеп, ул. �11 
Октомври� бр. 31, запишан во регистарска влошка бр. 
01002356?-8-01-000 со решение Трег. бр. 1442/98 на Основ-
ниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало со 
текстил, со жиро сметка бр. 300020000034373 при Комер-
цијална банка АД Скопје, Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва, но се заклучува поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (27445) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
210/2003 од 11.09.2003 година, над стечајниот должник 
Трговец поединец за превоз на стоки во патничкиот со-
обраќај Чунговски Коста Петрули, Битола, ТП Битола, 
со седиште на ул. �Север-југ� бр. К-2/9-42 Битола, запи-
шан во регистарска влошка бр. 01007427 на Основниот 
суд во Битола, со жиро сметка бр. 500-0000001793-80 
при Стопанска банка АД Битола, со дејност со шифра 
60.24, превоз на стоки во друмскиот сообраќај, отвори 
стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (27446) 

__________  
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 215/03 

од 09.10.2003 година, над Трговското друштво за про-
изводство, трговија и услуги Зора Поповска �САВОЗ� 

увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште на ул. �Сисак� 
бр. 19, со број на регистарска влошка 01003863?-8-03-
000 и жиро сметка бр. 500-0000001494-07 во Стопанска 
банка АД Битола, со дејност шифра 52.12, друга трго-
вија на мало во продавници со мешовита стока. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва, но се заклучува. 
По правосилноста на решението на Основниот суд 

во Битола, регистарското одделение да го брише долж-
никот од судскиот регистар. 
Од Основниот суд во Битола.         (27447) 

__________  
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 75/03 од 08.10.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Трговско претпријатие на го-
лемо и мало �ТП ОРИОН-2� Штип, ул. �Јаким Стој-
ков� бр. 2, со жиро сметка бр. 41400-601-7412 кај Аген-
цијата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет АД Скопје, Филијала Штип.  
Отворената стечајна постапка над должникот се 

заклучува затоа што  друштвото не располага со имот 
доволен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот да се бри-

ше од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (27448) 

__________  
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 74/03 од 08.10.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Претпријатие за производство, 
трговија и услуги и посредување на големо и мало �СА-
ТОН� увоз-извоз ПО-Пробиштип, ул. �4-ти Април� бр. 
29 со жиро сметка бр. 41401-601-15895 кај Агенцијата за 
работа со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет АД Скопје, Филијала во Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот се 

заклучува затоа што  друштвото не располага со имот 
доволен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот да се бри-

ше од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (27449) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст. бр. 73/03 од 08.10.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Трговско претпријатие на го-
лемо и мало, увоз-извоз и услужни дејности �МАК КО-
МЕРЦ� ПО-Штип, ул. �Кирил и Методиј� бб, со жиро 
сметка 41400-601-7711 кај Агенцијата за работа со бло-
кирани сметки на учесниците во платниот промет АД-
Скопје, Филијала во Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот се 

заклучува затоа што  друштвото не располага со имот 
доволен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот да се бри-

ше од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (27450) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Ст. бр. 83/03 
од 08.10.2003 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Друштво за трговија, сообраќај и услуги 
Алекс јтд Александар Марков и др. увоз-извоз, ул. �Ја-
ким Спиров� бр. 42/5-Пробиштип, со жиро сметка бр. 
200-0000311575-56 кај Стопанска банка АД Скопје, 
Филијала-Пробиштип. 
Отворената стечајна постапка над должникот се 

заклучува затоа што  друштвото не располага со имот 
доволен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот да се бри-

ше од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (27451) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст. бр. 82/03 од 08.10.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за трговија ЗАСТА-
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ВА ПРОМЕТ ДООЕЛ Штип, ул. �Ванчо Прке� бб, со 
жиро сметка бр. 200-0000061642-45 кај Стопанска бан-
ка АД Скопје, Филијала Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот се 

заклучува затоа што  друштвото не располага со имот 
доволен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот да се бри-

ше од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (27452) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст. бр. 79/03 од 08.10.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Јавно трговско друштво за 
производство, трговија и услуги Панац Станчо Солти-
ров и др. јтд Кочани, ул. �Стамен Манов� бр. 14-Ѓ, со 
жиро сметка бр. 200-0000205679-69 кај Стопанска бан-
ка АД Скопје, Филијала Кочани. 
Отворената стечајна постапка над должникот се 

заклучува затоа што  друштвото не располага со имот 
доволен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот да се бри-

ше од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (27454) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст. бр. 73/03 од 08.10.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, тр-
говија и услуги АРАДАН Ш-П ДООЕЛ Штип, ул. �Карл 
Маркс� бб, со жиро сметка бр. 41400-601-12087 кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесници-
те во платниот промет АД Скопје, Филијала во Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот се 

заклучува затоа што  друштвото не располага со имот 
доволен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот да се бри-

ше од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (27456) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 513/03 од 13.10.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за тр-
говија на големо и мало и услуги НИФАМИД ЦО екс-
порт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Челопек� бр. 10, 
жиро сметка бр. 40100-601-142150 при Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки и регистарска влошка бр. 1-
18622-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I � 
Скопје и истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје.        (27482) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 494/03 од 16.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво ИСКРА-21 Паца ДООЕЛ Скопје, со седиште 
на бул. �АВНОЈ� бр. 68/14 Скопје, со жиро сметка бр. 
300000000287253 при Комерцијална банка АД Скопје, 
и регистарска влошка бр. 020010012?-8-01-000 при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I � Скопје и истата 
не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје.        (27518) 

___________ 
 
Основниот суд Скопјe II � Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 437/03 од 16.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија на големо и мало КАРМА Никола ДООЕЛ 
увоз-извоз, со седиште ул. �Благој Стефковски� бб, со 
жиро сметка 300000001473078 при Комерцијална банка 

АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02024072?-8-01-
000 при регистарот на Основниот суд Скопје I � Скопје 
и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје.        (27519) 

___________ 
 
Основниот суд Скопјe II � Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 424/03 од 22.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско, ус-
лужно, угостителско претпријатие ПЕКОС ДОО Скоп-
је, со седиште на ул. �Маџари� бр. 10, со жиро сметка 
бр. 40110-601-102483 и регистарска влошка бр. 1-
15056-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I 
� Скопје и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I � Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје.        (27521) 

___________ 
 
Основниот суд Скопјe II � Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 506/03 од 16.10.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија и услуги ВЕРИ-М ДОО експорт-
импорт Скопје, со седиште на ул. �Никола Грчето� бр. 
6/26 Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-250933 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесници-
те во платниот промет Скопје, и регистарска влошка  бр. 
1-45825-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I 
� Скопје и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје.        (27533) 

