
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Вторник, 15 октомври 2002 
Скопје 

Број 80                 Год.  LVIII 

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 280
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
1296. 

УКАЗ БР. 56  
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за 

одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/2001) и член 60 од Законот за служба во армијата 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 62/2002) 
Се унапредува 
во чин Бригаден генерал  
Пешадискиот полковник Ѓорѓи Илија Бојаџиев 
ЕМБГ 310395049009: сега Командант на 1. гранич-

на бригада во Генералштабот на Армијата на Републи-
ка Македонија.  
О вој указ да се изврши на ден 11.10.2002 година. 
   Бр. 07-1203                                  Претседател 

10 октомври 2002 година      на Република Македонија, 
       Скопје          Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
1297. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 октомври 2002 
год на, донесе и 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЕДНОКРАТЕН ПАРИ-
ЧЕН НАДОМЕСТ ПО ОСНОВ НА СТРУКТУРНИ 
РЕФОРМИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ ОД МК �АСТИБО�  

АД ШТИП  
1. Во називот на одлуката зборот �еднoкратен� се брише. 
2. Точката 1, се менува и гласи: 
�На работниците од Модна конфекција �Астибо� 

АД - Штип на кои им престанал работниот однос по 
основ на ликвидација на друштвото да се исплати па-
ричен надомест по основ на структурни реформи во 
вкупен износ од 95.797.000,00 денари од кои: 

- 11.160.500,00 денари се веќе исплатени и 
- 84.636.500,00 денари остаток за исплата. 
Средствата од став 1 на оваа точка да се исплатат 

од Буџетот на Република Македонија.� 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 

  Бр. 23-5206/1                     Претседател на Владата 
8 октомври 2002 година         на Република Македонија, 

       Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1298. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
ниј , на седницата одржана на 8.10.2002 година, донесе а 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во член 2, став 1, точка 1 зборовите: �потставката 
472112 - Трансфери до ЕЛС за водоснабдување се зго-
лемува за 90.000.000 денари� се заменуваат со зборови-

те: �потставката 427122 - Други оперативни расходи се 
зголемува за 5.000.000 денари, потставката 467121 - 
Изградба на други објекти се зголемува за 5.000.000 де-
нари, по категоријата 47 - Капитални трансфери се 
отвора нова ставка 471 - Капитални трансфери до вла-
дини институции и потставка 471118 - Други капитал-
ни трансфери до владини институции со износ 
84.000.000 денари, а потставката 472114 - Други транс-
фери до ЕЛС се зголемува за 35.000.000 денари.� 

 
Член 2 

Во членот 2, став 1, точка 2 зборовите: �потставката 
471113 - Трансфери до Фондот за патишта се зголему-
ва за 39.000.000� се бришат. 

 
Член 3 

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

 
  Бр. 23-4977/2                     Претседател на Владата 

8 октомври 2002 година         на Република Македонија, 
       Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1299. 
Врз основа на член 4 и 27 од Законот за правата, об-

врските 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) и член 36 од За-
конот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/00), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
8.10.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

 
Член 1 

Се врши замена на правото на сопственост на зем-
јоделско земјиште кое претставува дел од КП број 2410 
во површина од 1.983 м2 во м.в. �Страна� КО Туралево 
- Кратово, заведено во имотен лист број 156 сопстве-
ност на Република Македонија, со земјоделско земји-
ште во површина од 4.671 м2 кое претставува КП број 
73,8 класа м.в. �Липковиќ� КО Туралево - Кратово, за-
ведено во имотен лист број 138, сопственост на Јордан 
Наков од с. Туралево - Кратово. 

 
Член 2 

Договорот за замена на правото на сопственост на 
земјоделското земјиште од член 1 на оваа одлука ќе го 
склучи министерот за финансии. 

 
Член 3 

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

 
  Бр. 23-5064/1                     Претседател на Владата 

8 октомври 2002 година         на Република Македонија, 
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       Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 
1300. 
Врз основа на член 4 од Законот за правата, обврски-

те и одговорностите на органите на државната власт во 
поглед на средствата во државна сопственост што тие ги 
користат и располагаат (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 61/02), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 8.10.2002 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ЗАМЕНА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ  

Член 1 
Да се изврши замена на недвижен имот дел од инди-

видуална станбена зграда во површина од 19,50 м2 из-
градена на КП 5447/1 КО Штип 2, ул. �Пиринска� бб. во 
Штип, сопственост на Република Македонија со која 
стопанисува Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија за-
ведена во Поседовен лист број 3909, со стан во површи-
на од 21,93 м2 и подрум со површина од 4,50 м2 кој се 
наоѓа на ул. �Јајце� бр. 119/А во населба �Баби-5� во 
Шт п, сопственост на АДГ �Пелагонија� Скопје. и

 
Член 2 

За недвижниот имот од член 1 на оваа одлука сопс-
твеност на Република Македонија со кој стопанисува 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и де-
ловен простор на Република Македонија утврдена е 
вредност од 201.203,00 денари, а за недвижниот имот од 
член 1 на оваа одлука сопственост на АДГ �Пелагонија� 
од Скопје, утврдена е вредност од 298.530,00 денари. 
За разликата во вредностите на имотите од член 1 

на оваа одлука во износ од 92.327,00 денари АДГ �Пе-
лагонија� од Скопје не бара надомест.  

Член 3 
Со донесувањето на оваа одлука престанува правото 

на стопанисување на Јавното претпријатие за стопанису-
вање со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија на делот од индивидуалната станбена зграда на 
ул. �Пиринска� бб. во Штип, а се стекнува со право на 
стопанисување на станот и подрумот кои се наоѓаат на 
ул. Јајце� бр. 119/А во населба �Баби-5� во Штип. � 

Член 4 
Договорот за замена на недвижниот имот од членот 

1 на оваа одлука ќе го склучи министерот за финансии.  
Член 5 

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

  Бр. 23-5207/1                     Претседател на Владата 
8 октомври 2002 година         на Република Македонија, 

       Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1301. 
Врз основа на член 6 од Законот за отстапување на 

деловни средства на претпријатијата во кои што Репуб-
лика Македонија и Агенцијата на Република Македонија 
за трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал имаат акции, односно удели (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 49/97) и член 36, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/00), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
8.10.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ПОНУДА ЗА ОТСТАПУВА-
ЊЕ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА - ДЕЛОВНИ ОБЈЕ-
КТИ ОД АД �ВИТАПЕЛА� - БИТОЛА ЗА ВРЕДНО-
СТА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Се прифаќа понудата за отстапување на деловните 
средства од АД �ВИТАПЕЛА� - Битола кои што прет-

ставуваат деловни објекти со вкупна проценета вред-
ност во износ од 12.006.963,00 денари за вредноста на 
државниот капитал на Република Македонија во ова 
друштво во износ од 14.700 акции. 
Деловните средства од член 1 на оваа одлука прет-

ставуваат: 
- објекти на Кп. бр. 11890, во КО-Битола, во вкупна 

површина од 1.491 м2 и тоа фарма во површина од 907 м2 
и магацин за храна во површина од 584 м2; 

- објекти на Кп. бр. 11884, во КО-Битола, во вкупна 
површина од 330 м2 и тоа магацин за храна во површина 
од 128 м2, магацин и продавница во површина од 92 м2, 
магацин за храна во површина од 85 м2 и магацин во 
површина од 25 м2; 

- објекти на Кп. бр. 11689, во КО-Битола, во вкупна 
површина од 170 м2 и тоа свињарска фарма во површи-
на од 95 м2 и краварска фарма во површина од 75 м2; 

- објекти на Кп. бр. 11690, во КО-Битола, во вкупна 
површина од 390 м2 и тоа краварска фарма во површи-
на од 220 м2, краварска фарма во површина од 80 м2 и 
свињарска фарма во површина од 90 м2. 

 
Член 2 

За вредноста на отстапените деловни средства АД 
�ВИТАПЕЛА� - Битола е должна да ја намали главни-
ната на друштвото и да ги поништи акциите на Репуб-
лик  Македонија. а 

Член 3 
Меѓусебните права и обврски на Владата на Репуб-

лика Македонија и друштвото ќе се уредат со договор. 
 

Член 4 
Договорот од член 3 на оваа одлука во името на Ре-

публика Македонија ќе го склучи министерот за фи-
нансии.  

Член 5 
Деловните средства од точка 1 на оваа одлука се да-

ваат на користење на Министерството за образование и 
наука - Државно средно земјоделско училиште �Куз-
ман Шапкарев� - Битола. 
Деловните средства ќе се пренесат на Министерс-

твото за образование и наука - Државно средно земјо-
делско училиште �Кузман Шапкарев� - Битола по 
склучувањето на договорот од член 4 на оваа одлука. 

 
Член 6 

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

 
  Бр. 23-5151/1                    Претседател на Владата 

8 октомври 2002 година         на Република Македонија, 
       Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1302. 
Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот за-

кон (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001 и 
4/2002), а во врска со член 30 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Царинскиот закон (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 55/2002), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
8 октомври 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИН-
ГЕНТ ПРИ  УВОЗ НА БЕЛ ШЕЌЕР НАМЕНЕТ ЗА  
ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА ЗА 2002 ГОДИНА 

 
1. Со донесувањето на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката за определување на царински контин-
гент при увоз на бел шеќер наменет за широка потро-
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шувачка за 2002 година (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 8/2002). 

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

 
  Бр. 23-5220/1                     Претседател на Владата 

8 октомври 2002 година         на Република Македонија, 
       Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1303. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99,  
25/2000 и 55/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 8.10.2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ  
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Комисијата за односи со верските заедници и рели-
гиозни групи и тоа: 

 
Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина

1 2 3 4 
8703  Патнички автомоби-

ли и други моторни 
возила главно кон-
струирани за превоз 
на лица (освен вози-
лата од тар. број 
8702), вклучувајќи 
моторни возила за 
комбиниран превоз 
на лица и стоки (од 
типот �караван�, 
�комби�, итн.) и 
автомобили за трки. 

 

 8703 33 -- Со зафатнина на 
цилиндарот што над-
минува 2500 см3: 

 

 8703 33 90 00 --- Употребувани  
  а) патнички автомо-

бил OPEL  тип 
VEKTRA AX,  број 
на шасија WOL 
000087L1162170 

 

 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
          Бр. 23-5228/1       Претседател на Владата 
8 октомври 2002 година         на Република Македонија, 
               Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1304. 
Врз основа на член 8 од Законот за употребата на 

македонскиот јазик (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 5/98) и член 2 од Одлуката за основа-
ње Совет за македонски јазик (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 26/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1 октомври 2002 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК  

1. Од должноста претседател и членови на Советот 
за македонски јазик, поради истек на времето за кое се 
именувани се разрешуваат: 

а) претседателот 
- д-р Лилјана Минова-Ѓуркова 
б) членовите: 
- Петре М. Андреевски, 
- д-р Кирил Конески, 
- д-р Томислав Тренески, 
- д-р Александар Џукески. 
2. За претседател и членови на Советот за македон-

ски јазик се именуваат: 
а) за претседател  
-д-р Лилјана Минова-Ѓуркова, професор на Фило-

лошкиот факултет �Блаже Конески� Катедра за маке-
донски јазик и јужнословенски јазици 
б) за членови: 
-д-р Кирил Конески, професор на Филолошкиот фа-

култет �Блаже Конески� - Катедра за македонски јазик 
и јужнословенски јазици, 

-д-р Фанија Попова, професор на Филолошкиот фа-
култет �Блаже Конески� - Катедра за македонска кни-
жевност и јужнословенски книжевности. 

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

 
          Бр. 17-5049/3       Претседател на Владата 
1 октомври 2002 година         на Република Македонија, 
               Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1305. 
Врз основа на член 19 став 1 од Деловникот за ра-

бота на Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 38/2001), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
1 октомври 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА  НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

1. Се разрешува Аљиљ Сулемани од должноста за-
меник на Генералниот секретар на Владата на Републи-
ка Македонија. 

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

 
          Бр. 17-5102/1       Претседател на Владата 
1 октомври 2002 година         на Република Македонија, 
               Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1306. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1 октомври 2002 година, 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 Валентин Митровски, досега-
шен државен советник-шеф на Канцеларијата на прет-
седателот на Владата. 

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

 
       Бр. 17-5103/1               Претседател на Владата 
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1 октомври 2002 година         на Република Македонија, 
          Скопје                   Љубчо Георгиевски, с.р. 
1307. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 1 октомври 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА 

СРЕДИНА  
1. Се разрешува Владимир Черкезов од должноста ди-

ректор на Државниот инспекторат за животна средина. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
       Бр. 17-5106/1             Претседател на Владата 
1 октомври 2002 година         на Република Македонија, 
          Скопје                   Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1308. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1 октомври 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕ СТВОТО ЗА ФИНАНСИИ Р 

1. Се разрешува Ванчо Каргов од должноста држа-
вен секретар во Министерството за финансии на него-
во барање. 

2. Ова решение влегува во сила на 15.10.2002 година, 
а ќе се објави во �Службен весник на Република Маке-
дон ја�. и

 
       Бр. 17-5107/2             Претседател на Владата 
1 октомври 2002 година         на Република Македонија, 
          Скопје                  Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1309. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1 октомври 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТ РСТВОТО ЗА КУЛТУРА Е 

1. Се разрешува Елизабета Канческа-Милевска од 
должноста државен секретар во Министерството за 
култура. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
       Бр. 17-5081/2          Претседател на Владата 
1 октомври 2002 година         на Република Македонија, 
          Скопје                     Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1310. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлуката 
на Комисијата за хартии од вредност донесена на седни-
цата одржана на 01.10.2002 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

1. На Комерцијално Инвестициона Банка АД Кума-
ново се дава одобрение за издавање на долгорочни хар-
тии од вредност - шеста емисија на 57.000 обични ак-
ции и 2.000 приоритетни партиципативни акции во 
вредност од 161.752.040 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање 
С.О. бр. 02-230/1 од 28.05.2002 година. 

3. Издавачот е должен купувачите на акции да ги 
евидентира во Централниот депозитар за хартии од 
вредност. Правата од акциите се остваруваат од момен-
тот на нивното евидентирање во Централниот депози-
тар за хартии од вредност. 

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

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

 
       Бр. 07-1553/8            Комисија за хартии од вредност 
1 октомври 2002 година             Претседател, 

      Скопје       Никола Груевски, с.р.  
___________ 

1311. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлуката 
на Комисијата за хартии од вредност донесена на седни-
цата одржана на 24.09.2002 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

1. На Балканска Банка АД Скопје се дава одобрение 
за издавање на долгорочни хартии од вредност - девет-
та емисија на 45.000 обични акции и 45.000 приоритет-
ни партиципативни акции во вкупна вредност од 
180.000.000 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање 
бр. 02-2539/11 од 29.05.2002 година, како и Одлуката 
бр. 02-4250 од 23.09.2002 година за измени и дополну-
вање на Одлуката бр. 02-2539/11 од 29.05.2002 година. 

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

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

 
    Бр. 07-1766/4             Комисија за хартии од вредност 

24 септември 2002 година              Претседател, 
              Скопје       Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1312. 
Врз основа на член 42 од Законот за хартии од вред-

ност (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлуката на 
Комисијата за хартии од вредност донесена на седница-
та одржана на 01.10.2002 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДАВАЊЕ 
ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ 

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
1. Се одбива барањето на �Макошпед� АД Скопје 

за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии 
од вредност - втора емисија на акции, како неосновано. 