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

шение II. Ст. бр. 395/03 од 25.09.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за производс-
тво, промет и услуги МАК ВЕСТ БИРО Менде ДООЕЛ 
увоз-извоз, со седиште на ул. �Божидар Рајковиќ� бр. 55-
а, со жиро сметка бр. 300000000402683 при Комерцијална 
банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02030701?-8-
03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I � Скоп-
је и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје.        (27534) 

___________  
Стечајната постапка над АД �Графичар� од Велес 

отворена со решение на Основниот суд во Велес Ст. 
бр. 71/96 од 30.05.1997 година, продолжува. 
За стечаен управник над должникот се поставува Цве-

тковски Тодор-дипломиран машински инженер од Велес, 
ул. �4-ти Јули� бр. 7, мобилен телефон 070-315-726. 
Стечајниот  управник ги врши правата и должно-

стите на орган на управување на должникот, раководи 
со работите на должникот и го застапува должникот. 
Примерок од ова решение да се објави во �Службен 

весник на РМ� и на огласната табла на судот. 
Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 
Од Основниот суд во Велес.         (27582) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 150/03 од 10.10.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТУ САН-
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ДЕ ДООЕЛ увоз-извоз с. Мокриево, Ново Село, со жи-
ро сметка бр. 200000852237336 што се води при Сто-
панска банка а.д. Скопје, регистрирано во Основниот 
суд во Штип со бр. на рег. вл. 03011313?-8-09-000 и 
Трег. бр. 580/03 на 19.06.2003 година. 
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.                     (27500) 

___________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 
Струмица под Ст. бр. 168/03 од 10.10.2003 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДУТП  Илинден 
Павле Трајков и др. јтд Ново Село, со жиро сметка бр. 
20000007809656  што се води при Стопанска банка а.д. 
Скопје, регистрирано во Основниот суд во Штип, со 
бр. на  рег. вл. 03003062?-1-09-000 и Трег. бр. 2354/98 
на 25.03.1999 година. 
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.                     (27502) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 155/03 од 10.10.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговец по-
единец Верица Живко Коцева тп с. Муртино, Општина 
Муртино, со жиро сметка бр. 200000032043360 што се 
води при Стопанска банка а.д. Скопје, регистрирано во 
Основниот суд во Штип, со бр. на  рег. вл. 03006728?-
6-01-000 и Трег. бр. 2826/99 на 23.12.1999 година. 
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.                     (27504) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 148/03 од 09.10.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТП на го-
лемо и мало �ПЕГАЗ� увоз-извоз во Струмица, со жиро 
сметка бр. 41300-601-31156 што се води при Агенцијата 
за работа со блокирани сметки Скопје, регистрирано при 
поранешниот Окружен стопански суд во Штип, со бр. на  
рег. вл. 1-6909-0 и Срег. бр. 4541/92 на 30.12.1992 година. 
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.                     (27507) 

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

160/2003 отвори стечајна постапка над должникот Тр-
говско друштво за производство, услуги и трговија 
�Тапетар-M� увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште 
во Прилеп на ул. �Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 13, запишан во ре-
гистарска влошка бр. 01012862?-8-03-000 со решение 
Трег. бр. 430/01 на Основниот суд во Битола, со основ-
на дејност производство на друг мебел, со жиро сметка 
бр. 300020000199370 при Комерцијална банка АД 
Скопје, Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведува, 

но се заклучува поради идна неизбежна неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (27640) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст. бр. 34/03 од 03.10.2003 година, се отвора стечајна 
постапка над должникот Друштво за земјоделско про-
изводство и услуги, трговија и угостителство ДОО 
�Три Чешми� с. Три Чешми, Штип, со жиро сметка бр 
41400-601-37849 кај Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет  Скопје. 
За стечаен судија се определува Сузана Здравева, 

член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се именува Нада Цветановска, 

дипломиран економист со стан на ул. �5-та Партиска 
конференција� бр. 5/5, Штип. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена по 

истекот на 8-от ден од денот на објавувањето на огла-
сот за отворање на стечајна постапка во �Службен вес-
ник на РМ� и на огласна табла на судот да ги пријават 
своите побарувања кај стечајниот управник, во соглас-
ност со одредбите од Законот за стечај. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на 8-от ден од денот на објавувањето на огла-
сот за отворање на стечајна постапка во �Службен вес-
ник на РМ�, да ги пријават разлачните права: на под-
вижни предмети и права на должникот, на недвижно-
стите на должникот. 
На пријавата мора да се означат предметите на кои 

пoстои разлачно право, имотот, основот на засновање 
на тоа право и обезбедено побарување. 
Барањето за стечајната постапка ќе се запише во тргов-

скиот регистар на овој суд како и во земјишните книги. 
На испитното и извештајно рочиште на Собрание 

на доверители, на кое се испитуваат и утврдуваат при-
јавените побарувања на доверителите се закажува за 
дена 17.11.2003 година во 10,00 часот во соба бр. 4 во 
зградата на овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.         (27652) 

__________ 
 

Стечајниот судија при Основниот суд во Струга, 
врз основа на одлуката на одборот на доверителите на 
АД �Макемајл� од Струга во стечај, свикува Собрание 
на доверители согласно член 41 од Законот за стечај. 
Собранието ќе се одржи на 28.10.2003 година во 

12,00 часот во сала 1 во Основниот суд во Струга, со 
дневен ред разгледување на извештајот за економско-
финансиската состојба на должникот и донесување од-
лука за натамошното дејствување на ова правно лице. 
Од Основниот суд во Струга.         (27667) 

__________ 
 

Врз основа на член 41 став 1 точка 1 од Законот за 
стечај, а на предлог на стечајниот управник на должни-
кот РОЦ �Саса� АД во стечај Македонска Каменица, 
стечајниот судија во стечајната постапка над должни-
кот РОЦ �Саса� АД во стечај Македонска Каменица, 
свикува Собрание на доверители на стечајниот долж-
ник кое ќе се одржи на 27.10.2003 година во Основниот 



20 октомври 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 67 - Стр. 13 
 
суд во Кочани, во судница бр. 2 со почеток во 13,00 ча-
сот со следниот дневен ред: 

1. Информација од стечајниот управник за текот на 
стечајната постапка. 

2. Донесување на одлука за распишување на меѓу-
народен тендер за продажба на средствата-имотот на 
должникот. 

3. Донесување на одлука за прифаќање на упатство-
то за тендер за учество во продажбата на средствата на 
РОЦ �Саса� АД во стечај Македонска Камeница. 
Право на учество на собранието имаат сите довери-

тели со право на одвоено намирување, сите стечајни 
доверители, стечајниот управник и должникот. 
Од Основниот суд во Кочани.         (27715) 

__________ 
 
Во стечајната постапка објавена во �Службен 

весник на РМ� бр. 64 од 6 октомври 2003 година, под 
реден бр. 25474 направена е техничка грешка во 
насловот на фирмата. Наместо: ИНДУСТРУЈА 
ИНВЕСТ Ружа и други ДОО Скопје, треба да стои: 
ИНДУСТРИЈА ИНВЕСТ Ружа и други ДОО Скопје. 
_______________________________________________ 
 

Л И К В И  А Ц И И Д 
Ликвидаторот Мирослав Патрногиќ од Скопје, бул. 

�Јане Сандански� бр. 77/3-34 запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I  - Скопје со реше-
ние П.Трег. 1043/2003 објавува дека Трговското друш-
тво за внатрешна и надворешна трговија ИНТЕКС 
ТРАДЕ Мирослав ДОО, ул. �Даме Груев� бр. 14 со 
број на жиро-сметка 200000022559185 отворена при 
Стопанска банка АД Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (27403) 

___________ 
 
Ликвидаторот Петкова Светлана од Скопје, ул. �Мај-

ка Тереза� бр. 1/4 запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I � Скопје, објавува дека Претприја-
тието за промет и услуги ММ КОМПАНИ ДОО Скопје, 
с. Визбегово, и со број на жиро-сметка 40120-601-
230916 отворена при ЗПП Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (27424) 

___________ 
 
Ликвидаторот Винка Анѓелковиќ од Пробиштип, ул. 

�Јордан Стојаков� бр. 17 запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 574/03, об-
јавува дека Јавното трговско друштво за трговија и услуги 
АД �Либитум� Винка Ангелковиќ и др. јтд и со број на жи-
ро-сметка 41401-601-40900, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (27453) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

П.Трег. бр. 449/01 од 20.09.2002 година се отвора ли-
квидациона постапка поднесена од Друштвото за про-
изводство на текстилни ткаеини Деним Македонка 
Џинс и др. ДОО Штип, но истата не се спроведува би-
дејќи должникот не располага со имот за покривање на 
трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар при овој суд. 
Од ликвидаторот.          (27459) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2682/2003 од 02.09.2003 година, во регис-
тарска влошка бр. 02009885?-3-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидаторот на 
Друштвото за инженеринг, проектирање, производс-
тво, трговија и услуги ГЛОБУС КОМЕРЦ Драган и др. 
ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Иван Цанкар� бр. 32. 
Се запишува ликвидаторот Благица Игнова. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2682/2003.                                   (27128) 
___________  

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 108/03 
од 15.10.2003 година, отвори ликвидациона постапка 
над Претпријатие за трговија ЦОНИЕМ експорт-им-
порт п.о. Штип, бул. �ЈНА� бр. 3/12 со жиро сметка бр. 
41400-601-21280 кај Агенцијата за работа со блокирани 
сметки - Одделение во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води кај Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (27675) 

__________  
Ликвидаторот Илија Ристески од Скопје, ул. �Волго-

градска� бр. 4-3/4, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, како регистарски суд, со 
решение П. Трег. бр. 2891/2003, објавува дека Друштвото 
за производство, промет и услуги МИСАЛ 2000 Милан 
ДООЕЛ-Скопје, со жиро сметка бр. 3600160100103 84 во 
Поштенска банка АД - Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока и со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (27607) 

__________ 
 
Во огласот бр. 26622 за ликвидација, објавен во 

"Службен весник на РМ" бр. 65/03, на страна 24, во 
четвртиот ред наместо: "бр. 2048/2003 година" треба да 
стои: "бр. 2084/2003 од 06.08.2003 година". 
_
 

______________________________________________ 
Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И  

Се продава земјоделско земјиште, сопственост на 
Амдиовски Салиамет од Скопје, заведен во Поседовен 
лист бр. 61, за КО Батинци и тоа: КП 894, план 5, скица 
11, во м.в. �Куприја� култура нива класа 7, во површи-
на од 6637 м2. 
Предметната недвижност се продава по цена од 100 

денари по м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите и други лица што имаат првенс-
твено право на купување, и лица чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
Р. Македонија, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат 

до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. �Ниџе Планина� бр. 16,  
Скопје.                                                                      (27302) 

___________  
Врз основа на договор за хипотека, со својство на из-

вршна исправа, составен во форма на нотарски акт од 
нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под 
ОДУ број 450/03 од 9 октомври 2003 година, склучен 
меѓу СТОПАНСКА БАНКА А.Д. Скопје, со седиште на 
ул. �11 Октомври� бр. 7 во Скопје, како заложен довери-
тел и Друштвото за производство на мелнички, пекарски 
и слаткарски производи, промет на големо и мало и 
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увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје, со седиште на ул. 
�Васил Ѓоргов� бр. 11 во Скопје, како заложен должник, 
засновано е заложно право-хипотека врз недвижен имот 
на заложниот должник и тоа: индустриски објект-арми-
рано бетонски силос во Скопје, на КП број 1912 во КО 
Кисела Вода 2, дел 2, на бул. �3 Македонска бригада� 
бб, зграда 6, влез 01, кат ПО, број 01, со намена 00550, 
со површина од 570м2,  зграда 6, влез 01, кат ПО, број 00 
со намена 00550 со површина од 556 м2 и зграда 6, влез 
01, кат 007, број 00, со намена 00550, со површина од 
600 м2, со право на користење на земјиштето под зграда 
6 на КП број 1912 во КО Кисела Вода 2, дел 2, план 025, 
скица 184, на бул. �3 Македонска ударна бригада� со по-
вршина од 1046 м2 и земјиштето на истата катастарска 
парцела кое служи за редовна употреба на објектот озна-
чен како зграда 6, сопственост, односно со право на ко-
ристење за земјиштето, на заложниот должник видно од 
Имотен лист број 40739 за КО Кисела Вода 2, и Имотен 
лист број 40744 за КО Кисела Вода 2, издадени од Др-
жавниот завод за геодетски работи - Сектор за премер и 
катастар - Скопје.           (27364) 

___________  
Врз основа на Договор за залог на неподвижни пред-

мети со својство на извршна исправа, солемнизиран (по-
тврден) од нотарот Чедо Иванов од Кочани, под ОДУ 
бр. 282/03 на 10.10.2003 година, склучен  помеѓу Комер-
цијлна банка а.д. Скопје и �Европа-Комерц� ДООЕЛ Ко-
чани, ул. �Раде Кончар� бр. 38, како заложен должник, 
за обезбедување на побарување на заложниот должник 
во износ од 193.200,00 ЕУР, засновано е заложно право 
врз недвижности-деловен простор сопственост на 
�Европа-Комерц� ДООЕЛ Кочани,заведен во Имотен 
лист бр. 13561 за КО Кочани: на КП 12059, зграда 1, 
влез 1, кат ПР, ул. �Т. Арсов�, со површина од 131 м2, од 
прв ред; на КП 16122, зграда 1, влез 2, кат ПР, ул. �Р. 
Петров� бр. 110, со површина од 114 м2, од прв ред; на 
КП 12214, зграда 1, влез 82, кат МЕ, ул. �М.Тито� блок 
Б, со површина од 70 м2, од втор ред.                     (27440) 