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

3. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 
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  Бр. 07-1268/9               Комисија за хартии од вредност 
1 октомври 2002 година              Претседател, 
            Скопје       Никола Груевски, с.р. 
1313. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), а во врска со 
член 202 од Законот за општата управна постапка и 
согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вред-
ност донесена на седницата одржана на 01.10.2002 го-
дина, Комисијата донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 
Решението број 07-1572/5 од 27.08.2002 година, за 

давање одобрение за издавање на долгорочни хартии 
од вредност на Експорт Импорт Банка АД Скопје се из-
менува и дополнува во точките 1 и 2 од диспозитивот и 
гласи: 

1. На Експорт Импорт Банка АД Скопје се дава 
одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-
ност - седма емисија на 10.000 обични акции во вред-
ност од 5.112.900 евра, односно во денарска против-
вредност по средниот курс на НБРМ на денот на изда-
вање на одобрението во износ од 311.772.371 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот, Одлуката за нивно издавање бр. 
02-3198/2 од 26.07.2002 година и Одлуката бр. 02-
4083/1 од 27.09.2002 година за измена на Одлуката бр. 
02-3198/2 од 26.07.2002 година. 

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

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

 
 Бр. 07-1572/10              Комисија за хартии од вредност 

1 октомври 2002 година              Претседател, 
            Скопје       Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1314. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлука-
та на Комисијата за хартии од вредност донесена на 
седницата одржана на 24.09.2002 година, Комисијата 
издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
1. На Орка Холдинг АД Скопје се дава одобрение 

за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора 
емисија на 33.394 обични акции во вредност од 
1.669.723 евра или во денарска противвредност од 
101.853.100 денари, согласно Одлуката за издавање на 
акции бр. 02-342/01 од 03.06.2002 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање 
бр. 02-342/01 од 03.06.2002 година. 

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

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

 

    Бр. 07-1642/4             Комисија за хартии од вредност 
24 септември 2002 година              Претседател, 
              Скопје       Никола Груевски, с.р. 
1315. 
Врз основа на член 4 од Одлуката за увоз во Репуб-

лика Македонија на одделни земјоделски стоки со по-
текло од Кралството Норвешка за 2002 година (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 77/2002), министерот за еконо-
мија донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА КОЛИ-
ЧЕСТВАТА НА СТОКИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПООД-
ДЕЛНИ КВОТИ ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈО-
ДЕЛСКИ СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД КРАЛСТВОТО 

НОРВЕШКА ЗА 2002 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со ова упатство се определува постапката за рас-

пределба на количествата на стоките во рамки на поод-
делни квоти од Прилогот 1 од Одлуката за увоз во Ре-
публика Македонија на одделни  земјоделски стоки со 
потекло од Кралството Норвешка за 2002 година 
(�Службен весник на РМ� бр. 77/2002) (во натамошни-
от текст: Одлуката). 

 
Член 2 

Барањето за доделување на одредени количества на 
стоки во смисла на член 3 од Одлуката, увозникот или 
неговиот овластен застапник може да поднесе до Ми-
нистерството за економија секој работен ден од 8,00 до 
14,00 часот. 

 
Член 3 

Евидентирањето на барањата во Министерството за 
економија се врши по ред кој што одговара на редот на 
нивното добивање во Министерството за економија 
(датум и време). 
Обработување на барањата Министерството за еко-

номија врши секој работен ден за добиените барања од 
претходниот ден. 

 
Член 4 

Министерството за економија при обработувањето 
на барањата врши проверка дали вкупното количество 
на стока од барањата поднесени во ист ден од опреде-
лената тарифна ознака ја надминува расположивата 
квота и соодветно на тоа ќе изврши распределба: 

- ако вкупното количество на соодветната стока од 
барањата поднесени на ист ден за определена тарифна 
ознака не ја надминува расположивата квота, поеди-
нечна распределба се врши најмногу до 20% по корис-
ник од вкупната квота;  

- ако вкупното количество на соодветната стока од 
барањата поднесени за определена тарифна ознака за 
еден ден ја надминува расположивата квота, поединеч-
ната распределба се врши сразмерно на бараните коли-
чества но не повеќе од 20% по корисник од вкупната 
квота. 

 
Член 5 

Министерството за економија по искористувањето 
на соодветната квота, откако ќе ја извести Царинската 
управа на Република Македонија, за тоа објавува сооп-
штение во печатените медиуми. 

 
Член 6 

Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
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 Бр. 10-4986/1                     Министер,  
27 септември 2002 година         м-р Бесник Фетаи, с. р. 

      Скопје  
1316. 
Врз основа на член 4 од Одлуката за увоз во Репуб-

лика Македонија на одделни земјоделски стоки со по-
текло од Швајцарската Конфедерација за 2002 година 
(�Службен весник на РМ� бр. 77/2002), министерот за 
економија, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА КОЛИ-
ЧЕСТВАТА НА СТОКИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПО-
ОДДЕЛНИ КВОТИ ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД ШВАЈ-
ЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА ЗА  2002 ГОДИНА  

Член 1 
Со ова упатство се определува постапката за распредел-

ба на количествата на стоките во рамки на поодделни квоти 
од Прилогот 1 од Одлуката за увоз во Република Македо-
нија на одделни  земјоделски стоки со потекло од Швајцар-
ската Конфедерација за 2002 година (�Службен весник на 
РМ бр. 77/2002) (во натамошниот текст: Одлуката). �  

Член 2 
Барањето за доделување на одредени количества на 

стоки во смисла на член 3 од Одлуката, увозникот или не-
говиот овластен застапник може да поднесе до Министерс-
твото за економија секој работен ден од 8,00 до 14,00 часот.  

Член 3 
Евидентирањето на барањата во Министерството за 

економија се врши по ред кој што одговара на редот на 
нивното добивање во Министерството за економија 
(датум и време). 
Обработување на барањата Министерството за еко-

номија врши секој работен ден за добиените барања од 
претходниот ден.  

Член 4 
Министерството за економија при обработувањето 

на барањата врши проверка дали вкупното количество 
на стока од барањата поднесени во ист ден од опреде-
лената тарифна ознака ја надминува расположивата 
квота и соодветно на тоа ќе изврши распределба: 

- ако вкупното количество на соодветната стока од 
барањата поднесени на ист ден за определена тарифна 
ознака не ја надминува расположивата квота, поеди-
нечна распределба се врши најмногу до 20% по корис-
ник од вкупната квота;  

- ако вкупното количество на соодветната стока од ба-
рањата поднесени за определена тарифна ознака за еден 
ден ја надминува расположивата квота, поединечната рас-
пределба се врши сразмерно на бараните количества но 
не повеќе од 20% по корисник од вкупната квота.  

Член 5 
Министерството за економија по искористувањето 

на соодветната квота, откако ќе ја извести Царинската 
управа на Република Македонија, за тоа објавува сооп-
штение во печатените медиуми.  

Член 6 
Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�.  
 Бр. 10-4968/2                       Министер,  

27 септември 2002 година         м-р Бесник Фетаи, с. р. 
       Скопје  

__________ 
1317. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
членот 70 од Деловникот на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 70/92), на седницата одржана на 25 септем-
ври 2002 година, донесе  

 
О Д Л У К А  

1. Се укинува Одлуката за поништување на Одлуката 
бр. 0201-3773/1 од 15 октомври 1970 година и Спогодба-
та бр. 02-3773/2 од 28 октомври 1970 година, донесена 
од Советот на општина Гостивар на 28 мај 2002 година. 

2. Се става вон сила Решението за запирање од из-
вршување  на поединечните акти и дејствија што се до-
несени односно преземени врз основа на Одлуката оз-
начена во точката 1 од оваа одлука. 

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

4. Уставниот суд на Република Македонија со Ре-
шението У. бр. 85/2002 од 3 јули 2002 година, а по по-
вод поднесена иницијатива на Друштвото за изградба 
на објекти од ниска градба, хидро градежни објекти и 
пазари �Прогрес-Пазари� Ексо и други ДОО од Гости-
вар, поведе постапка за оценување уставноста и зако-
нитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа од-
лука. 
Според наводите од иницијативата со оспорената 

одлука било повредено едно од темелните вредности 
на уставниот поредок утврдено во член 8 став 3 од 
Уставот-владеење на правото, а се нарушувало и пра-
вото на сопственост утврдено во член 30 од Уставот. 
Со оспорената одлука била сторена и повреда на 

член 52 став 1 од Уставот за влегување во сила на про-
писите. 
Истовремено оспорената одлука не била во соглас-

ност со Законот за локалната самоуправа, Законот за јав-
ните претпријатија и Законот за комуналните дејности. 

5. Судот на седницата утврди дека со Решението бр. 
01-9810 од 24.12.1965 година, Собранието на општина 
Гостивар основало претпријатие за станбено комунал-
но стопанисување �Прогрес�-Гостивар кое со решение 
на Окружниот стопански суд-Скопје, Фи. бр. 32/66 од 
19 февруари 1966 година, е запишано во Регистарот на 
стопански претпријатија и дуќани со наведени дејности 
што ќе ги обавува ова претпријатие. 
На 7 јули 1952 година, Собранието на општина Го-

стивар донело Решение за организирање на Пазаришна 
управа при градската општина Гостивар како установа 
со самостојно финансирање, која установа со Решение 
од 15.10.1966 година, УС. бр. 303/66 е запишано во Ре-
гистарот на установите со единствена комунална деј-
ност-пазаришна управа. 
На 15.10.1970 година, Собранието на општина Го-

стивар донело Одлука за престанок со работа на Паза-
ришната управа Гостивар. 
Во член 1 од оваа одлука е предвидено дека паза-

ришната управа престанува со работа поради неиспол-
нување во определениот рок на условите пропишани за 
вршење на дејноста, заради која е основано што е утвр-
дено со решение на пазаришната инспекција. 
Во член 2 од Одлуката е предвидено дека обавување-

то на дејноста од установата која престанува со работа 
се отстапува на Претпријатието за станбено комунално 
стопанисување �Прогрес�-Гостивар со сите средства, 
обврски и сите запослени работници во установата. 
На 15.10.1970 година, Собранието на општина Го-

стивар, донело решение за давање согласност за припо-
јување на пазарната управа Гостивар кон �Прогрес� 
претпријатие за станбено комунално стопанисување. 
На 19.10.1970 година, врз основа на Основниот за-

кон за претпријатија, Статутот на претпријатието и Од-
луката на Собранието на општина Гостивар, Работната 
заедница на претпријатието �Прогрес�, донело Одлука 
за проширување на предметот на работа на ова прет-
пријатие и тоа �управување и одржување на пазари и 
бања�, Одлука за прифаќање на дејноста на пазаришна-
та управа и Одлука за прифаќање на припојувањето на 
пазаришната управа кон �Прогрес�-Гостивар. 
На 23.10.1970 година, Работната заедница на паза-

ришната управа Гостивар, донела Одлука за припојува-
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ње на пазаришната управа Гостивар, кон �Прогрес� 
претпријатие за станбено комунално стпанисување. 
На 28.10.1970 година, склучена е Спогодба помеѓу 

Собранието на општина Гостивар и �Прогрес�-прет-
пријатие за станбено комунално стопанисување со која 
се регулираат меѓусебните права и обврски, а врз осно-
ва на член 271 од Основниот закон за претпријатија и 
Одлуката на Собранието на општината за престанок со 
работа на пазаришната управа. 
Во член 2 од Спогодбата е предвидено дека двете 

договорни страни се спогодија да не се отвара постапка 
за ликвидација туку другата договорна страна �Про-
грес� на основа на донесената одлука за прифаќање на 
дејноста ги преземе правата, обврските, средствата и 
сите запослени. 
Врз основа на вака преземените дејствија Окружни-

от стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 
866/70 од 18.11.1970 година, извршил упис во региста-
рот на стопанските претпријатија  за припојување на 
пазаришната управа кон �Прогрес�-претпријатие за 
станбено комунално стопанисување. 
Од увидот извршен во прилозите број 2 од реги-

старските влошки за претпријатието �Прогрес�-Гости-
вар произлегува дека ова претпријатие вршело упис во 
судскиот регистар на следните датуми: 08.01.1974 го-
дина, 26.03.1976 година и 06.08.1979 година, меѓутоа 
не се приложени решенија од надлежниот суд за извр-
шениот упис на посочените датуми. 
Окружниот стопански суд Скопје, со решението 

Срег. бр. 660/88 од 21.06.1988 година, за претпријатие-
то �Прогрес� и решението Срег. бр. 659 од 21.06.1988 
година, за претпријатието �Водовод�, констатира пре-
станок на двете претпријатија, при што истите се здру-
жуваат и формираат нова комунална работна организа-
ција �Комуналец�-Гостивар. 
Во 1990 година, Јавното претпријатие �Комуна-

лец�-Гостивар основало претпријатие во општествена 
сопственост за изградба на сообраќајно и хидроградеж-
ни објекти �Нискоградба� кое, покрај другото врши 
дејност на јавни складишта и пазари и е регистрирано 
во Окружниот стопански суд Скопје, со решението 
Срег. бр. 475/90 од 05.02.1990 година. 
Во 1996 година, претпријатието во општествена 

сопственост за изградба на сообраќајни и хидроградеж-
ни објекти �Нискоградба� согласно Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
го менува називот, шифрата на дејноста и формата на 
сопственост (мешовита) во Претпријатие за изградба 
на сообраќајни и хидроградежни објекти и пазари 
�Прогрес-Пазари� ДОО за што е извршен упис во суд-
скиот регистар Срег. бр. 1070/96 од 04.10.1996 година. 
Во 1998 година, ова претпријатие извршило усогла-

сување со Законот за трговските друштва и е упишано 
во трговскиот регистар со решението Трег. бр. 
12248/98 од 13.08.1999. 
По спроведување на сите наведени дејствија Сове-

тот на општина Гостивар на 28 мај 2002 година ја до-
нел оспорената одлука. 
Имено, врз основа на член 17 став 1 точка 16 од За-

конот за локалната самоуправа (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 52/95) и член 17 став 1 точ-
ка 17 од Статутот на општина Гостивар (�Службен 
гласник на општина Гостивар� бр. 3/97) Советот на оп-
штина Гостивар на седницата одржана на 28 мај 2002 
година, донесе Одлука за поништување на Одлуката 
бр. 0201-3773/1 од 15.10.1970 година и Спогодбата бр. 
02-3773/2 од 28.10.1970 година. 
Во член 1 од наведената одлука е предвидено дека 

со оваа одлука се поништува Одлуката за престанок со 
работа на Пазаришната управа бр. 0201-377/1 од 
15.10.1970 година, Спогодбата склучена помеѓу Собра-
нието на општина Гостивар и ПСКС �Прогрес�-Гости-
вар бр. 02-3773/2 од 28.10.1970 година. 

Во член 2 од Одлуката е предвидено дека со влегу-
вањето во сила на оваа одлука ништовни се преземени-
те дејствија од страна на �Прогрес-Пазари�-Гостивар. 
Во член 3 од Одлуката е предвидено дека се обврзу-

ва општинската администрација да врши извршување 
на оваа одлука. 
Во член 3, пак, од одлуката е предвидено дека оваа 

одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе 
се објави во �Службен гласник на општина Гостивар�. 
Имајќи го предвид изнесеното, може да се заклучи 

дека со оспорената одлука всушност Советот на општи-
ната врши одземање на дејноста, управување и одржува-
ње на пазари и бањи на претпријатието �Прогрес-Паза-
ри�, кое оваа дејност ја вршело повеќе од 30 години. 

6. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Ре-
публика Македонија, меѓу темелните вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија е и владе-
ење на правото. 
Според член 30 од Уставот на Република Македо-

нија се гарантира правото на сопственост и правото на 
наследување. 
Според член 2 став 1 од Законот за претпријатијата 

(�Службен лист на СФРЈ� бр. 77/88) во општествена 
сопственост се општественото претпријатие, јавното 
претпријатие, како и акционерското друштво и друш-
твото со ограничена одговорност кога работи со средс-
тва во општествена сопственост. 
Според член 196-б од Законот за претпријатијата 

постојните организации на здружениот труд од посе-
бен општествен интерес може да се организираат како 
јавно претпријатие со донесување на одлука на над-
лежната општествена политичка заедница. 
Според член 196-ѓ постојните форми на здружување од-

носно организирање се должни да се организираат во соглас-
ност со одредбите на овој закон до 30 јуни 1991 година. 

  Во член 187-а став 1 од Законот за претпријатијата 
е предвидено дека одлука за статусна промена на прет-
пријатието �поделба, спојување или припојување� до-
несува органот на управувањето. 
Според став 2 на овој член, претпријатијата наста-

нати со поделба, спојување со други претпријатија или 
со припојување кон друго претпријатие солидарно од-
говараат за обврските на претпријатијата што преста-
нале да постојат. 
Меѓусебните односи на претпријатијата што наста-

нале со статусните промени се уредуваат со договор. 
Според член 113 став 2 од Законот за трансформа-

ција на претпријатијата со општествен капитал (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 7/97) е предвидено дека до спро-
ведување на трансформацијата членот 187-а од Законот 
за претпријатијата не се применува. 
Според член 3 од Законот за трансформација на 

претпријатијата со општествен капитал (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 38/93 и 48/93) трансформацијата според 
овој Закон покрај другото, не се врши и на претприја-
тијата и организациите кои со закон и со одлука засно-
вана врз закон е утврдено дека вршат работи и дејности 
од посебен општествен интерес, односно јавна служба 
или имаат статус на јавно претпријатие. 
Според став 2 на член 3 од наведениот Закон  транс-

формацијата на претпријатијата кои се изземени од по-
стапката за трансформација ќе се уреди со друг закон. 
Според член 719 став 2 од Законот за трговските 

друштва (�Службен весник на РМ� бр. 28/96) одредби-
те од Законот за претпријатијата ќе продолжат да се 
применуваат на општествените претпријатија, јавните 
претпријатија и на задружните претпријатија се додека 
под услови и на начин и во рокови утврдени со друг за-
кон не бидат претворени во некое од друштвата утвр-
дени со овој закон. 
Законот за комуналните дејности (�Службен весник 

на РМ� бр. 45/97) ги уредува основните услови и начин 
на вршење на комуналните дејности, финансирањето  
на комуналните дејности и други прашања од значење 
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за комуналните дејности при што овој закон не го ре-
шава прашањето за статусот на постојните јавни прет-
пријатија и нивниот начин на трансформирање. 
Според член 14 од Законот за комунални дејности, ко-

мунална дејност може да се врши со основање на јавно 
претпријатие за комунална дејност, со давање концесија 
за вршење на комунална дејност на начин утврден со за-
кон и со дозвола за вршење на комунална дејност. 
Според член 20 од наведениот закон, јавното прет-

пријатие од член 14 од овој закон може да се организи-
ра како друштво со ограничена одговорност, кога во 
него ќе се вложат средства на физички и правни лица 
на начин утврден со закон. 

7. Од наведената фактичка и правна состојба на ра-
ботите по предметот, произлегува дека претпријатието 
�Прогрес� е основано од општината уште од 1965 годи-
на, за вршење на станбено комунална дејност, а во 1970 
година на ова претпријатие општината и доделила и вр-
шење на комунална дејност, управување и одржување на 
пазари и бања со средства во општествена сопственост. 
Подоцна ова претпријатие, како општествено прет-

пријатие согласно динамиката на статусните промени и 
промените на законската регулатива се трансформира-
ло односно се усогласувало со Законот за здружениот 
труд, Законот за трансформација на претпријатија со 
општествен капитал  и Законот за трговските друштва 
и сите промени биле регистрирани во соодветниот суд-
ски односно трговски регистар. 
Од моментот на усогласување на ова претпријатие 

со Законот за трансформација на претпријатија со оп-
штествен капитал, претпријатието се стекнало со право 
на сопственост на имот и работи како друштво со огра-
ничена одговорност кое обавува комунална дејност, 
управување и одржување на пазари и бања. 
Притоа, општината согласно член 196-б од Законот за 

претпријатијата во ниеден момент не го организирала ова 
претпријатие како јавно претпријатие и истото останало 
да дејствува како друштво со ограничена одговорност. 
Од тука, според мислењето на Судот произлегува 

дека општината нема основ да бара од претпријатието 
�Прогрес� да и го врати општествениот имот што му го 
доделила на управување на ова претпријатие. 
Имајќи го предвид наведеното како и фактот дека 

со оспорената одлука всушност се врши одземање на 
вршење на комуналната дејност и одземање на имотот 
на ова претпријатие, Судот оцени дека оспорената од-
лука не е во согласност со уставното начело на владее-
ње на правото и правото на сопственост. 

8. Од друга страна, пак, со оглед на тоа што оспоре-
ната одлука влегла во сила со денот на донесувањето а 
не по објавувањето, Судот оцени дека таа не е во сог-
ласност и со член 52 став 1 од Уставот. 

9.Со оглед на конечноста и извршноста на оваа од-
лука Судот го стави вон сила и решението означено во 
точката 2 од оваа одлука. 
Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 

точките 1 и 2 од оваа одлука. 
10. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од пре-

тседателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, Јован Проевски, Бесим Селими 
и д-  Јосиф Талевски. р 
У. бр. 85/2002   Претседател 

25 септември 2002 година       на Уставниот суд на Република 
              Скопје                                               Македонија,  
               д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
1318. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 70/92), на седницата одржана на 25 септември 
2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинуваат: 
а) член 40 став 5 од Законот за градежното земји-

ште (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
53/2001) и 
б) членовите 1, 2 и 3 од Правилникот за начинот и 

условите под кои изграденото и неизграденото градеж-
но земјиште се дава под краткотраен закуп, донесен од 
министерот за транспорт и врски (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 80/2001). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод 
поднесената иницијатива на Ирина Петровска од Скопје 
за оценување уставноста и законитоста на член 3 став 2 
од Правилникот означен во точката 1 б) и по сопствена 
иницијатива со решение У. бр. 208/2001 од 22 мај 2002 
година поведе постапка за оценување уставноста на 
член 45 став 5 од Законот за градежното земјиште и чле-
новите 1, 2 и 3 од Правилникот за начинот и условите 
под кои изграденото и неизграденото градежно земји-
ште се дава под краткотраен закуп. 
Постапката беше поведена затоа што пред Судот 

основано се постави прашањето за согласноста на чле-
нот 40 став 5 кој е основ за донесување на оспорениот 
Правилник со Уставот и за согласноста на членовите 1, 
2 и 3 од Правилникот со Уставот и Законот за градеж-
ното земјиште. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 40 став 1 
од Законот за градежното земјиште е предвидено дека 
правото на краткотраен закуп се стекнува со договор 
во писмена форма. 
На договорот од став 1 на овој член соодветно се при-

менуваат одредбите од облигационите односи (став 2). 
Во став 3 на наведениот член е предвидено дека на 

градежното земјиште сопственост на Република Маке-
донија, право на краткотраен закуп се стекнува со јав-
но наддавање и со непосредна спогодба. 
Општините, односно градот Скопје стекнува право 

на краткотраен закуп на градежно земјиште во сопстве-
ност на Република Македонија, по пат на непосредна 
спогодба. 
Во став 5 на член 40 од Законот е предвидено дека 

начинот и условите под кои изграденото и неизграде-
ното градежно земјиште се дава под краткотраен закуп 
ги пропишува министерот кој раководи со Министерс-
твото за транспорт и врски. 

5. Уставот на Република Македонија во член 30, меѓу 
другото, утврдил дека се гарантира правото на сопстве-
ност и никому не можат да му бидат одземени или огра-
ничени сопственоста и правата кои произлегуваат од неа 
освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон. 
Согласно член 4 став 1 од Законот за градежното 

земјиште (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 53/2001) на градежното земјиште може да се стек-
нува право на сопственост и други права определени со 
овој и друг закон. 
На правото на сопственост на градежното земјиште 

и на другите права врз тоа земјиште се применуваат 
прописите за сопственост и другите права врз стварите 
како и прописите за евиденција на правата врз недвиж-
ностите (став 2). 
Согласно член 6 од Законот, градежното земјиште 

може да биде во сопственост на Република Македонија 
и на домашни и физички и правни лица, под услови 
утврдени со овој и друг закон. 
Исто така, Законот во член 2 утврдил дека градеж-

ното земјиште е добро од општ интерес на Републиката 
и ужива посебна заштита на начин и услови утврдени 
со овој закон. 
Уредувањето на градежното земјиште е дејност од 

јавен интерес. 
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Во членот 42 став 1 од Законот е утврдено дека под 
уредување на градежно земјиште се подразбира изград-
ба на објекти од инфраструктурата, заради обезбедува-
ње на непречен пристап до градежната парцела од ја-
вен пат, поставување на водоводна канализациона (фе-
кална и атмосферска), електрична, ПТТ и друга инста-
лација со приклучоци до градежната парцела. 
Планирањето, проектирањето и изведувањето на 

инфраструктурата се врши според просторните и урба-
нистички планови и акти што ги заменуваат тие плано-
ви, како и според коефициентот на искористување на 
земјиштето утврден со плановите. 
Од наведените законски одредби произлегува дека 

градежното земјиште со закон е утврдено како добро 
од општ интерес за Републиката; дека уредувањето на 
градежното земјиште со закон е утврдено како дејност 
од јавен интерес; дека со Законот е дефинирана содр-
жината на уредувањето на градежното земјиште и таа 
содржина за да го поседува степенот на јавен интерес 
треба да биде предвидена односно планирана со про-
сторните и урбанистичките планови и акти што ги за-
менуваат тие планови; дека во членот 2 од Законот за 
експропријација е утврден јавниот интерес за изградба 
на објекти и изведување на работи предвидени со акти-
те за планирање на просторот кои се набројани во овој 
член и е утврдено дека јавен интерес за изградба на 
други објекти и изведување на работи може да се утвр-
ди и со друг закон, како и тоа дека според Законот за 
градежно земјиште градежното земјиште може да биде 
во сопственост на Републиката и во сопственост на до-
машни физички и правни лица. 
Оттука со просторните и урбанистичките планови 

може да бидат предвидени инфраструктурните содржи-
ни на други објекти и изведување на работи кои се де-
цидно набројани како јавен интерес со законите, како 
на градежното земјиште кое е во сопственост на Репуб-
ликата, така и на градежното земјиште кое е во сопс-
твеност на физичките и правни лица. 
Според тоа, имајќи ја предвид содржината на 

одредбата од член 40 став 5 од Законот за градежно 
земјиште според која министерот за транспорт и врски 
ги пропишува начинот и условите под кои може да се 
дава под краткотраен закуп изграденото и неизградено-
то градежно земјиште, имајќи предвид дека пропиша-
ниот режим според оваа законска одредба ќе се однесу-
ва за градежното земјиште независно дали е во сопс-
твеност на Републиката или во сопственост на физички 
и правни лица, Судот оцени дека членот 40 став 5 од 
Законот не е во согласност со член 30 став 1 и 3 од 
Уставот и одлучи како во точката 1а од оваа одлука. 

6. Судот исто така утврди дека врз основа на член 
40 став 5 од Законот за градежно земјиште министерот 
за транспорт и врски донел Правилник за начинот и ус-
ловите под кои изграденото и неизграденото градежно 
земјиште се дава под краткотраен закуп. 
Во член 1 од Правилникот е предвидено дека со 

овој Правилник се пропишува начинот и условите под 
кои сопствениците на градежно земјиште можат изгра-
деното и неизграденото градежно земјиште да го дава-
ат под краткотраен закуп. 
Во член 2 од Правилникот е предвидено дека изгра-

деното градежно земјиште може да се даде под кратко-
траен закуп заради поставување на урбана опрема и тоа 
киосци за продажба на билети за јавен превоз, на-
стрешници на автобуски постојки, телефонски говор-
ници, киосци за обезбедување на објекти на државните 
органи на Република Македонија и за обезбедување на 
дипломатско-конзуларни претставништва, спортско ре-
креативни активности. Урбаната опрема од став 1 на 
овој член се поставува на отворени јавни површини 
при што не смее да се наруши основното начело на 
просторот и пешачките сообраќајни движења. 
Во членот 3 од Правилникот е предвидено дека не-

изградено градежно земјиште, сопственикот може да 

го даде под краткотраен закуп до реализација на урба-
нистичкиот план, за намени од времен карактер. 
Намени од времен карактер се: киосци за продажба 

на весници, сувенири, цвеќиња и цигари со максимал-
на површина од 8 м2; спортско рекреативни и забавни 
активности; потреби на градилишта при изградба на 
објекти; привремени паркинзи, приодни патеки и хор-
тикултурно уредување; урбана опрема од член 2 на 
овој Правилник; времени објекти во случај на елемен-
тарни и други непогоди. 
Објектите во функција на намените од времен кара-

ктер се од монтажно-демонтажна конструкција и нив-
ното поставување не смее да го попречува нормалното 
одвивање на сообраќајот, користењето на околните об-
јекти, да не предизвикува бучава и да не се загрозува 
животната средина и природата. 
Имајќи ги предвид веќе наведените уставни и за-

конски одредби како и фактот што со членот 40 став 5 
од Законот не е определено дека само за градежното 
земјиште во сопственост на Републиката, министерот 
за транспорт и врски ќе го пропишува начинот и усло-
вите за давање под краткотраен закуп на градежното 
земјиште туку тој режим се однесува и за физичките и 
правните лица, кои се сопственици на градежно земји-
ште, Судот оцени дека со членовите 1, 2 и 3 од Правил-
никот со кој се пропишува дека физичките и правните 
лица, сопственици на градежно земјиште можат под 
краткотраен закуп да ги издаваат своите земјишта на 
други лица заради поставување на урбана опрема и за 
намени од времен карактер кој се таксативно утврдени, 
им се ограничува правото од сопственоста без постое-
ње на јавен интерес, само во рамките и на начин утвр-
ден со акт на министерот. 
Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во точ-

ката 1 од оваа одлука.  
7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-

сови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор 
Џунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, 
д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован 
Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 

 
У. бр. 208/2001                             Претседател 

25 септември 2002 година    на Уставниот суд на Република  
           Скопје                                       Македонија, 
                                                      д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
1319. 
Врз основа на член 25 од Законот за банките 

(�Сл.весник на РМ� бр.63/00 и 37/02) и член 64, став 1, 
точка 22 од Законот за Народната банка на Република 
Македонија (�Сл.весник на РМ� бр.3/02), Советот на 
Народна банка на Република Македонија, на својата 
CII  седница, одржана  на 10.10.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

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

давање на согласности, за документацијата која се при-
ложува за секоја уплата на капитал и за секоја промена 
на сопственичката структура на акциите на банката и 
критериуми за оценка на изворот на средствата 
(�Сл.весник на РМ� бр.111/00, 28/01 и 40/02), се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1) Во глава I, точка А, потточка 7, сврзникот: "и" на 
крајот од реченицата се брише, во потточка 8, точката 
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на крајот од реченицата се заменува со сврзникот: "и" 
и се додава нова точка 9, која гласи: 

"Измена на одлуката за издавање дозвола за основа-
ње и работење на банка во смисла на член 17 став 3 од 
Законот за банките". 