___________  
Врз основа на нотарски акт сочинет од Ружа Костов-

ска заменик на нотарот Нове Костовски од Скопје, заве-
ден под ОДУ бр. 381/03 од 10.10.2003 година, заложниот 
должник Друштво за увоз-извоз, трговија на големо и 
мало, национални и интернационални транспорти и 
шпедиции, земање и давање под закуп сервисни актив-
ности МАК АУТОСТАР Интернационална шпедиција 
Вили Бетц Гмбх Ко. КГ ДООЕЛ Скопје, со седиште на 
ул. �Беласица� бб, Скопски саем Скопје, со МБ 5412196, 
има заложено подвижен предмет, подробно опишан во 
нотарскиот акт во полза на заложниот доверител Ин-
вестбанка АД Скопје, кој залог е регистриран во Цен-
тралниот регистар-Заложен регистар Скопје.        (27441) 

___________ 
 
Над подвижни предмети, сопственост на заложниот 

должник МАК-ТУТУН А.Д. Ресен, тутун, тип Вирџинија, 
реколта 2002 година, прва класа, во количина од 12.000,00 
кг. по цена од 106,65 ден./кг., заснован е залог со нотарски 
акт Договор за регистриран залог од прв ред врз подвиж-
ни предмети со својство на извршна исправа, под ОДУ бр. 
185/03 од 08.10.2003 година, кај нотарот Николче Павлов-
ски од Ресен, во корист на заложниот доверител ТУТУН-
СКА БАНКА А.Д. Скопје, за обезбедување на парично 
побарување во износ од 853.230,00 денари и регистриран 
во Централниот регистар на РМ, Заложен регистар под 
идентификационен број 10420030000158.                (27442) 

___________ 
 
Над имотот моторно возило марка МАН тип 22281 

со бр. на шасија WMA5063067M033521 и регистарска 
ознака SR-195-BG; моторно возило марка Mercedes 
Daimler тип 2429 6Х2/4 со број на шасија WDB65601-
615437858 и регистарска ознака SR-971-BD  и моторно 
возило  марка Естерер тип 610804 со број на шасија 898 
и регистарска ознака SR-327-BE сопственост на хипоте-

карниот должник Друштво за транспорт, трговија и ус-
луги ЈАВОР-ШПЕД ДОО увоз-извоз Струмица, со БДС 
4838475, заснован е залог од прв ред со нотарски акт 
ОДУ бр. 231/03 од 29.09.2003 година кај нотарот Јанко 
Милушев од Струмица, за обезбедување на парично по-
барување во износ од 100.000,00 евра.                   (27443) 

___________  
Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 

4367, во површина од 358 м2, како и земјиште под згра-
да на истата КП во површина од 318 м2 и двете во м.в. 
�Чаргот� заведено во Имотен лист бр. 41 за КО Стоја-
ково, по цена од 10.000,00 денари, сопственост на Чо-
кова Марта од Скопје. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, 

се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците 
и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
овој оглас, писмено да се изјаснат за понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-

ват до нотарот Ѓорѓи Николов, ул. �Димитар Влахов� 
бр. 3, Гевгелија.                                                       (27457) 

___________  
Се продава недвижен имот  земјоделско земјиште на 

КП 5/* план 1, скица 1, в.м. �Кочкоица� култура нива, 
класа 5, во површина од 2100 м2 заведен во Поседовен 
лист број 322 за КО Селце, сопственост на Недески Или-
ја од Прилеп, ул. �П.Темелкоски� бр. 17. Купопродажна-
та цена на недвижниот имот изнесува 50.000,00 денари. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

твеници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на овој оглас, писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Дано Рошкоски, бул. �Гоце Делчев� згр. 
Македонија локал 14, Прилеп.                              (27458) 

___________  
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска оп-

штина Курија, парцела број 462/2 во место викано �Чаи-
рот� нива со површина од 4304 м2 во Катастарска општи-
на Курија; парцела број 462/5 во место викано �Чаирот� 
нива со површина од 1621 м2 Катастарска општина Кури-
ја,  сопственост на Видов Никола од Кавадарци, ул. �Егеј-
ска� бр. 15а, цена на продажба 65.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

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

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Ти-
то� бр. 138.                                                               (27460) 

___________  
Се продава нива класа 3, на КП бр. 4133/1 во м.в. 

�Минчеец� во површина од 6240 м2 заведена во Имо-
тен лист број 34612 за КО Прилеп, сопственост на Ра-
девски Благоја од Прилеп, ул. �Ваљевска� бр. 3/11 за 
цена од 110.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите кои граничат со погоренаведената пар-
цела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на Република  Македонија�, пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се доставаат 

до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. �Сотка 
Ѓорѓиоски� бб.                                                         (27461) 

___________  
Се продава земјоделско земјиште и тоа  цела К.П. бр. 

2288-5-15 ливада од 5 класа во површина од 929 м2  на 
м.в. �Над Село� заведена под П.Л. бр. 210 за К.О. Гра-
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дец, сопственост на Алији Хусеин Абдураман од с. 
Врапчиште за  купопродажна цена од 110.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                   (27462) 

___________  
Врз основа на приватна исправа-Договор за обезбе-

дување на побарување со засновање на регистриран за-
лог врз подвижни предмети, потврден од нотарот Свет-
лана Петровска - Центар, Скопје, под ОДУ број 470/03 
од 02.10.2003 година, склучен помеѓу ИЗВОЗНА И 
КРЕДИТНА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен дове-
рител и Друштвото за транспорт, трговија и производс-
тво ЖАНИ КОМПАНИ ДОО увоз-извоз Скопје, со се-
диште на ул. �15� бр. 20, с. Јурумлери, Скопје, како за-
ложен должник, засновано е заложно право-регистри-
ран залог од прв ред врз подвижни предмети на залож-
ниот должник, кое заложно право е регистрирано во 
Централниот регистар на РМ, Заложен регистар, Скоп-
је, на ден 07.10.2003 година под единствен деловоден 
идентификационен број 10120030001229.           (27501) 

___________  
Врз основа на приватна исправа-Договор за обезбедува-

ње на побарување со засновање на регистриран залог врз 
подвижни предмети, потврден од нотарот Светлана Пе-
тровска - Центар, Скопје, под ОДУ број 486/03 од 10.10.2003 
година, склучен помеѓу МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПО-
ДДРШКА НА РАЗВОЈ АД Скопје како заложен доверител и 
АД РАДОБАНК, Скопје како заложен должник, засновано е 
заложно право - врз права и побарувања врз договори за кре-
дит и договори за прокредит на заложниот должник, кое за-
ложно право е регистрирано на ден 14.10.2003 година со де-
ловоден број 10120030001277.            (27503) 