2) Во глава II.А, точка 2 став 1, потточка д), се брише, 
а потточките ѓ), е) и ж), стануваат потточки д), ѓ) и е). 

3) Во глава II.А, точка 2, став 3, во првата реченица 
зборовите: "од Министерството за внатрешни работи 
на Република Македонија и" и зборовите: "за осудува-
ност, односно неосудуваност и", се бришат. 

4) Во глава II.А, точка 2, став 3, во првата реченица 
зборот: "потврди" се заменува со зборот: "известува-
ње", а во втората реченица зборовите:"ваквите потвр-
ди", се заменуваат со зборовите:"ваквото известување". 

5) Во глава II.А се додава нова точка 9, која гласи: 
"За добивање согласност за измена на дозволата за 

основање и работење на банка во смисла на член 17 став 
3 од Законот за банките, кон барањето се поднесува: 
а) Елаборат за оправданоста од започнување со вр-

шење на нови финансиски активности, во кој треба да 
бидат разработени целите, очекуваните финансиски ре-
зултати и евентуално висината на капиталот кој би се 
вложил; 
б) Список на лицата кои би ги извршувале работни-

те задачи поврзани со новите финансиски активности, 
со податоци за нивното образование и професионално 
искуство;  
в) Податоци за деловниот простор во кој ќе се извр-

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

вите финансиски активности.  
При одлучувањето, Народна банка ја цени економ-

ската оправданост од започнувањето со вршење на но-
ви финансиски активности, кадровската и техничка ос-
пособеност на банката, висината на капиталот, како и 
степенот на усогласеност на банката со позитивните 
прописи и нејзината финансиска состојба". 

II. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 
нејзиното објавување во �Сл.весник на РМ�. 

III. Се задолжува Дирекцијата за правни, организа-
ционо кадровски и публикациски работи да изготви 
пречистен текст на Одлуката за потребната документа-
ција за издавање на согласности, за документацијата 
која се приложува за секоја уплата на капитал и за се-
која промена на сопственичката структура на акциите 
на банката и критериуми за оценка на изворот на 
средствата (�Сл.весник на РМ� бр.111/00, 28/01, 40/02 
и 80/02). 

 
       О.бр. 02-15/CII-1/2002                        Претседател 
10 октомври 2002 година       на Советот на Народна банка 

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

___________ 
1320. 
Врз основа на член 45 од Законот за девизно рабо-

тење (�Сл.весник на РМ� бр.34/01, 49/01, 103/01 и 
54/02) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна-
та банка на Република Македонија (�Сл.весник на РМ� 
бр.3/02), Советот на Народна банка на Република Ма-
кедонија, на својата CII седница одржана на 10.10.2002 
година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НАДЗОР НАД ПРИ-

МЕНАТА НА ПРОПИСИТЕ КОИ ГО РЕГУЛИРА-
АТ ДЕВИЗНОТО И ДЕНАРСКОТО РАБОТЕЊЕ  
И ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ СПРЕМА БАНКИТЕ 
 
1. Во Одлуката за начинот на вршење надзор над 

примената на прописите кои го регулираат девизното и 
денарското работење и преземање мерки спрема банки-
те (�Сл.весник на РМ� бр.44/02), се вршат следните из-
мени и дополнувања: 
а) Во точка 9, после зборот: "штедилниците", сврз-

никот "и" се заменува со запирка, а по зборот: "мену-
вачниците" се додаваат зборовите: "и резиденти овла-
стени за вршење на трансфер на пари". 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 
денот на нејзиното објавување во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
       О.бр. 02-15/CII-2/2002                        Претседател 
10 октомври 2002 година       на Советот на Народна банка 

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

___________ 
1321. 
Врз основа на член 21 и 25 од Законот за банките 

(�Сл.весник на РМ� бр.63/00 и 37/02), член 4 и 6 од За-
конот за банки за микрофинансирање (�Сл.весник на 
РМ� бр.61/02) и член 64, став 1, точка 22 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија (�Сл.весник 
на РМ� бр.3/02), Советот на Народна банка на Репуб-
лика Македонија, на својата CII седница, одржана на 
10.10.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ 
 
I. Во Одлуката за потребната документација за из-

давање на дозволи според одредбите на Законот за бан-
ките (�Сл.весник на РМ� бр.111/00), се вршат следните 
измени и дополнувања: 

1. Називот на Одлуката се менува и гласи: "Одлука 
за потребната документација за издавање на дозволи 
според одредбите на Законот за банките, Законот за 
хартии од вредност и Законот за банки за микрофинан-
сирање". 

2. Во глава I, точка 1, се додава нова потточка Д, 
која гласи: "Основање и работење на банки за микро-
финансирање". 

3. Во глава II.А, точка 2, потточка г), зборовите: 
"работниците со посебни права и одговорности" се за-
менуваат со зборовите: "членовите на работоводниот 
орган". 

4. Во глава II.А точка 2 потточка е) став 2, алинеја 
5, се менува и гласи: 

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

5. Во глава II.А, точка 2, потточка е), став 2, алинеја 
8, се менува и гласи: 

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

6. Во глава II.А точка 2 потточка е) став 2 алинеја 9, 
точката на крајот од реченицата се заменува со точка 
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запирка и се додаваат две нови алинеи 10 и 11, кои гла-
сат:  

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

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

7. Во глава II.А, точка 2, потточка е), став 3, во пр-
вата и втората реченица зборот:"потврда", се заменува 
со зборот:"известување".  

8. Во глава II.А точка 2 потточка е) став 4, алинеја 4 
се менува и гласи:  

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

9. Во глава II.А точка 2 потточка е) став 4, алинеја 5 
се менува и гласи:  

"потврда од надлежна институција за редовно пла-
ќање на јавните давачки". 

10. Во глава II.А, точка 2, потточка е), став 6, во пр-
вата и втората реченица зборот:"потврди", се заменува 
со зборот:"известувања". 

11. Во глава II.А, точка 2, потточка е), се додава нов 
став 4, кој гласи:  

"Ревизорскиот извештај кој се доставува за акцио-
нер-странско правно лице треба да биде изготвен од 
меѓународно призната ревизорска куќа". 

12. Во глава II.А, точка 2, потточка е), ставовите 4, 
5 и 6 стануваат ставови 5, 6 и 7. 

13. Во глава II.А точка 4 потточка д), алинеја 5 се 
менува и гласи: 

"политика и процедури за спречување на перење 
пари". 

14. Во глава II.А, точка 4, се додава нова потточка 
е), која гласи: 

"Податоци за образованието и искуството на лицата 
со посебни права и одговорности, вклучувајќи и нивна 
професионална историја за последните пет години".   

15. Во глава II.А, точка 6, зборовите: "документација-
та и постапката за издавање на согласности според одред-
бите на Законот за банките (�Сл.весник на РМ� 
бр.111/00)", се заменуваат со зборовите: "потребната до-
кументација за издавање на согласности, за документаци-
јата која се приложува за секоја уплата на капитал и за се-
која промена на сопственичката структура на акциите на 
банката и критериуми за оценка на изворот на средствата 
(�Сл.весник на РМ� бр.111/00, 28/01, 40/02 и 80/02)".  

16. Во глава II.Б точка 8, се додава нов став 2 кој 
гласи: 

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

17. Во глава II.В. точка 9 став 1 потточка б), точката 
на крајот од реченицата се заменува со запирка и се до-
даваат зборовите: "кој треба да ги содржи одредбите 
предвидени во глава II.А точка 4 потточка б) од оваа 
одлука". 

18. Во глава II.В точка 10, став 1, потточка б), точ-
ката на крајот од реченицата се брише и се додаваат 
зборовите: "кој треба да ги содржи одредбите предви-
дени во глава II.А точка 4 потточка б) од оваа одлука". 

19. По глава II.В се додава нова точка 11 која гласи: 

"Кон барањето за издавање дозвола за трансформа-
ција на штедилница во банка, до Народна банка се под-
несува следната документација: 
а) Одлука на надлежниот орган на штедилницата за 

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

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

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

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

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

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

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

трансформација; 
- деловна политика на новата банка, начин на кон-

тролирање на ризиците во работењето и начин на воспо-
ставување системи на внатрешна контрола и ревизија;      

- проекција на финансиските активности и согласно 
тоа проекција на финансиските извештаи за следните 3 
години на новата банка. Планираните финансиски ак-
тивности и преземените ризици треба да се движат во 
рамките на пропишаните супервизорски стандарди; и  

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

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

банка ќе работи (сопствен, изнајмен, локација, површи-
на и негово опремување) и податоци за степенот на 
автоматизација и за техничката опременост на новата 
банка од аспект на нејзината безбедност; 
е) Извештај за работењето на штедилницата која се 

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

банката и тоа: 
- кредитна политика и процедури; 
- политика и процедури за управување со ликвидноста; 
- политики и процедури за управување со курсниот 

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

дови ризици; 
- политики и процедури за спречување на перење 

пари; 
- кодекс за етичко однесување; 
з) Доказ дека паричните средства на име капитал се 

уплатени на привремената сметка кај носителот на 
платниот промет, односно доказ дека странското прав-
но лице или физичко лице ги уплатило девизните 
средства на посебна сметка кај Народна банка.  
За уплатените средства на име капитал се поднесува: 
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- за правни и физички лица постоечки основачи на 
штедилницата - документацијата која согласно Одлука-
та за потребната документација за издавање на соглас-
ности, за документацијата која се приложува за секоја 
уплата на капитал и за секоја промена на сопственич-
ката структура на акциите на банката и критериуми за 
оценка на изворот на средствата се поднесува за секоја 
уплата на капитал и за секоја промена во сопственичка-
та структура на акции на банката; 

- за правни и физички лица кои ќе се јават како ак-
ционери на банката - документацијата која согласно 
оваа одлука се поднесува за акционери на банка-прав-
ни и физички лица; 
ѕ) За вложувањето на капитал во банката во непари-

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

20. Во глава II.В точка 11, станува точка 12, а во 
глава II.Г точка 12, станува точка 13.  

21. Во глава II.В точка 11, која станува точка 12, 
после бројот:"9", се додаваат зборовите:"и 11". 

22. Во глава II се додава нов поднаслов Д и нови 
точки 14 и 15, кои гласат: 

 
"ОСНОВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА БАНКИ 

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

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

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

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

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

23. Во глава III и глава IV, точките 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23, стануваат точки 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 23, 24, 25 и 26. 

24. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 
нејзиното објавување во �Сл.весник на РМ�. 

25. Се задолжува Дирекцијата за правни, организа-
ционо кадровски и публикациски работи да изготви 
пречистен текст на Одлуката за потребната документа-
ција за издавање на дозволи според одредбите на Зако-
нот за банките (�Сл.весник на РМ� бр.111/00 и 80/02). 

 
       О.бр. 02-15/CII-3/2002                        Претседател 
10 октомври 2002 година       на Советот на Народна банка 

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

___________ 
1322. 
Врз основа на член 80 од Законот за банки и ште-

дилници (�Сл.весник на РМ� бр.31/93, 78/93, 17/96, 
37/98 и 25/00) и член 64, став 1, точка 22 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија (�Сл.весник 
на РМ� бр.3/02), Советот на Народна банка на Репуб-
лика Македонија, на својата CII седница, одржана на 
10.10.2002 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ОБЕМОТ И НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕ 

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

на работење на штедилниците (�Сл.весник на РМ� бр. 
111/00), се врши следното дополнување: 

1. Во точка 2 став 1, се додава нова алинеја 19, која 
гласи:  

-  "Член 8,  став 5 и 6". 
II. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 

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

 
       О.бр. 02-15/CII-4/2002                        Претседател 
10 октомври 2002 година       на Советот на Народна банка 

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

___________ 
1323. 
Врз основа на член 28-а од Законот за девизното ра-

ботење (�Сл.весник на РМ� бр.34/01, 49/01, 103/01 и 
54/02) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна-
та банка на Република Македонија (�Сл.весник на РМ� 
бр.3/02), Советот на Народна банка на Република Ма-
кедонија, на својата CII седница, одржана на 10.10.2002 
година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОСТАПКАТА, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗ-
ВОЛА И  ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО ВРШЕЊЕ НА 
АКТИВНОСТА ТРАНСФЕР НА ПАРИ, ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА  
РАБОТЕЊЕ И ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Со оваа одлука се пропишува постапката, доку-
ментацијата и критериумите за добивање дозвола и за 
отпочнување со вршење на активноста трансфер на па-
ри и се определува начинот и условите на работење на 
субјектите овластени за вршење на оваа активност, ка-
ко и преземање мерки. 

2. Под резидент овластен за вршење на трансфер на 
пари, во смисла на оваа одлука, се подразбира трговско 
друштво, кое е основано или ќе се основа согласно За-
конот за трговските друштва на територијата на Репуб-
лика Македонија и кое од страна на Народна банка на 
Република Македонија (во понатамошниот текст: На-
родна банка) ќе добие дозвола за вршење на трансфер 
на пари.  

3. По исклучок од точка 2 на оваа одлука, трансфер 
на пари можат да вршат штедилниците кои се веќе ос-
новани и работат на територијата на Република Маке-
донија и кои од Народна банка ќе добијат дозвола за 
вршење на трансфер на пари. 

4. По исклучок од точка 2 на оваа одлука, банките 
кои имаат овластување за вршење на платен промет и 
кредитни и гаранциски работи со странство можат да 
вршат трансфер на пари без дозвола од Народна банка.  