___________  
Врз основа на приватна исправа-Договор за обезбе-

дување на побарување со засновање на регистриран за-
лог врз подвижни предмети, потврден од нотарот Свет-
лана Петровска - Центар, Скопје, под ОДУ број 462/03 
од 29.09.2003 година, склучен помеѓу ИНВЕСТ БАНКА 
А.Д. Скопје, како заложен доверител и Друштвото за 
производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД 
Скопје, со седиште на ул. �Македонија� бр. 9-11, Скопје, 
како заложен должник, засновано е заложно право-реги-
стриран залог од прв ред врз подвижни предмети на за-
ложниот должник, кое заложно право е регистрирано во 
Централниот регистар на РМ, Заложен регистар, Скопје, 
на ден 06.10.2003 година под единствен деловоден иден-
тификационен број 10120030001222.                   (27505) 

___________  
Врз основа на приватна исправа-Договор за обезбе-

дување на побарување со засновање на регистриран за-
лог врз подвижни предмети, потврден од нотарот Свет-
лана Петровска - Центар, Скопје, под ОДУ број 488/03 
од 10.10.2003 година, склучен помеѓу ИЗВОЗНА И 
КРЕДИТНА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен дове-
рител и Трговското друштво за производство, трговија 
и услуги ГОБЕКС Благој Гошевски ДООЕЛ Скопје, со 
седиште на ул. �Козле� бр. 77 а, Скопје, како заложен 
должник, засновано е заложно право-регистриран залог 
од прв ред врз подвижни предмети на заложниот долж-
ник, кое заложно право е регистрирано во Централниот 
регистар на РМ, Заложен регистар, Скопје, на ден 
13.10.2003 година под единствен деловоден идентифи-
кационен број 10120030001265.                            (27506) 

Врз основа на Договор за хипотека од нотарот Боривој 
Стојковски, заведен под ОДУ бр. 938/03 од 06.10.2003 го-
дина, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје, како за-
ложен доверител и Друштво за земјоделско-сточарско про-
изводство и промет ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ АД с. Трубарево, како 
должник-заложен должник засновано е заложно право врз 
недвижен имот, млекарница и административна зграда која 
се наоѓа во Скопје, изградени врз основа на Решение за ло-
кација бр. 51/96, издадено од Министерството за урбани-
зам, градежништво и заштита на животна средина П. Е. Га-
зи Баба, заведено под бр. 08-2562/95 од 22.02.1996 година, 
Одобрение за градење издадено од Министерството за ур-
банизам, градежништво и заштита на животна средина П. 
Е. Гази Баба, заведено под бр. 08-1641 од 28.06.1996 годи-
на, Решение за реконструкција, доградба и адаптација изда-
дено од Министерството за урбанизам, градежништво за-
штита на животна средина, П. Е. Гази Баба, заведено под 
бр. 08-1883 од 03.09.1996 година во КО Трубарево на К.П. 
бр. 130/1, план 2, скица 4, м.в. �Јурија�, под објект во повр-
шина од 3772м2, опишано во Поседовен лист бр. 82 изда-
ден на 03.10.2003 година.           (27509) 

__________ 
 

Врз основа на Договор за регистриран залог, изго-
твен од нотарот Боривој Стојкоски, заведен под ОДУ бр. 
957/03 од 10.10.2003 година, склучен помеѓу LHB 
Internationale Handelsbank, како заложен доверител и 
ФЕРШПЕД АД Скопје, како должник-заложен должник 
засновано е заложно право од прв ред врз годишна ре-
колта на црвено вино Вранец, количина 2.660.000,00 ли-
три, детално опишани и потпишани во Записник за опис 
и попис на заложни предмети, составен на 10.10.2003 го-
дина, заверен кај нотарот Боривој Стојкоски под УЗП 
бр. 10287/03 од 10.10.2003 година, кој е составен дел на 
Договорот за регистриран залог.                              (27510) 

__________ 
 

Со нотарски акт ОДУ бр. 184/03 од 09.10.2003 годи-
на (како Анекс на ОДУ бр. 260/02 од 25.04.2003 годи-
на) изготвен од нотарот Слободан Поповски од Скопје, 
зголемен е износот на обезбеденото парично побарува-
ње врз веќе востановеното заложно право-регистриран 
залог врз следните идни подвижни предмети: машина 
за гребење-Њиртген Њ1500 ДЦ, 1 парче, со вредност 
од 120.000 ЕУР, со година на производство 1993, фи-
нишер-Вогеле С1800/АБ575 ТВ, 1 парче, со вредност 
од 160.000 ЕУР, година на производство 1995, сопстве-
ност на Друштво за трговија, инженеринг и услуги МЕ-
ДИЈАН ТРЕЈД Горан и други ДОО Скопје, видно од 
про-фактура бр. 609565 од 18.08.2003 година на доба-
вувачот Wirtgen Internacional GmbH-Germany. 
Вкупната вредност на идните подвижни предмети 

изнесува 280.000 ЕУР, во корист на заложниот довери-
тел Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на па-
рично побарување во износ од 350.000 ЕУР.       (27530) 
_________
 

______________________________________ 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните 
документи: 

Пасош бр.715430 на име Настова Милица, ул. "Јад-
ранска" бр. 2, Кавадарци.                         (26444) 
Пасош бр. 1201404 на име Чекеровски Тодор, бул. 

"ЈНА"бр. 24-12, Штип.                                     (27618) 
Пасош бр. 799654 на име Ангеловски Славе, н. "Ај-
дучка Чешма" бр. 75, Куманово.         (27619) 
Пасош бр. 1590195 на име Зоран Љупчо Илиевски, 
ул. "Климент Охридски" бр. 6, Битола.         (27622) 
Пасош бр. 1185653/99 на име Цома Незир, Струга. 
Пасош бр. 1925844/03 издаден од СВР-Гостивар на 
име Османи Лулзиме, с. Сенокос, Гостивар.       (27626) 
Пасош бр. 406203/94 издаден од СВР-Гостивар на 
име Шулани Мигдат, ул. "К. Зози" бр. 95, Гостивар. 
Пасош бр. 1853758/03 издаден од СВР-Скопје на име 
Орде Стојановски, бул. "Ј. Сандански" бр. 88/4-7, 
Скопје.                                                       (27630) 
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Пасош бр. 1173401 издаден од СВР-Скопје на име 
Арбен Ибраимовски, с. Идризово ул. "1800"бр.7,  
Скопје.                                                                   (27636) 
Пасош бр. 450534/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Љубица Стериевска, бул. "Ј. Сандански" бр. 46/2-5, 
Скопје.                                                     (27666) 
Пасош бр. 1754318 на име Петковска Гордица, ул. 

"Х.Т.Карпош" бр. 115, Куманово.         (27744) 
Пасош бр. 1820462/03 на име Џеладин Џеладини, с. 
Добри Дол, Гостивар.                                     (27757) 
Пасош бр. 1350091 на име Авди Лирије, с. Градец, 
Гостивар.                                                     (27758) 
Пасош бр. 1657707 на име Ѓурчиноски Игор, ул. "М. 
Пијаде" бр. 24/8, Прилеп.                        (27759) 
Пасош бр. 1828150 на име Салоски Саим, Струга. 
Пасош бр. 1787005 на име Амит Алиов, с. Прналија, 
Радовиш.                                                     (27761) 
Пасош бр. 1678817 издаден од СВР-Скопје на име 
Јован Тофоски, ул. "Маркс и Енгелс" бр. 3/1-20, 
Скопје.                                                                    (27775) 
Пасош бр. 0952992 на име Ковилка Панова, ул. �Кочо 
Рацин� бр. 27, Богданци. 
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

65/03 на име Никола Ѓорѓиевски" ул. "С. Ковачевиќ" 
бр. 47/1-24, Скопје, наместо "пасош бр. "054390" треба 
да стои " пасош бр. 0540390".         (26890) 
Работна книшка на име Иваноски Борис, Скопје. 
Работна книшка на име Ѓореска Таска, Скопје. 
Работна книшка на име Тасевски Ило, Скопје. 
Работна книшка на име Крстевска Анета, ул. "В. 
Карангелевски" бр. 85/34, Битола.         (27599) 
Работна книшка на име Воја Петковски, с. Петрали-
ца, Крива Паланка.                                     (27602) 
Работна книшка на име Ефтимов Ане, Кочани. 
Работна книшка на име Влатко Панев, ул. "Ѓ. 
Ѓаковиќ" бр. 8, Штип.                                     (27605) 
Работна книшка на име Џемаилоска Сенада, ул. 

"Дебарска" бр. 54, Прилеп.                      (27611) 
Работна книшка на име Ангелова Ката, ул. "Р. Ќур-
чиев" бр. 16/18, Струмица.                      (27612) 
Работна книшка на име Даути Ади, Струга.     (27614) 
Работна книшка на име Ивановски Владо, Скопје. 
Работна книшка на име Шабан Јакупи, с. Глумово, 
Скопје.                                                       (27725) 
Воена книшка на име Даов Драган, Радовиш. 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Бај-
рам Шабани" на име Османи Ајдин, ул. "Т. Јова-
новски" бр. 73, Куманово.                       (27600) 
Свидетелство од 8 одделение на име Заевска 
Катерина, ул. "Ј. Ј. Змај" бр. 14, Куманово.         (27603) 
Свидетелство од 1 одделение на име Латифова 
Џемазије, с. Г. Јаболчиште, Велес.           (27609) 
Свидетелство на име Димоски Душко, с. Бучин, Кру-
шево.                                                      (27610) 
Воена легитимација бр. 000006 издадена од Мини-
стерство за одбрана-Скопје на име Јовчевски Атанас, 
Куманово.                                                     (27608) 
Воена легитимација издадена од Министерство за 
одбрана-Скопје на име Бошковска Марина, Скопје. 
Дипломатска карта бр. 2467/2001 издадена од Минис-
терство за надворешни работи на Р. Македонија на име 
Шаун Ричард, Скопје.                        (27613) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни при-
ходи на име ПЗО "Шендети", с. Матејче, Куманово.  
Даночна картичка бр.4030995211620 издадена од Уп-
рава за јавни приходи Скопје на име Велмако-Марко 
ДООЕЛ, Скопје.                                       (27629) 

_____________  
Престанува со вршење на занаетчиска дејност Нуртен 
Салијаси, Скопје.                                   (27623) 

Ј А В Н И   П О В И Ц И  
Врз основа на член 10, член 13 став 1 алинеја 1, 

член 14 став 1 и од член 16 -32 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
26/98, 50/01, 2/02 и 24/03), Комисијата за jaвни набавки 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА, ИСПОРА-
КА И МОНТАЖА НА ДИЗЕЛ - ЕЛЕКТРИЧЕН АГРЕ-
ГАТ ЗА РЕЗЕРВНО НАПОЈУВАЊЕ НА КОМПЛЕКС  

ВИЛИ ГОРИЦА ВО ОХРИД  
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик е Службата за 

општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, ул. �Железничка� бб - Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е набавка, испорака и 
монтажа на дизел - електричен агрегат за резервно на-
појување на комплексот вили Горица во Охрид, соглас-
но со Предмер и Проект. 

1.3. Предмерот од точка 1 на ова барање, може да 
се подигне во Службата, секој работен ден од 8,00 - 
15,00 часот без надомест. 
Увид во Проектот може да се изврши секој работен 

ден од 8,00 - 10,30 часот. 
1.4. Апаратите и материјалите кои ќе се вградуваат 

треба да одговараат на пропишаните стандарди или на 
стандардите прифатени од Република Македонија. 

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.6. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик, во согласност со Законот за јавни набавки. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на материјалите. 
2.3. Понудата треба да содржи единечна цена по по-

зиции и вкупна цена со сите трошоци, вклучувајќи ја 
вредноста на материјалите, транспортот, монтажата, 
данокот на додадена вредност и други трошоци. 

2.4. Понудата треба да содржи рок и начин на пла-
ќање. 

2.5. Понудата треба да содржи рок за извршување 
на набавката. 

2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудите од странските понудувачи треба да 

бидат преведени на македонски јазик. 
 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот треба да ја достави след-

ната документација: 
3.1. Документ за бонитет од Централниот регистар 

во оригинал или фотокопие заверено кај нотар, за еко-
номската и финансиската способност на понудувачот. 
Странскиот понудувач треба да достави ревизорски 

извештај од странска реномирана ревизорска институ-
ција, регистрирана за вршење на ревизија кој треба да 
содржи податоци за вкупното економско работење на 
странскиот понудувач во последните три години, пре-
веден на македонски јазик и заверен кај нотар. 

3.2. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.3. Потврда од надлежен суд дека не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација. 

3.4. Потврда од надлежен суд дека нема правосилна 
пресуда со која е изречена мерка забрана за вршење на 
дејност. 

3.5. Извод од регистрација на дејност. 



20 октомври 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 67 - Стр. 17 
 
Наведените документи, освен изводот од регистра-

ција на дејност, не смеат да бидат постари од 6 месеци 
и истите треба да се во оригинал или во фотокопие за-
верено кај нотар. 