 
II. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 

И ПОСТАПКАТА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА 
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5. За добивање дозвола за вршење на трансфер на 
пари, до Народна банка се поднесува следната доку-
ментација: 
а) за веќе основани трговски друштва:  
- Извод од регистрацијата кај надлежниот суд; 
- Состав на органите на управување;  
- Потврда од надлежна институција за поведена, од-

носно неповедена стечајна или ликвидациона постапка; 
- Податоци за образованието и искуството на одго-

ворното лице и на лицата кои што ќе ги извршуваат ра-
ботните задачи поврзани со вршење на активноста 
трансфер на пари кај подносителот на барањето, вклу-
чувајќи и нивна професионална историја за последните 
пет години. Воедно, за одговорното лице и лицата што 
ќе ги извршуваат работните задачи поврзани со врше-
ње на активноста трансфер на пари се доставуваат и 
следните податоци: место и адреса на живеење, место 
и адреса на раѓање, единствен матичен број на граѓани-
те и број на лична карта; 

- Потврда од надлежен суд за постоење, односно 
непостоење на обвинителен акт кој влегол во правна 
сила и за донесена, односно недонесена неправосилна 
пресуда против одговорното лице во друштвото и на 
лицата кои што ќе ги извршуваат работните задачи по-
врзани со вршење на активноста трансфер на пари; 

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

- Ревизорски извештај за последните две години, 
изготвен од страна на меѓународно призната ревизор-
ска куќа; 

- Ревизорски извештај изработен од меѓународно 
призната ревизорска куќа за последните две години, за 
субјектот од кој ќе се користи услугата трансфер на пари; 

- Договор за користење на услугата трансфер на пари; 
- Податоци за техничката опременост за вршење на 

активноста трансфер на пари (компјутерска опреме-
ност, телефон, телефакс и сл.);  

- Податоци за деловниот простор во кој ќе се извршу-
ва активноста трансфер на пари (сопствен, изнајмен, лока-
ција, површина и динамика на негово опремување); 

- Податоци за начинот на заштита и обезбедување 
на паричните средства, имотот и вработените; 

- Пишани процедури за работењето, вклучувајќи и 
политика за спречување на перење пари;  

- Доказ за извршена уплата на бескаматен депозит 
во висина од најмалку 1.000.000 ЕВРА во денарска 
противвредност пресметани по средниот курс на На-
родна банка на денот на уплатата на привремена сме-
тка кај Народна банка; и 

- Изјава за потеклото на средствата кои ќе се упла-
тат во форма на бескаматен депозит во Народна банка, 
дадена под целосна кривична и материјална одговор-
ност и заверена кај овластено лице (нотар). 
б) За трговските друштва кои ќе се основаат: 
За основачи - правни лица: 
-  Извод од регистрацијата кај надлежниот суд; 
- Состав на органите на управување;  
- Потврда од надлежна институција за поведена, од-

носно неповедена стечајна или ликвидациона постапка; 
- Потврда од надлежен суд за постоење, односно 

непостоење на обвинителен акт кој влегол во правна 
сила и за донесена, односно недонесена неправосилна 
пресуда против одговорното лице кај основачот. Воед-
но, за одговорното лице се доставуваат и следните по-
датоци: место и адреса на живеење, место и адреса на 
раѓање, единствен матичен број на граѓаните и број на 
лична карта;  

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

- Ревизорски извештај за последните две години, 
изготвен од меѓународно призната ревизорска куќа.  
За основачи - физички лица: 

- Биографија, потпишана од акционерот, која поме-
ѓу останатото ќе содржи податоци за датумот и место-
то на раѓање, татковото име, адресата и местото на жи-
веење, бројот на личната карта, единствениот матичен 
број на граѓаните, а за странско физичко лице бројот на 
пасош;   

- Потврда од надлежниот суд дека против основа-
чот нема обвинителен акт кој влегол во правна сила и 
дека не е донесена неправосилна осудителна пресуда; и 

 - Потврда од надлежна институција за редовно пла-
ќање на јавните давачки.  
Трговското друштво кое ќе се основа треба да до-

стави и: 
- Податоци за образованието и искуството на лице-

то кое ќе биде одговорно лице на друштвото кое ќе се 
основа и на лицата кои што ќе ги извршуваат работни-
те задачи поврзани со вршење на активноста трансфер 
на пари, вклучувајќи и нивна професионална историја 
за последните пет години. Воедно, за одговорното лице 
и лицата што ќе ги извршуваат работните задачи повр-
зани со вршење на активноста трансфер на пари се до-
ставуваат и следните податоци: место и адреса на жи-
веење, место и адреса на раѓање, единствен матичен 
број на граѓаните и број на лична карта; 

- Податоци за техничката опременост за вршење на 
активноста трансфер на пари (компјутерска опреме-
ност, телефон, телефакс и сл.);  

- Податоци за деловниот простор во кој ќе се извр-
шува активноста трансфер на пари (сопствен, изнајмен, 
локација, површина и динамика на негово опремува-
ње); 

- Податоци за начинот на заштита и обезбедување 
на паричните средства, имотот и вработените;  

- Пишани процедури за работењето, вклучувајќи и 
политика за спречување на перење пари; 

-  Договор за користење на услугата трансфер на 
пари;  

- Ревизорски извештај изработен од меѓународно 
призната ревизорска куќа за последните две години за 
субјектот од кој ќе се користи услугата трансфер на пари; 

- Доказ за извршена уплата на бескаматен депозит 
во висина од најмалку 1.000.000 ЕВРА во денарска 
противвредност пресметани по средниот курс на На-
родна банка на денот на уплатата на привремена сме-
тка кај Народна банка; и 

- Изјава за потеклото на средствата кои ќе се упла-
тат во форма на бескаматен депозит во Народна банка 
и со кои ќе се основа трговското друштво, дадена под 
целосна кривична и материјална одговорност и завере-
на кај овластено лице (нотар); 
Основачите на друштвото се должни во рок од 15 

дена по добивањето на дозволата за вршење трансфер 
на пари да поднесе пријава за упис, заедно со законски 
предвидената документација до надлежниот суд, а 
друштвото е должно да започне со работа во рок од 15 
дена по исполнувањето на условите предвидени во гла-
ва II точка 10 од оваа одлука. 
в) За банки основани со капитал од 3.500.000 ЕВРА 

и за штедилниците кои се основани и работат на тери-
торијата на Република Македонија: 

- Податоци за образованието и искуството на одго-
ворното лице и на лицата што ќе ги извршуваат работ-
ните задачи поврзани со вршење на активноста транс-
фер на пари. Воедно, за овие лица се доставуваат и 
следните податоци: место и адреса на живеење, место 
и адреса на раѓање, единствен матичен број на граѓани-
те и број на лична карта;  

- Потврда од надлежен суд за постоење, односно 
непостоење на обвинителен акт кој влегол во правна 
сила и за донесена, односно недонесена неправосилна 
пресуда против одговорното лице во правното лице и 
лицата кои што ќе ги извршуваат работните задачи по-
врзани со активноста трансфер на пари; 
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- Договор за користење на услугата трансфер на па-
ри; 

- Податоци за техничката опременост за вршење на 
активноста трансфер на пари (компјутерска опреме-
ност, телефон, телефакс); 

- Податоци за деловниот простор во кој ќе се извр-
шува активноста трансфер на пари (сопствен, изнајмен, 
локација, површина и динамика на негово опремува-
ње); 

- Податоци за начинот на заштита и обезбедување 
на паричните средства, имотот и вработените;  

- Пишани процедури за работењето; и 
- Ревизорски извештај изработен од меѓународно 

призната ревизорска куќа за последните две години за 
субјектот од кого ќе се користи услугата трансфер на 
пари. 
Штедилниците треба да достават и : 
- Доказ за извршена уплата на бескаматен депозит 

во висина од најмалку 1.000.000 ЕВРА во денарска 
противвредност пресметани по средниот курс на На-
родна банка на денот на уплатата на привремена сме-
тка кај Народна банка; и 

- Изјава за потеклото на средствата кои ќе се упла-
тат во форма на бескаматен депозит во Народна банка, 
дадена под целосна кривична и материјална одговор-
ност и заверена кај овластено лице (нотар). 

6. Народна банка по службена должност од Мини-
стерството за внатрешни работи на Република Македо-
нија и од надлежниот суд обезбедува известување за 
осудуваност односно неосудуваност - за домашните 
физички лица од глава II, точка 5, потточка а), алинеја 
4); точка 5, потточка б) став 2, алинеја 4) од истата гла-
ва; став 3, алинеја 1 и став 4, алинеја 1) од истата точка 
и глава II, точка 5, потточка в), алинеја 1 од оваа одлу-
ка и за изречени односно неизречени мерки на безбед-
ност забрана за вршење професија, дејност или долж-
ност - за лицата  определени погоре и за субјектите од 
глава II, точка 5, потточка а) и потточка б) став 2 од 
истата точка. Доколку погоренаведените субјекти се 
странски правни или физички лица истите се должни 
ваквите известувања од надлежните органи во својата 
земја да ги обезбедат сами.  

7. Странските физички лица кои ќе бидат одговор-
ни лица во субјектите кои ќе ја вршат активноста 
трансфер на пари или ќе извршуваат работни задачи 
поврзани со трансферот на пари, се должни до Народна 
банка да достават потврда за престој и дозвола за рабо-
та во Република Македонија. 

8. По барањето за добивање дозвола за вршење на 
активноста трансфер на пари, Народна банка одлучува 
во рок од 60 дена по комплетноста на барањето. 

9. Барањето кое содржи некомплетна документаци-
ја, Народна банка го отфрла со решение. 

10. Субјектите од глава II, точка 5, потточка а) и в) 
од оваа одлука кои се основани и работат на територи-
јата на Република Македонија во рок од 15 дена по 
приемот на дозволата за вршење на трансфер на пари, а 
субјектите од глава II, точка 5, потточка б) во рок од 15 
дена од уписот во трговскиот регистар се должни до 
Народна банка да достават: 
а) Доказ за осигурување од можна штета (кражба, 

пожар и сл.), како и од штета што може да настане по 
основ на фалсификувани банкноти; 
б) Доказ за отворена посебна девизна сметка кај ов-

ластена банка, преку која ќе се врши трансферот на па-
ри; и 
в) Доказ за обезбедена каса за безбедно чување на 

готовината која ќе се користи исклучиво за потребите 
на субјектот кој ќе врши трансфер на пари и за заштита 
на имотот и вработените. 

11. Народна банка врши непосреден увид на исполну-
вање на условите потребни за добивање дозвола и за от-
почнување со вршење на активноста трансфер на пари. 

 

III. ПРЕЦИЗИРАЊЕ НА ФОРМАТА НА ДОСТА-
ВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И РЕГУЛИРА-
ЊЕ НА РАБОТИ, ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЛУКАТА  ОД 

12. Документација кон барањето треба да биде до-
ставена во оригинал или заверена фотокопија од страна 
на овластено лице (нотар), а доколку не е напишана на 
македонски јазик, треба да биде доставена во превод од 
страна на овластен судски преведувач. 

13. Кон барањата за издавање на дозвола, правното 
лице е должно да достави податоци за овластено лице 
за контакт со Народна банка (име, презиме, телефонски 
број и број на телефакс) и доказ за платена провизија за 
нивно разгледување. 

14. Народна банка разгледува барање за издавање 
на дозвола од оваа одлука со комплетна документација. 
Под комплетна документација, се подразбира како до-
кументацијата која банката ја има доставено до Народ-
на банка, така и документацијата која Народна банка 
по службена должност ќе ја побара од надлежни инсти-
туции во земјата и во странство. 

15. За одлучување по барањата за издавање на доз-
вола од оваа одлука, Народна банка може да побара 
прецизирање на веќе доставената документација, до-
ставување на дополнителна документација, а може да 
ја користи и документацијата со која таа располага. 

16. Доколку законодавствата на земјата од која е 
потребно да се достави одредена документација, пои-
наку ја регулираат материјата во врска со документа-
цијата која се доставува и дополнителната документа-
ција, истите се должни да приложат соодветен доку-
мент од таа земја, заедно со доказ дека истото во таа 
земја е поинаку регулирано.  

 
IV. КРИТЕРИУМИ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ НА-

РОДНА БАНКА ОДЛУЧУВА ПО БАРАЊЕТО ЗА ДО-
БИВАЊЕ ДОЗВОЛА И ЗА ВРШЕЊЕ НА АКТИВНО-
СТА ТРАНСФЕР НА ПАРИ    

17. Критериуми врз основа на кои Народна банка 
одлучува по барање за добивање дозвола за вршење на 
трансфер на пари и кои е потребно да се исполнат за 
отпочнување со вршење на активноста трансфер на па-
ри се: 
а) Субјектите од глава II, точка 5, потточка а) и б) и 

штедилниците кои се основани и работат на територи-
јата на Република Македонија во форма на постојан бе-
скаматен депозит кај Народна банка да уплатат износ 
од најмалку 1.000.000  ЕВРА во денарска противвред-
ност, пресметани по средниот курс на Народна банка 
на денот на уплатата;  
б) Постоење на организациони, технички и безбед-

носни стандарди за успешно и сигурно извршување на 
активноста трансфер на пари;  
в) Интегритет на правното лице, одговорното лице 

во правното лице и лицата што ќе ги извршуваат работ-
ните задачи поврзани со вршење на активноста транс-
фер кај подносителот на барањето. Под интегритет се 
подразбира: чесност, компетентност, способност за 
расудување, работливост, неосудуваност, верба дека во 
работењето на правното лице нема да се влијае во на-
сока на нарушување на неговата финансиска состојба, 
углед и верба кај граѓаните, почитување на позитивна-
та регулатива; и 
г) Доказот за изворот на средства кои се уплаќаат 

како депозит и на средствата со кои се основа друштво 
за вршење на активноста трансфер на пари да биде до-
ставен во пропишаната законска форма, од која ќе мо-
же јасно да се идентификува изворот на средствата и 
идентитетот на субјектите поврзани со истиот. Докол-
ку како документиран доказ за изворот на средствата 
се наведуваат приходите од редовното работење, исти-
те треба да бидат во корелација со обемот и природата 
на работењето на правното лице. 
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V. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЧИНОТ И УСЛОВИ-

ТЕ А ВРШЕЊЕ НА ТРАНСФЕР НА ПАРИ  Н 
18. При вршењето на трансферот на пари, треба да 

бидат исполнети следните услови:  
а) Субјектите да започнат со работа во рок од 15 де-

на по исполнувањето на условите предвидени во глава 
II, точка 10 од оваа одлука;  
б) Субјектите од глава II, точка 5, потточка а) и б) 

да се занимаваат исклучиво со вршење на активноста 
трансфер на пари; 
в) Трансферот на пари се врши само во име и за 

сметка на физички лица; 
г) Трансферот на пари се врши само во ефективни 

странски пари, согласно Упатството за вршење на 
платниот промет со странство; 
д) За секоја исплата и уплата на странски пари се 

издава соодветен документ-потврда;  
ѓ) Субјектите од глава II, точка 5, потточка а) и б) и 

штедилниците кои се основани и работат на територи-
јата на Република Македонија, постојано да ја одржу-
ваат вредноста на постојаниот бескаматен депозит, кој 
што во случај на стечај или ликвидација ќе влезе во 
стечајната, односно ликвидационата маса; 
е) Да обезбеди единствена евиденција за секоја 

трансакција на трансфер на пари;  
ж) Да води сметководствена евиденција на начин 

кој ќе овозможи брзо и едноставно проверување на 
трансакциите од страна на Народна банка; 
з) Да се истакне тарифата по која се наплаќа прови-

зија по основ на трансфер на пари;  
ѕ) Исплатите и уплатите по основ на трансфер на 

пари да се вршат во ефективни странски пари, а прови-
зијата да се наплаќа во денари; 
и) Да поднесува месечен извештај до Народна бан-

ка за секој поединечен трансфер на образец ТП 1, кој е 
составен дел на оваа одлука, во рок од 5 работни дена 
од истекот на извештајниот период;  
ј) Постојано да се исполнуваат условите врз основа 

на кои е добиена дозволата за вршење на трансфер на 
пари; 
к) Да обезбеди сигурност во вршењето на активно-

ста трансфер на пари. Во рамките на ова спаѓа и шире-
њето на мрежата преку субагенти, кои треба да ги ис-
полнуваат следните критериуми: 

- Постоење на организациони, технички и безбед-
носни стандарди за успешно и сигурно извршување на 
активноста трансфер на пари; и 

- Интегритет на правното лице, одговорното лице и 
лицата што ќе ги извршуваат работните задачи поврза-
ни со вршење на активноста трансфер кај подносителот 
на барањето. Под интегритет се подразбира: чесност, 
компетентност, способност за расудување, работли-
вост, неосудуваност, верба дека во работењето на прав-
ното лице нема да се влијае во насока на нарушување 
на неговата финансиска состојба, углед и верба кај гра-
ѓаните, почитување на позитивната регулатива;  
л) Овластениот субјект е должен да ја извести На-

родна банка за започнување со работа на секој суба-
гент, во рок од 5 работни дена од неговото отпочнува-
ње со работа. Заедно со известувањето до Народна бан-
ка се доставува: договорот за користење на услугата 
трансфер на пари, заверен од страна на овластено лице 
(нотар); место и адреса на субагентот; како и податоци 
за името, презимето, местото на раѓање, местото и 
адресата на живеење, единствениот матичен број на 
граѓаните и бројот на лична карта на одговорното лице 
и на лицата кои извршуваат работни задачи поврзани 
со трансферот на пари кај субагентот. Воедно е потреб-
но Народна банка да се известува и за секоја промена 
во наведените барани документи и податоци, во рок од 
5 работни дена од денот на нивното настанување; 

љ) Овластениот субјект е должен да го исклучи се-
кој субагент од вршењето на активноста трансфер на 
пари доколку не ги исполнува условите предвидени во 
потточка к) од оваа точка; и 
м) Овластениот субјект е должен да ја извести На-

родна банка за секоја измена во условите и податоците 
врз основа на кои од страна на Народна банка е добие-
на дозвола и врз основа на кои е започнато со вршење 
на активноста трансфер на пари, во рок од 5 работни 
дена од денот на настанатата промена.  