3.6. Доказ за техничката способност на понудувачот: 
- Список на извршени набавки од овој или сличен 

вид и називи на корисниците на услугите во последни-
те три години и  

- Кадровска екипираност, стручно технички компе-
тенции и расположива опрема. 

3.7. Понудувачот треба да приложи писмено овла-
стување за претставникот на понудувачот за учество на 
јавното отворање. 

3.8. Понудувачите треба да достават изјава дека ќе 
вградуваат квалитетни материјали во согласност со 
стандардите на Република Македонија и со меѓународ-
нит  стандарди прифатени од Република Македонија. е

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере според след-

ните критериуми:  
- цена     50 поени,  
- рок на испорака и монтажа  30 поени,  
- рок на плаќање   10 поени,  
- гарантен рок    10 поени. 
Бројот на поените ќе се дели сразмерно на бројот на 

понудувачите, при што наведените поени се максимал-
ни за освоеното прво место по секој критериум. 

 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
5.1. Понудата се доставува во согласност со член 

52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да достави само една по-

нуда.  
Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок потпишан и заверен од понудувачот. 
5.3. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од 

денот на објавувањето во весниците �Дневник�, 
�Утрински весник� и во �Службен весник на РМ�. 
Во случај на не истовремено објавување на овој по-

вик важи рокот од објавувањето во последното средс-
тво за јавно информирање. 

5.4. Доставувањето на понудите може да се изврши 
преку пошта на адреса: Служба за општи и заеднички 
работи на Влада на Република Македонија, ул. �Желез-
ничка� бб, со предавање во архивата на Службата или 
со предавање на Комисијата за јавни набавки на лице 
место, но најдоцна до денот и часот на јавното отвора-
ње на понудите. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
11.11.2003 година во 11,00 часот во просториите на 
Службата, ул. �Железничка� бб, Скопје, во присуство 
на овластени претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок ќе се сметаат за задоцнети, а оние кои не се 
изработени според барањето од овој повик и Законот за 
јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната 
документација која се бара во овој повик нема да се 
разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат во 

Службата на телефон 3 123-238 и 3 121 -417. 
 

Комисија за јавни набавки 
__________ 

  
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-

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

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 69/2003 

 
I. НАБАВУВАЧ 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 Скопје. 

II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
Изведба на градежни и градежно-занатски работи 

за објект СВР - Велес. 
 
III. ВИДОВИ И КОЛИЧИНИ 
Надградба-поткровје и кровна конструкција на ад-

министративна зграда во СВР - Велес. 
 
IV. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ: 
- Назив на понудувачот;  
- Единечна цена искажана во денари и посебно 

искажан данок на додадена вредност;  
- Доколку се бара аванс до 30% согласно ЗЈН да се 

има предвид дека пред добивањето на истиот потребно 
е да се депонира во МВР банкарска гаранција од пр-
вокласна банка во истата висина;  

-
 
 Рок на изработка. 

V. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА во сог-
ласност со член 46 од ЗЈН (�Службен весник на РМ� 
бр. 21/2002 година) 

- Извод од регистрација на дејноста;  
- Документ  за бонитет во оригинален примерок 

или копија заверена од нотар;  
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација;  
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изре-

чена мерка безбедност - забрана за вршење на дејност;  
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар.  

 
VI. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- Цена     90 бода,  
-
 
 Рока на изработка   10 бода. 

VII. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

- Рок на доставување на понудите е 10 дена сметано 
од денот на објавувањето на барањето;  

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

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна  
документација и навремено доставена понуда, ќе се 
сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат;  

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки. 
Спецификација на работата може да се подигне на при-
јавницата на МВР;  

- Понудите може да се доставуваат преку пошта на 
адреса: ул. �Димче Мирчев� бб или да се достават лич-
но во Писарницата на Министерството за внатрешни 
работи, во напред предвидениот рок. 

- Отворањето на понудите ќе се врши со присуство 
на понудувачите. 

- За евентуални информации можете да се обратите 
на телефон 3142-124.  

Комисија за јавни набавки 
__________ 

 
Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни на-

бавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002), АД �Електро-
стопанство на Македонија� � Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЈАВНИ НАБА-
ВКИ ОД СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ  НА  ПОДРУЖНИЦА  РЕК  БИТОЛА 

СО  ЈАВНО  ОТВОРАЊЕ 
 
1. Општи одредби 
1.1. Набавувач: ЈП �Електростопанство на Македо-

нија� � Скопје, со седиште на ул. �11-ти Октомври� бр. 
9, Скопје. 
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1.2. Предмет на набавка: - Јавни набавки од Секто-
рот за развој и инвестиции за потребите на Подружни-
ца РЕК Битола. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите правни и физички лица регистрира-
ни за дејност согласно набавката. 

1.4. Датата на јавното отворање на понудите стои 
под секој отворен повик, а отворањето ќе се одржи во 
просториите на Подружница РЕК Битола. 

- Јавни набавки по 
 ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-24/2003 
За набавка на Ежектори со прохромски цевки по 

спецификација, парчиња 4. 
Дата на отворање: 06.11.2003 во 10,30 часот. 
- Јавни набавки по 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-25/2003 
За набавка � Мерење на концентрација на прашина 

СО2 и NО2 на оџак 1 и 2 по спецификација (набавка, 
проект за монтажа, монтажа и пуштање во работа). 
Дата на отворање: 06.11.2003 година во 11,00 часот. 
- Јавни набавки по 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-26/2003 
За набавка на Самочистечки филтер по специфика-

ција, парчиња 2 
Дата на отворање: 06.11.2003 во 11,30 часот. 
- Јавни набавки по 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-27/2003 
За набавка на Цевни снопови за маслоладилници од 

ПЕН-ови по спецификација, парчиња 4 
Дата на отворање: 06.11.2003 во 12,00 часот. 
- Јавни набавки по 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-28/2003 
За набавка на ПС-50 цевен сноп на прохомски це-

вки по спецификација, парчиња 2, (регистар на  цевки 
за ладилник на отссис на правоздушна смеша). 
Дата на отворање: 06.11.2003 во 12,30 часот. 
2. Технички карактеристики � по тендерска доку-

ментација 
2.1. Тендерска документација (Спецификација) ќе 

се подига од Комерцијална служба во Подружница 
РЕК Битола по претходна уплата на 3000 денари по 
примерок на благајна на РЕК Битола. 

- Телефон за информации 206-332 Сектор за развој 
и инвестиции. 

2.2. Набавувачот си го задржува правото, исполну-
вањето на предметната обврска да го додели на повеќе 
понудувачи.  

3. Содржина на понудата 
3.1. Во понудата да биде дадена: 
- Единечна и вкупна цена како и севкупна вредност 

на понудата изразена во МКД/ЕУР со посебно искажан 
данок на додадена вредност на вкупната вредност на 
понудата; 

- Понудувачот е слободен понудата да ја изрази во 
странска конвертабилна валута; 

- При одлучувањето, договарањето и реализацијата 
на набавката ќе се применува среден курс на Народна 
банка на Р. Македонија. 

3.2. Квалитет (достава на техничка документација, 
референца и гарантен рок). 

3.3. Начин на плаќање. 
3 .4. Рок на испорака 
4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цена    30 бода; 
- технички перформанси  30 бода; 
- референц    10 бода; 
- гарантен рок    10 бода; 
- начин на плаќање   10 бода; 
-  рок на испорака   10 бода. 
5. Начин и рок на доставување на понудата 
5.1. Понудата се доставува во 1 оригинален приме-

рок потпишан од одговорно лице на понудувачот на 
адреса Подружница РЕК �Битола� � Новачки пат бб, 
Битола /за Комисија за јавни набавки/. 

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следна-
та документација: 

- документ за бонитет од Централниот регистар во 
оригинал или заверен препис кај нотар; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки; 

- доказ за техничка способност-референцна листа; 
- доказ дека подносителот на понудата не е под сте-

чај, односно не е во процес на ликвидација; 
- доказ дека против понудувачот нема изречено без-

бедносна мерка �забрана на вршење на дејност�; 
- решение за регистрација на дејност. 
- целокупната документација се поднесува во ори-

гинал или заверен препис; 
- странско правно или физичко лице кое ќе се јави 

како понудувач доставува ревизорски извештај за бо-
нитет издаден од реномирана ревизорска институција. 

5.3. Рок на доставување на понудата � најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Претставниците на понудувачите треба да доста-
ват писмено овластување за учество на јавниот повик, а 
согласно член 31, став 2 од Законот за јавни набавки. 

5.5. Понудата и придружната документација се до-
ставуваат во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот 
за јавни набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002) пре-
ведени на македонски јазик.  

6. Завршни одредби 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и 

оние кои не се изработени во согласност со барањето 
на Отворениот повик, односно во согласност со Зако-
нот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани. 

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда. 
6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат 

на т лефон 206 332, при Подружница РЕК Битола. е
 

Комисија за јавни набавки 
___________  

Врз основа на член 10, 42, 45 и 46 од Законот за јав-
ни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Коми-
ијата за јавни набавки на општина Сарај, објавува с

 
БАРАЊЕ БР. 3/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА РЕ-
ЗЕРВОАР ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ВО С. АРНАКИЈА  

1. Набавувач: општина Сарај, Рекреативен центар 
Сарај � ББ. 

2. Предмет на набавка: Изградба на резервоар за во-
доснабдување во с.Арнакија. 

3. Барањето за прибирање на понуди е отворено и 
се реализира согласно Законот за јавни набавки. 

4. Понудата треба да содржи: 
- Висина на цена со ДДВ; 
- Рок и начин на плаќање. 
5. Потребна документација: 
- Извод од регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет од Централниот регистар; 
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

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

изречена мерка за безбедност забрана за вршење на 
дејност; и 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки (документите 
да не се постари од 6 месеци). 
Документацијата се подига во општина Сарај со уп-

лата од 500 денaри. 
6. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- Рок на плаќање, начин на плаќање, квалитет, га-

ранција и ефикасност. 
7. Рок и начин на поднесување на понудата: 
- Рокот за поднесување на понудата е 10 дена од де-

нот на објавувањето; 
- Понудите се доставуваат на адреса: Рекреативен 

центар Сарај � ББ. 
Отворањето на понудите ќе биде без присуство на 

понудувачите.  
Комисија за јавни набавки 
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Друштвото за промет на големо и мало БАЛКАН 

Коста, Зоран и Андреја ДОО, застапник на TVORNICA 
DUHANA ROVINJ, одржа седница на  15.10.2003 и ја 
донесе, следната  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА 
ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА TVORNICA DUHANA 

ROVINJ ОД УВОЗ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Малопродажната цена за пакување од 20 цигари се 

утврдува како што следи: 
RONHILL LIGHTS                              50,00 денари 
RONHILL SUPER LIGHTS                50,00 денари 
RONHILL                                             50,00 денари 
RONHILL ULTRA                               50,00 денари 
RONHILL 100�S  LIGHTS                   55,00 денари 
RONHILL MENTHOL                         50,00 денари 
 

Член 2 
Цената е со вкалкулиран ДДВ и почнува да важи од 

денот на објавувањето во �Службен весник на РМ�. 
    
                                                            Управител, 
                                                  Јанковски Коста, с.р. 

___________ 
 

Директорот на Друштвото за трговија �ФИЛИП 
МОРИС СКОПЈЕ� ДООЕЛ, Скопје на 20.10.2003 годи-
на, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ 
 ЦЕНИ НА ЦИГАРИTE МАРЛБОРО 

 
Член 1 

Се утврдуваат малопродажните цени на цигарите за 
пакување од 20 парчиња и тоа: 

1. Марлборо 100 Бокс               90,00 денари. 
2. Марлборо Лајтс 100 Бокс             90,00 денари. 
 

Член 2 
Во цените на цигарите е содржан и данокот на до-

дадена вредност. 
 

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

њето во �Службен весник на РМ�.  
                                                                Директор, 
                                                         Атила Адеми, с.р. 

___________ 
 
Врз основа на член 43, од Статутот, Управниот од-

бор на Тутунски комбинат А.Д. Прилеп на седницата, 
одржана на ден 29.08.2003 година, по записник број 10, 
ја донесе следнава 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НОВА МАРКА ЦИГАРИ 
�БРЕНД СУПЕР ЛАЈТ� 

 
I 

Управниот одбор на Тутунски комбинат А.Д. При-
леп одобрува производство и пуштање во промет на 
цигарата �БРЕНД супер лајт�. 

 
II 

Малопродажната цена на новата марка на цигари 
�БРЕНД супер лајт� се утврдува на 30,00 денари за па-
кување од 20 (дваесет) пушачки единици. 

 
III 

Малопродажната цена на цигарата �БРЕНД супер 
лајт� да биде објавена во  �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

IV 
Се задолжува Општиот сектор да изврши заштита 

на името и дизајнот на новата марка на цигари �БРЕНД 
супер лајт�. 

 
V 

За спроведување на оваа одлука за одредбите од 
точка 1 ќе се грижи управителот на ДООЕЛ Цигари, а 
од точка 3 ќе се грижи директорот на Општ сектор. 

 
VI 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 
донесување. 

 
                                                          Претседател 
                                                    на Управниот одбор, 
                                                    Тони Мицајков, с.р. 
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