   
VI. ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ  

19. Народна банка врши надзор на примената на 
одредбите на Законот за девизното работење и одред-
бите на оваа одлука од страна на субјектот овластен за 
вршење трансфер на пари и доколку утврди незакони-
тости и неправилности во неговото работење презема 
мерки во согласност со прописите.  

20. Народна банка може да изврши надзор и кај ов-
ластениот субагент, со цел утврдување на исполнува-
њето на условите предвидени во глава V, точка 18, пот-
точка к) од оваа одлука.  

21. Народна банка може на субјектот да му ја одзе-
ме издадената дозвола, ако утврди:  

- дека основачите на субјектот од глава II, точка 5, 
потточка б) од оваа одлука не поднеле пријава за упис, 
заедно со законски предвидената документација до 
надлежниот суд во рок од 15 дена по добивањето на 
дозволата за вршење трансфер на пари и дека субјектот 
не започнал со работа во рок од 15 дена по исполнува-
њето на условите предвидени во глава II, точка 10 од 
оваа одлука; 

-  непридржување кон начинот и условите за врше-
ње трансфер на пари; 

- непочитување на прописите поврзани со вршење 
на активноста трансфер на пари; 

- неодржување на потребниот износ на депозит;             
- дека дозволата за вршење на трансфер на пари е 

добиена врз основа на  лажни податоци; 
- престанување со исполнувањето на условите по-

требни за добивање дозвола и за вршење на активноста 
трансфер на пари; и 

- спречување на извршување контрола од страна на 
овластени лица од Народна банка. 

22. По одземање на дозволата истиот субјект, однос-
но друг субјект основан од еден или повеќе основачи на 
субјектот на кој му е одземена дозволата нема право да 
поднесе ново барање за добивање на дозвола за вршење 
на трансфер на пари, односно нема право да ја врши 
активноста трансфер на пари во период од 12 месеци од 
конечноста на одлуката за  нејзиното одземање.  

 
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

23. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 15.10.2002 година. 

 
       О.бр. 02-15/CII-5/2002                        Претседател 
10 октомври 2002 година       на Советот на Народна банка 

        Скопје                        на Република Македонија 
                                                         Гувернер, 
   
   

                                              Љубе Трпески, с.р. 
О

                                                                     
бразец ТП 1                       

Извештај за поединечни трансфери за месец _____ 
                                     

Ознака 
на 
валута 

Ден на 
трансферот

Име и 
презиме на 
физичко 
лице 

Износ на 
уплата 

Износ на 
исплата 

     
     
     
     



Стр. 16 - Бр. 80 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 октомври 2002 
 

Вкупно во ЕВРА   
___________ 

1324. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 14 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" број 3/02), Советот 
на Народна банка на Република Македонија, на својата 
CII седница,  одржана на 10.10.2002 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА ПО КО-
ЈА СЕ НАПЛАТУВААТ НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА 
УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНАТА БАНКА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
      
1. Во Одлуката за единствената  тарифа по која се 

наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши 
Народната банка на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија " бр. 54/01- пречи-
стен текст, 55/01, 89/01, 95/01, 32/02 и 71/02 ) се вршат 
следните измени: 
а) Во глава I точка 1. потточка а) 1.1. зборовите  

"0,5% (од сто), а најмалку 2.000 денари" се бришат и се 
додаваат зборовите "без надомест"; 
Во глава I точка 1 потточка а) 1.3. зборовите "0,2% (од 

сто)",  се бришат и се додаваат зборовите "без надомест". 
в)  Во глава VI, точка 26.4, потточките: 1, 2, 3, 4, 5 и 

6 се менуваат и гласат:  
"1. Провизија за разгледување на барање за издава-

ње дозвола за основање на банка и на подружница на 
странска банка 100.000,00 денари 

2. Провизија за разгледување на барање за статусни 
измени во согласност со Законот за банките      
50.000,00 денари  

                                                            
"КЛАСА 3: ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА И  ПЛАСМАНИ 
ВО СТРАНСКА ВАЛУТА    

3. Провизија за разгледување на барање за издавање 
на дозвола за основање и работа на пазарот на пари и 
краткорочни хартии од вредност, отворање претстав-
ништво на странска банка или друга странска финанси-
ска институција и вршење трансфер на пари                      
50.000,00 денари 

                                                    3001 - Девизи пратени во странство            
3002 - Девизи на пат    4. Провизија за разгледување на барање за издавање 

на претходна согласност по член 25 од Законот за бан-
ките 30.000,00 денари 

5. Провизија за одлучување во согласност со член 8 
и член 26 став 1 точка 2 од Законот за банките и тоа: 

a) кога известувањето се однесува на промена на 
сопственичката структура до 1% од вкупниот број на 
акции на банка 3.000,00 денари 
б) кога известувањето се однесува на промена на 

сопственичката структура поголема од 1% па се до 3% 
од вкупниот број на акции на банка 6.000,00 денари 
в) кога известувањето се однесува на промена на 

сопственичката структура поголема од 3% па се до 5% 
од вкупниот број на акции на банка 10.000,00 денари 
г) кога известувањето се однесува на промена на 

сопственичката структура на  акциите на Банката пого-
лемо од 5% од вкупниот број на акции на банка, за кое 
не е потребна претходна согласност во смисла на член 
11 од Законот за банките 15.000,00 денари 

6. Провизија за давање на стручни мислења и одго-
вори 1.000,00 денари" 

- Во глава VI, точка 26.4, потточка 7 се брише, а 
потточките 8, 9, 10, 11, 12 и 13 стануваат потточки 7, 8, 
9, 10, 11 и 12. 

2. Се задолжува Дирекцијата за правни, организа-
ционо кадровски и публикациски работи да изготви 
пречистен текст на Одлуката. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 15.10.2002 година. 

 
       О.бр. 02-15/CII-6/2002                        Претседател 
10 октомври 2002 година       на Советот на Народна банка 

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

___________ 
1325. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија (�Сл.весник 
на РМ� бр.3/02) и член 3 став 2 од Уредбата за контни-
от план и за билансите на банките и штедилниците 
(�Сл.весник на РМ� бр.43/95, 46/99 и 73/02), по прет-
ходно прибавено мислење од Министерството за фи-
нансии на Република Македонија, Советот на Народна-
та банка на Република Македонија на својата CII сед-
ница, одржана на 10.10.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА 
ЗА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ 
ПЛАН ЗА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ  

I. Во Одлуката за аналитичките сметки во контниот 
план за банките и штедилниците (�Сл.весник на РМ� 
бр.51/95, 9/96, 60/96, 7/97, 27/98, 31/98, 70/99, 85/99, 
16/00, 77/00, 111/00, 16/01 и 95/01), се вршат следните 
измени и дополнувања:  

1) Во точка 1, 2 и 3 од Одлуката зборот: "контниот" 
се заменува со зборот: "сметковниот";  

2) Називот  на  Одлуката се менува и гласи: "Одлу-
ка за изменување на Одлуката за аналитичките сметки 
во сметковниот план за банките, штедилниците и други 
финансиски организации"; 

3) Во планот на аналитичките сметки во сметковни-
от план на банките, штедилниците и други финансиски 
организации, класата 3 се менува и гласи:  

 

 
30 - ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕД-
НОСТ      

300 - Девизи - ефективни странски пари             
3000 - Девизи    

 3003 - Девизи во странство - купени во странс-
тво но недонесени во Република Македонија 

 
301 - Чекови  

3010 - Чекови во странска валута примени на 
благајна  

3011 - Чекови во странска валута пратени за 
наплата во странство 

3012 - Чекови во странска валута пратени за 
наплата кај домашни банки    

3013 - Примени странски чекови од други банки 
 
302 - Домашни хартии од вредност во странска 

валута - пазарни хартии од вредност   
3020 - Обврзници на Република Македонија 

во странска валута кои се тргуваат на странски пазар 
 3022 - Сопственички хартии од вредност изда-
дени од резиденти во странска валута кои се тргуваат 
на странски пазар   

3023 - Должнички хартии од вредност издаде-
ни од резиденти во странска валута кои се тргуваат на 
странски пазар  

3024 - Глобални потврди за сопственост за 
учество во домашни банки и други домашни правни 
лица платени во странска валута   
     

303 - Странски хартии од вредност во странска 
валута - пазарни хартии од вредност  

3030 - Хартии од вредност (државни записи) 
на странски земји 

3031 - Благајнички записи на странски цен-
трални банки  
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3032 - Сопственички хартии од вредност изда-
дени од нерезиденти во странска валута 

3033 - Должнички хартии од вредност издаде-
ни од нерезиденти во странска валута   

3034 - Глобални потврди за сопственост за 
учество во странски правни лица платени во странска 
валута      

     
307 - Хартии од вредност во странска валута - 

инструмент за плаќање 
3070 - Хартии од вредност во странска валута 

- инструмент за плаќање 
      

31 -  ДЕВИЗНИ ТЕКОВНИ И ПОСЕБНИ СМЕТКИ  
 
310 - Девизни тековни сметки во странство 

 3100 - Редовни девизни сметки во странство
 3101 - Посебни девизни сметки во странство 

3102 - Посебни девизни сметки кај меѓународ-
ни финансиски организации 
      311 - Девизни тековни сметки во земјата  

3110 - Девизни тековни сметки кај овластени 
домашни банки  

3111 - Преодна девизна сметка кај овластени 
домашни банки 

 3118 - Средства на посебен депозит кај Народ-
на банка 

 3119 - Посебни девизни сметки кај овластени 
домашни банки 

 
315 - Девизни ностро покриени акредитиви и га-

ранции  
3150 - Девизни ностро покриени акредитиви 
3151 - Девизни ностро акредитиви со посебно 

овластување за рамбурс 
 3154 - Девизни ностро покриени гаранции 
 
319 - Преодна девизна сметка 
 3190 - Преодна девизна сметка на банката 
 3191 - Преодна девизна сметка за прибирање 

на реализацијата 
 

32 -  КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ ВО СТРАНСКА ВА-
ЛУТА  

     
320 - Побарување по краткорочни кредити во 

странска валута од нефинансиски правни лица  
3200 - Побарување по краткорочни кредити во 

странска валута од нефинансиски правни лица врз ос-
нова на користени странски кредити  

3201 - Побарување по краткорочни кредити во 
странска валута од нефинансиски правни лица врз ос-
нова на кредитни линии  

3202 - Побарување по краткорочни кредити во 
странска валута од нефинансиски правни лица врз ос-
нова на депозити 

3203 - Побарување по краткорочни кредити во 
странска валута од нефинансиски правни лица за пла-
ќање на тековни обврски и финансирање на инвестици-
они работи во странство 

3208 - Останати побарувања по краткорочни 
кредити во странска валута од нефинансиски правни лица 

3209 - Достасани а ненаплатени побарувања 
по краткорочни кредити во странска валута од нефи-
нансиски правни лица 

 
321 -  Побарување по краткорочни кредити во 

странска валута од јавен сектор 
3210 - Побарување по краткорочни кредити во 

странска валута од сектор држава врз основа на кори-
стени странски кредити 

3211 - Побарување по краткорочни кредити во 
странска валута од сектор држава врз основа на кре-
дитни линии  

3212 - Побарување по краткорочни кредити во 
странска валута од сектор држава врз основа на депо-
зити  

3213 - Побарување по краткорочни кредити во 
странска валута од сектор држава за плаќање на теков-
ни обврски 

3218 - Останати побарувања по краткорочни 
кредити во странска валута од сектор држава 
 3219 - Достасани а ненаплатени побарувања 
по краткорочни кредити во странска валута од сектор 
држава 

 
325 - Побарување по краткорочни кредити во 

странска валута од банки и други финансиски орга-
низации 

3251 - Побарување по краткорочни кредити во 
странска валута од банки 

3253 - Побарување по краткорочни кредити во 
странска валута од други финансиски организации за 
плаќање на тековни обврски 

3254 - Побарување по краткорочни кредити во 
странска валута од други финансиски организации 

3259 - Достасани а ненаплатени побарувања 
по краткорочни кредити во странска валута од овласте-
ни банки и други финансиски организации 

 
326 - Побарување по краткорочни кредити во 

странска валута од други комитенти 
3260 - Побарување по краткорочни кредити во 

странска валута од други комитенти врз основа на ко-
ристени странски кредити 

3261 - Побарување по краткорочни кредити во 
странска валута од други комитенти врз основа на кре-
дитни линии  

3262 - Побарување по краткорочни кредити во 
странска валута од други комитенти врз основа на де-
позити  

3263 - Побарување по краткорочни кредити во 
странска валута од други комитенти за плаќање на те-
ковни обврски  

3268 - Останати побарувања по краткорочни 
кредити во странска валута од други комитенти  

3269 - Достасани а ненаплатени побарувања 
по краткорочни кредити во странска валута од други 
комитенти 

   
328 - Побарување по краткорочни кредити во 

странска валута од нерезиденти    
3280 - Побарување по краткорочни кредити во 

странска валута од нерезиденти нефинансиски правни 
лица 

3285 - Побарување по краткорочни кредити во 
странска валута од нерезиденти банки и други финан-
сиски организации 

3286 - Побарување по краткорочни кредити во 
странска валута од  нерезиденти други правни лица 

3287 - Побарување по краткорочни кредити во 
странска валута од нерезиденти физички лица 

3289 - Достасани а ненаплатени побарувања 
по краткорочни кредити во странска валута  од нерези-
денти      

     
33 - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОИ СЕ РАСПОЛО-
ЖИВИ ЗА ПРОДАЖБА И ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ 
ПЛАСМАНИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА  
      

330 - Домашни хартии од вредност во странска 
валута расположиви за продажба 

3300 - Обврзници на Република Македонија 
во странска валута кои се расположиви за продажба на 
странски пазар 

3302 - Сопственички хартии од вредност изда-
дени од резиденти во странска валута кои се располо-
живи за продажба на странски пазар  

mailto:RASPOLO@IVI
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3303 - Должнички хартии од вредност издаде-
ни од резиденти во странска валута кои се расположи-
ви за продажба на странски пазар 

3304 - Глобални потврди за сопственост за 
учество во домашни банки и други домашни правни 
лица платени во странска валута   
    

331 - Странски хартии од вредност во странска 
валута расположиви за продажба  

3310 - Хартии од вредност (државни записи) 
издадени од странски земји кои се расположиви за про-
дажба    

3311 - Благајнички записи издадени од стран-
ски централни банки кои се расположиви за продажба 

3312 - Сопственички хартии од вредност изда-
дени од нерезиденти во странска валута кои се распо-
ложиви за продажба  

3313 - Должнички хартии од вредност издаде-
ни од нерезиденти во странска валута кои се располо-
живи за продажба   

3314 - Глобални потврди за сопственост за 
учество во странски правни лица (на домашен пазар) 
кои се расположиви за продажба   

 
332 -  Краткорочно орочени девизни средства во 

странство    
 3320 - Краткорочно орочени девизни средства 
во странство до три месеци 

3322 - Краткорочно орочени девизни средства 
во странство над три месеци 

 
334 - Краткорочни пласмани во странска валута 

кај меѓународни финансиски институции  
3340 - Пласмани во странска валута кај меѓу-

народни финансиски институции    
3349 - Достасани а ненаплатени краткорочни 

пласмани во странска валута кај меѓународни финанси-
ски институции     

 
335 - Краткорочно орочени девизни средства кај 

домашни банки 
3350 - Краткорочно орочени девизни средства 

кај домашни банки 
  
337 -  Откупени краткорочни побарувања во де-

визи     
 3370 - Откупени краткорочни побарувања во 
девизи однос резидент-нерезидент  

 3371 - Откупени краткорочни побарувања во 
девизи однос нерезидент-нерезидент  

 3379 - Достасани а ненаплатени откупени кра-
ткорочни побарувања во девизи   
     
34 -  ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ ВО СТРАНСКА ВА-
ЛУТА 

 
340 - Побарување по долгорочни кредити во 

странска валута  од нефинансиски правни лица  
3400 - Побарување по долгорочни кредити во 

странска валута од нефинансиски правни лица  
3403 -  Побарување по долгорочни кредити во 

странска валута од нефинансиски правни лица за пла-
ќање на тековни обврски и финансирање на инвестици-
они работи во странство  

3409 - Достасани а ненаплатени побарувања 
по долгорочни кредити во странска валута од нефинан-
сиски правни лица 

 
341 - Побарување по долгорочни кредити во 

странска валута од јавен сектор 
3410 - Побарување по долгорочни кредити во 

странска валута од сектор држава 

3413 - Побарување по долгорочни кредити во 
странска валута од сектор држава за плаќање на теков-
ни обврски  

3419 - Достасани а ненаплатени побарувања 
по долгорочни кредити во странска валута од сектор 
држава 

 
345 - Побарување по долгорочни кредити во 

странска валута од банки и други финансиски орга-
низации 

3451 - Побарување по долгорочни кредити во 
странска валута од банки 

3453 - Побарување по долгорочни кредити во 
странска валута од други финансиски организации за 
плаќање на тековни обврски 

3454 - Побарување по долгорочни кредити во 
странска валута од други финансиски организации 

3459 - Достасани а ненаплатени побарувања 
по долгорочни кредити во странска валута од овласте-
ни банки и други финансиски организации 

346 - Побарување по долгорочни кредити во 
странска валута од други комитенти 

3460 - Побарување по долгорочни кредити во 
странска валута од други комитенти 

3463 - Побарување по долгорочни кредити во 
странска валута од други комитенти за плаќање на те-
ковни обврски  

3469 - Достасани а ненаплатени побарувања 
по долгорочни кредити во странска валута од други ко-
митенти 

 
348 - Побарување по долгорочни кредити во 

странска валута од нерезиденти 
3480 - Побарување по долгорочни кредити во 

странска валута од нерезиденти нефинансиски правни 
лица   

3485 - Побарување по долгорочни кредити во 
странска валута од нерезиденти банки и други финан-
сиски правни лица  

3486 -  Побарување по долгорочни кредити во 
странска валута од нерезиденти други правни лица 

3487 - Побарување по долгорочни кредити во 
странска валута од нерезиденти физички лица 

3489 - Достасани а ненаплатени побарувања 
по долгорочни кредити во странска валута од нерези-
денти      

 
35 - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОИ СЕ ЧУВААТ ДО 
ДОСТАСУВАЊЕ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ ПЛАС-
МАНИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА    

      
350 - Домашни хартии од вредност во странска 

валута кои се чуваат до достасување   
3500 - Обврзници на Република Македонија 

во странска валута кои се чуваат до достасување 
3503 - Должнички хартии од вредност издаде-

ни од резиденти во странска валута кои се тргуваат на 
странски пазар и се чуваат до достасување   

  
351 - Странски хартии од вредност во странска 

валута кои се чуваат до достасување 
 3510 - Хартии од вредност (државни записи) из-
дадени од странски земји кои се чуваат до достасување  

3511 - Благајнички записи на странски цен-
трални банки кои се чуваат до достасување 

3513 - Должнички хартии од вредност во 
странска валута издадени од нерезиденти кои се чуваат 
до достасување     

 
352 - Долгорочно орочени девизни средства во 

странство   
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3520 - Долгорочно орочени девизни средства 
во странство     
  

354 - Долгорочни пласмани во странска валута 
кај меѓународни финансиски институции 
 3540 - Долгорочни пласмани во странска валу-
та кај меѓународни финансиски институции 
 3549 - Достасани а ненаплатени долгорочни 
пласмани во странска валута кај меѓународни финанси-
ски институции      

 
355 - Долгорочно орочени девизни средства кај 

домашни банки     
 3550 - Долгорочно орочени девизни средства 
кај омашни банки д

 
357 - Откупени долгорочни побарувања во девизи 

3570 - Откупени долгорочни побарувања во 
девизи однос резидент-нерезидент    

3571- Откупени долгорочни побарувања во 
девизи однос нерезидент-нерезидент   

3579 - Достасани а ненаплатени откупени дол-
горочни побарувања во девизи  
36 - ПОБАРУВАЊА ОД НАРОДНА БАНКА И ДЕЛО-

ЈАТА И СТРАНСТВО ВИ НА БАНКАТА ВО ЗЕМ
   

360 - Краткорочни побарувања во странска ва-
лута од Народна банка  

3600 - Краткорочни побарувања во странска 
валута од Народна банка 

 
361- Краткорочни побарувања во странска валу-

та од делови на банката во земјата 
3610 -  Краткорочни побарувања во странска 

валута од делови на банката во земјата 
 
363 - Краткорочни побарувања во странска ва-

лута од делови на банката во странство  
3630 - Краткорочни побарувања во странска 

валута од делови на банката во странство  
3639 - Достасани а ненаплатени краткорочни 

побарувања во странска валута од делови на банката во 
странство  

 
365 - Долгорочни побарувања во странска валу-

та од Народна банка  
3650 - Долгорочни побарувања во странска ва-

лута од Народна банка  
 
368 - Долгорочни побарувања во странска валу-

та од делови на банки во странство 
3680 - Долгорочни побарувања во странска ва-

лута од делови на банката во странство 
3689 - Достасани а ненаплатени долгорочни 

побарувања во странска валута од делови на банката во 
странство 

 
38 - ПОБАРУВАЊА ПО РАБОТИ ВО СТРАНСКА 
ВА УТА ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА ДРУГИ Л

 
381- Побарувања по работи во странска валута 

во име и за сметка на јавен сектор 
3810 - Краткорочни кредити во странска валу-

та во име и за сметка на сектор држава 
3813 - Останати краткорочни побарувања во 

странска валута во име и за сметка на сектор држава 
3814 - Долгорочни кредити во странска валута 

во име и за сметка на сектор држава 
3817 - Останати долгорочни побарувања во 

странска валута во име и за сметка на сектор држава 
3818 - Трошоци на работење во странска валу-

та по работи во име и за сметка на сектор држава 
 
388 - Побарувања по работи во странска валута 

во име и за сметка на нерезиденти 

3880 - Побарувања по краткорочни кредити во 
странска валута во име и за сметка на нерезиденти  

3883 - Останати краткорочни побарувања во 
странска валута по работи во име и за сметка на нере-
зиденти 

3884 - Долгорочни кредити во странска валута 
во име и за сметка на нерезиденти 

3886 - Побарувања во странска валута од 
странски банки по старателски работи во име и за сме-
тка на нерезиденти 

3887 - Останати долгорочни побарувања во 
странска валута во име и за сметка на нерезиденти 

3888 - Трошоци на работење во странска валута 
по старателски работи во име и за сметка на нерезиденти 

3889 - Трошоци на работење во странска валу-
та по други работи во име и за сметка на нерезиденти 

 
39 - ПЛАСМАНИ ВО СУБОРДИНИРАНИ ДЕПОЗИ-
ТИ И ХИБРИДНИ КАПИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ 
КА  НЕРЕЗИДЕНТИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА Ј

 
391 - Пласмани во субординирани депозити во 

странска валута кај нерезиденти 
3910 - Пласмани во субординирани депозити 

во странска валута кај нерезиденти 
392 - Пласмани во хибридни капитални инстру-

менти во странска валута кај нерезиденти 
3920 - Пласмани во хибридни капитални ин-

струменти во странска валута кај нерезиденти 
 
Овие се активни сметки на кои можат да книжат  

Народна банка на Република Македонија и банките. 
 
4) Во планот на аналитичките сметки во сметковни-

от план на банките, штедилниците и други финансиски 
организации, класата 7 се менува и гласи:  

 
"КЛАСА 7: ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА ВО СТРАНСКА 
ВАЛУТА 

    
70 - ТЕКОВНИ СМЕТКИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА 
НА ДОМАШНИ БАНКИ И НЕРЕЗИДЕНТИ 

    
700 - Тековни сметки на домашни банки во 

странска валута 
7000 - Тековни сметки на домашни банки во 

странска валута 
         7009 - Посебни сметки на домашни банки во 

странска валута 
 
701 - Тековни сметки на странски банки во 

странска валута 
         7010 - Тековни сметки на странски банки во 

странска валута 
         7019 - Посебни сметки на странски банки во 

странска валута 
 
704 - Девизни лоро покриени акредитиви и га-

ранции 
7040 - Девизни лоро покриени акредитиви 
7041 - Девизни лоро покриени гаранции 

 
706 - Покритија по чекови и кредитни писма во 

странска валута 
7060 - Покритија по чекови и кредитни писма 

во странска валута 
 
708 - Тековни сметки на нерезиденти во стран-

ска валута 
7080 - Тековни сметки на нерезиденти- нефи-

нансиски правни лица  
7081 -Тековни сметки на странски амбасади и 

други дипломатски претставништва  
7085 - Тековни сметки на нерезиденти- други 

финансиски институции  
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7086 - Тековни сметки на нерезиденти- други 
правни лица 

7087 - Тековни сметки на нерезиденти- физич-
ки лица  

7088 - Посебни сметки на нерезиденти- нефи-
нансиски правни лица 

7089 - Посебни сметки на нерезиденти- други 
финансиски институции 

 
71 - СМЕТКИ НА ПРАВНИ ЛИЦА ВО СТРАНСКА 
ВАЛУТА  

    
710 - Тековни сметки на правни лица во стран-

ска валута 
7100 - Тековни сметки на нефинансиски прав-

ни лица во странска валута 
7105 - Тековни сметки на други финансиски 

институции во странска валута 
 
712 - Посебни тековни сметки на правни лица во 

странска валута 
7121 - Посебни тековни сметки на овластени 

менувачи во странска валута 
7122 - Посебни тековни сметки на правни ли-

ца овластени за трансфер на пари во странска валута  
7123 - Посебни тековни сметки на правни ли-

ца овластени  приредувачи на игри на среќа 
 
719 - Други средства на правни лица во странска 

валута 
7191 - Други средства на правни лица во 

странска валута за дознаки во странство 
7192 - Други средства на правни лица во 

странска валута за дознаки во странство на име покри-
тие по акредитиви и гаранции 

7199 - Други средства на правни лица во 
странска валута 

 
72 - СМЕТКИ НА ДРУГИ КОРИСНИЦИ ВО СТРАН-
СКА ВАЛУТА 

    
721 - Сметки на јавен сектор во странска валута 

7210 - Тековни сметки во странска валута на 
централно ниво на државата 

         7211 - Тековни сметки во странска валута на 
локално ниво на државата 

         7212 - Тековни сметки во странска валута на 
јавни фондови во Република Македонија (финансирани 
над жав 50% од др ата) 

   
726 - Сметки на други комитенти во странска 

валута 
        7260 - Сметки во странска валута на други 

правни лица - непрофитни институции 
 
727 - Сметки на население во странска валута 

7270 - Тековни сметки во странска валута на 
самостојни вршители на дејност со личен труд 

7271  - Штедни влогови по видување во стран-
ска валута на население  

         7272 - Тековни сметки во странска валута на 
население  

   
73 - ИЗДАДЕНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕД-
НОСТ И ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ ВО 
СТРАНСКА ВАЛУТА 

    
731 - Издадени должнички хартии од вредност во 

странска валута 
7310 - Издадени комерцијални записи во 

странска валута 
          7311 -  Издадени сертификати за депозит во 

странска валута 
         7312 - Издадени обврзници во странска валута 
  
738  -  Други краткорочни депозити и други об-

врски во странска валута 

7380 - Други краткорочни депозити и други 
обврски во странска валута 

  
74 - КРАТКОРОЧНО ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ ВО 
СТРАНСКА ВАЛУТА 

    
740 - Краткорочно орочени депозити во странска 

валута на  нефинансиски   правни лица 
7400 - Краткорочно орочени депозити во 

странска валута на  нефинансиски правни лица до еден 
месец 

7401 - Краткорочно орочени депозити во 
странска валута на  нефинансиски правни лица до три 
месеци 

7402 - Краткорочно орочени депозити во 
странска валута на  нефинансиски правни лица до шест 
месеци 

7403 - Краткорочно орочени депозити во 
странска валута на  нефинансиски правни лица до една 
год на  и

 
741 - Краткорочно орочени депозити во странска 

валута на јавен сектор 
7410 - Краткорочни орочени депозити во 

странска валута на сектор државата до еден месец 
7411 - Краткорочни орочени депозити во 

странска валута на сектор државата до три месеци 
7412 - Краткорочни орочени депозити во 

странска валута на сектор државата до шест месеци 
7413 - Краткорочни орочени депозити во 

странска валута на сектор државата до една година 
 
745 - Краткорочни депозити во странска валута 

на банки и други финансиски организации 
7450 - Краткорочни депозити во странска ва-

лута на банки и други финансиски организации до еден 
месец 

7451 - Краткорочни депозити во странска ва-
лута на банки и други финансиски организации до три 
месеци 

7452 - Краткорочни депозити во странска ва-
лута на банки и други финансиски организации до 
шест месеци 

7453 - Краткорочни депозити во странска ва-
лута на банки и други финансиски организации до една 
година 

 
746 - Краткорочно орочени депозити во странска 

валута на други комитенти  
7460 - Краткорочно орочени депозити во 

странска валута на други правни лица- непрофитни ин-
ституции до еден месец 

7461 - Краткорочно орочени депозити во 
странска валута на други правни лица- непрофитни ин-
ституции до три месеци 

7462 - Краткорочно орочени депозити во 
странска валута на други правни лица- непрофитни ин-
ституции до шест месеци 

7463 - Краткорочно орочени депозити во 
странска валута на други правни лица- непрофитни ин-
ституции до една година 

 
747 - Краткорочно орочени депозити во странска 

валута на население 
7470 - Краткорочно орочени депозити во 

странска валута на население до еден месец 
7471 - Краткорочно орочени депозити во 

странска валута на население до три месеци 
7472 - Краткорочно орочени депозити во 

странска валута на население до шест месеци 
7473 - Краткорочно орочени депозити во 

странска валута на население до една година 
 
748  - Краткорочно орочени депозити во стран-

ска валута на нерезиденти 
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7480 - Краткорочно орочени депозити во 
странска валута на нерезиденти до еден месец 

7481 - Краткорочно орочени депозити во 
странска валута на нерезиденти до три месеци 

7482 - Краткорочно орочени депозити во 
странска валута на нерезиденти до шест месеци 

7483 - Краткорочно орочени депозити во 
странска валута на нерезиденти до една година 

  
75 - ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И 
ДРУГИ ОБВРСКИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА 

 
750 - Краткорочни кредити од Народна банка во 

странска валута 
7500 - Краткорочни кредити од Народна банка 

во странска валута 
 
751 - Краткорочни кредити од домашни банки 

во странска валута 
7511 - Краткорочни кредити од домашни бан-

ки во странска валута 
7519 - Достасани а неизмирени краткорочни 

кредити во странска валута  од домашни банки 
752 - Краткорочни кредити од странски банки и 

други финансиски институции во странска валута 
7520 - Краткорочни кредити од странски бан-

ки и други финансиски институции во странска валута 
за сметка на комитентите на банката 

7521 - Краткорочни кредити од странски бан-
ки и други финансиски институции во странска валута 
за сметка на банката 

7529 - Достасани а неизмирени краткорочни 
кредити од странски банки и други финансиски инсти-
туции во странска валута  

 
754 - Краткорочни кредити од нерезиденти во 

странска валута 
 7540 - Краткорочни кредити од други нерези-

денти во странска валута 
7549 - Достасани а неизмирени краткорочни 

кредити од други нерезиденти во странска валута 
 
755 - Краткорочни обврски во странска валута 

спрема делови на банката во странство 
7550 -  Краткорочни обврски во странска ва-

лута спрема делови на банката во земјата 
 
757 - Краткорочни обврски во странска валута 

спрема делови на банката во  странство 
7570 - Краткорочни обврски во странска валу-

та спрема делови на банката во странство 
7579 - Достасани а неизмирени краткорочни 

обврски во странска валута спрема делови на банката 
во странство 

 
758 - Обврски по краткорочни кредити од На-

родна банка во странска валута спрема меѓународ-
ни финансиски институции 

7580 -  Краткорочни кредити од Народна 
банка во странска валута спрема меѓународни финан-
сиски институции 

7589 - Достасани а неизмирени краткорочни 
кредити од Народна банка во странска валута спрема 
меѓународни финансиски институции 

 
759 - Преземени краткорочни обврски во девизи 

7590 - Преземени краткорочни обврски во де-
визи однос резидент-нерезидент 

7591 - Преземени краткорочни обврски во де-
визи однос нерезидент-нерезидент 

 
76 - ДОЛГОРОЧНИ ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ ВО 
СТРАНСКА ВАЛУТА 

    
760 - Долгорочно орочени депозити во странска 

валута на  нефинансиски правни лица 
7600 - Долгорочно орочени депозити во стран-

ска валута на  нефинансиски правни лица  
  
761 - Долгорочно орочени депозити во странска 

валута на јавен сектор 
7610- Долгорочно орочени депозити во стран-

ска валута на локално ниво на државата 
 
765 - Долгорочно орочени депозити во странска 

валута на банки и други финансиски организации 
7650 - Долгорочно орочени депозити во стран-

ска валута на банки и други финансиски организации  
 
766 - Долгорочно орочени депозити во странска 

валута на други комитенти 
 7660 - Долгорочно орочени депозити во стран-

ска валута на други комитенти  
 
767 - Долгорочно орочени депозити во странска 

валута на население 
        7670 - Долгорочно орочени депозити во стран-

ска валута на население 
768 - Долгорочно орочени депозити во странска 

валута на нерезиденти 
7680 - Долгорочно орочени депозити во стран-

ска валута на нерезиденти   
    

77 - ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ДРУ-
ГИ ОБВРСКИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА 

    
770 - Долгорочни кредити од Народна банка во 

странска валута 
7700 - Долгорочни кредити од Народна банка 

во странска валута 
 
771 - Долгорочни кредити од домашни банки во 

странска валута  
7711 - Долгорочни кредити во странска валута 

од овластени банки 
7719 - Достасани а неизмирени долгорочни 

кредити во странска валута од овластени банки 
  
772 - Долгорочни кредити од странски банки и 

други финансиски институции во странска валута 
7720 - Долгорочни кредити од странски банки 

и други финансиски институции во странска валута за 
сметка на комитентите на банката 

7721 - Долгорочни кредити од странски банки 
и други финансиски институции во странска валута за 
сметка на банката 

7729 - Достасани а неизмирени долгорочни 
кредити од странски банки и други финансиски инсти-
туции во странска валута  

  
774 - Долгорочни кредити од нерезиденти во 

странска валута 
7740 - Долгорочни кредити од други нерези-

денти во странска валута 
         7749 - Достасани а неизмирени долгорочни 

кредити од  други нерезиденти во странска валута 
 
777 - Долгорочни обврски во странска валута 

спрема делови на банката во странство 
7770 - Долгорочни обврски во странска валута 

спрема делови на банката во странство 
7779 - Достасани а неизмирени долгорочни 

обврски во странска валута спрема делови на банката 
во странство 
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778 - Обврски по долгорочни кредити од Народ-
на банка во странска валута спрема меѓународни 
финансиски институции 

7780 -  Долгорочни кредити од Народна бан-
ка во странска валута спрема меѓународни финансиски 
институции 

7789 - Достасани а неизмирени долгорочни 
кредити од Народна банка во странска валута спрема 
меѓународни финансиски институции 

 
779 - Преземени долгорочни обврски во девизи 

7790 - Преземени долгорочни обврски во де-
визи однос резидент-нерезидент 

7791 - Преземени долгорочни обврски во де-
визи однос нерезидент-нерезидент 

 
78 - ОБВРСКИ ПО РАБОТИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА 
ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА ДРУГИ 

    
781 - Обврски по работи во странска валута во 

име и за сметка на јавен сектор 
7810 - Обврски по депозити во странска валу-

та во име и за сметка на сектор држава 
7811 - Обврски по краткорочни кредити и дру-

ги обврски во странска валута во име и за сметка на се-
ктор држава 

7812- Обврски по долгорочно орочени депози-
ти во странска валута во име и за сметка на сектор др-
жава  

7813 - Обврски по долгорочни кредити и дру-
ги обврски во странска валута во име и за сметка на се-
ктор држава 

7818 - Приходи по работи во странска валута 
во име и за сметка на сектор држава 

 
788 - Обврски по работи во странска валута во 

име и за сметка на нерезиденти 
7880 - Обврски по депозити и други средс-

тва по видување во странска валута во име и за сметка 
на нерезиденти  

7881 - Обврски по краткорочни кредити и дру-
ги обврски во странска валута во име и за сметка на не-
резиденти 

7882- Обврски по долгорочно орочени депози-
ти во странска валута во име и за сметка на нерезиден-
ти  

7883 - Обврски по долгорочни кредити и дру-
ги обврски во странска валута во име и за сметка на не-
резиденти 

7886 - Старателски сметки на нерезиденти во 
странска валута  

7888 - Приходи по работи во странска валута 
со старателски сметки во име и за сметка на нерезиден-
ти 

7889 - Приходи по други работи во странска 
валута во име и за сметка на нерезиденти 

 
79 - ОБВРСКИ ПО СУБОРДИНИРАНИ ДЕПОЗИТИ И 
ХИБРИДНИ КАПИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ СПРЕ-
МА НЕРЕЗИДЕНТИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА 

    
791 - Обврски по субординирани депозити во 

странска валута спрема нерезиденти 
7910 - Обврски по субординирани депозити во 

странска валута спрема нерезиденти 
 
792 - Обврски по хибридни капитални инстру-

менти во странска валута спрема нерезиденти  
         7920 - Обврски по хибридни капитални ин-

струменти во странска валута спрема нерезиденти" 
 
Овие се пасивни сметки на кои можат да книжат  

Народна банка на Република Македонија и банките. 

 
5) Во планот на аналитичките сметки во сметковни-

от план на банките, штедилниците и други финансиски 
организации се воведуваат следните сметки: 

 
1086 - Парични средства за вршење старателски ра-

боти во име и за сметка на нерезиденти 
1088 - Трошоци на работење по старателски работи 

во име и за сметка на нерезиденти 
 
Овие се активни сметки на кои можат да книжат 

банките. 
 
8886 - Старателски сметки на нерезиденти во дена-

ри 
8888 - Приходи по работи со старателски сметки во 

име и за сметка на нерезиденти  
8889 - Приходи по други работи во име и за сметка 

на нерезидент 
 
Овие се пасивни сметки на кои можат да книжат 

банките. 
 
9908 - Побарувања по работи во земјата од нерези-

денти 
99086 - Побарувања врз основа на хартии од вред-

ност во сопственост на нерезидент 
9958 - Обврски по работи во земјата кон нерезиден-

ти 
99586 - Обврски врз основа на хартии од вредност 

во сопственост на нерезидент  
 
Овие се вонбилансни сметки на кои можат да кни-

жат банките. 
 
0304 - Залихи на материјали за изработка на книж-

ни и ковани пари 
0305 - Залихи на материјали за изработка на таксе-

ни вредносници и меници 
1023 - Заменети оштетени банкноти 
 
Овие се  активни сметки на кои може да книжи На-

родна банка на Република Македонија.  
   
6) Во планот на аналитичките сметки во сметковни-

от план на банките, штедилниците и други финансиски 
организации, аналитичката сметка 1022 се менува и 
гласи: "Заменети излитени  банкноти и ковани пари". 

 
Ова е активна сметка на која може да книжи Народ-

на банка на Република Македонија. 
 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 15.10. 2002 година. 
 

      О.бр. 02-15/CII-10/2002                        Претседател 
10 октомври 2002 година       на Советот на Народна банка 

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

___________ 
1326. 
Врз основа на член 40 став 3 од Законот за девизно 

работење (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 54/02) и точка 4 од Одлуката 
за начинот на отворање на девизни сметки на резиден-
ти кај овластени банки (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 53/02), гувернерот на Народна банка 
на Република Македонија, донесува 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОСТОЈБАТА 
НА ДЕВИЗНИТЕ СМЕТКИ НА РЕЗИДЕНТИТЕ КАЈ 

ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ 
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7403 - Краткорочно орочени депозити во странска 
валута на нефинансиски правни лица до една година 

 
1. Банката е должна до Народна банка на Република 

Македонија да доставува месечен извештај за состојба-
та на сметките во странска валута на резидентите фи-
зички и правни лица. 

7410 - Краткорочни орочени депозити во странска 
валута на сектор државата до еден месец 

7411 - Краткорочни орочени депозити во странска 
валута на сектор државата до три месеци 2. Банката е должна извештајот да го достави нај-

доцна до 10-ти во месецот за изминатиот месец, со тоа 
што во извештајот треба да е опфатен како прокнижен 
и последниот ден од месецот. 

7412 - Краткорочни орочени депозити во странска 
валута на сектор државата до шест месеци 

7413 - Краткорочни орочени депозити во странска 
валута на сектор државата до една година 3. Банката е должна да известува за состојбата на 

девизните сметки од прилог бр. 1 од ова упатство. 7450 - Краткорочни депозити во странска валута на 
банки и други финансиски организации до еден месец 4. Банката известува на образец ИСДСР-Извештај 

за состојба на девизните сметки на резидентите кој е 
составен дел на ова упатство, прилог бр. 2. 

7451 - Краткорочни депозити во странска валута на 
банки и други финансиски организации до три месеци 

7452 - Краткорочни депозити во странска валута на 
банки и други финансиски организации до шест месеци Банката го изготвува извештајот ИСДСР за сметки-

те од точка 3 од ова упатство, при што износите во из-
вештајот ги внесува со две децимални места. 7453 - Краткорочни депозити во странска валута на 

банки и други финансиски организации до една година Во насловот на извештајот ИСДСР се наведува пос-
ледниот ден од месецот за кој се доставува извештајот, 
називот и матичниот број на банката, како и бројот на 
сметката за кој се доставува извештајот. 

7460 - Краткорочно орочени депозити во странска 
валута на други правни лица-непрофитни институции 
до еден месец 

7461 - Краткорочно орочени депозити во странска 
валута на други правни лица-непрофитни институции 
до три месеци 

Во колоните на овој извештај се внесуваат следните 
податоци: 

1-2) Скратен назив и шифра на валута од шифрар-
никот на валути кој е составен дел на Упатството за на-
чинот на вршење на платниот промет со странство-
прилог бр. 6; 

7462 - Краткорочно орочени депозити во странска 
валута на други правни лица-непрофитни институции 
до шест месеци 

7463 - Краткорочно орочени депозити во странска 
валута на други правни лица-непрофитни институции 
до една година 

3) Износ на почетната состојба во валута; 
4) Износ на новата состојба во валута. 
Износот на почетната состојба на извештајот во ва-

лута мора да е идентичен со износот на новата состојба 
од претходниот извештај. 

7470 - Краткорочно орочени депозити во странска 
валута на население до еден месец 

7471 - Краткорочно орочени депозити во странска 
валута на население до три месеци Известените состојби на сметките од точка 3 од ова 

упатство мора да одговараат со податоците во КНБИФО. 7472 - Краткорочно орочени депозити во странска 
валута на население до шест месеци Банката извештајот го заверува со потпис и печат. 

5. Банката е должна писмено да ја извести Народна 
банка на Република Македонија за извештајните сме-
тки од прилог бр. 1 за кои нема состојба, при што за 
истите не доставува извештај ИСДСР. 

7473 - Краткорочно орочени депозити во странска 
валута на население до една година 

7600 - Долгорочно орочени депозити во странска 
валута на нефинансиски правни лица  

6. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на РМ�, а 
ќе се применува од денот на примена на Законот за де-
виз о работење. 

7610 - Долгорочно орочени депозити во странска 
валута на локално ниво на државата 

7650 - Долгорочно орочени депозити во странска 
валута на банки и други финансиски организации н 7660 - Долгорочно орочени депозити во странска 
валута на други комитенти   У. бр. 09/2-11          Гувернер, 

8 октомври 2002 година                    Љубе Трпески, с.р. 7670 - Долгорочно орочени депозити во странска 
валута на население        Скопје 

 
 

               Прилог бр. 1 *721 - Сметки на јавен сектор во странска валута 
* Банката известува за соодветните четирицифрени 

аналитички сметки на јавниот сектор ако се водат кај нив. 
ПРЕГЛЕД НА ДЕВИЗНИ СМЕТКИ НА РЕЗИДЕНТИ 

ПО КОИ СЕ ДОСТАВУВААТ ИЗВЕШТАИ 
  
7100 - Тековни сметки на нефинансиски правни ли-

ца во странска валута 
 
 

7105 - Тековни сметки на други финансиски инсти-
туции во странска валута 

 
 

7121 - Посебни тековни сметки на овластени мену-
вачи во странска валута 

 
 

7122 - Посебни тековни сметки на правни лица ов-
ластени за трансфер на пари во странска валута 

 
 

7123 - Посебни тековни сметки на правни лица ов-
ластени приредувачи на игри на среќа 

 
 7260 - Сметки во странска валута на други правни 

лица-непрофитни институции  
 7270 - Тековни сметки во странска валута на само-

стојни вршители на дејност со личен труд  
 7271 - Штедни влогови по видување во странска ва-

лута на население  
 7272 - Тековни сметки во странска валута на насе-

ление  
 7400 - Краткорочно орочени депозити во странска 

валута на нефинансиски правни лица до еден месец  
 7401 - Краткорочно орочени депозити во странска 

валута на нефинансиски правни лица до три месеци  
 7402 - Краткорочно орочени депозити во странска 

валута на нефинансиски правни лица до шест месеци  
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___________ 
1327. 
Врз основа на член 42 став 2 од Законот за девизно 

работење ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 54/02) и точка 8, 9, 10 и 12 од 
Одлуката за начинот и условите за доставување изве-
штаи за склучени кредитни работи ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 53/02), гувернерот на Народ-
на банка на Република Македонија го донесе следното 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ 
НА ЗБИРНИ ИЗВЕШТАИ ЗА СКЛУЧЕНИ КРЕДИТ-
НИ РАБОТИ МЕЃУ РЕЗИДЕНТИ И НЕРЕЗИДЕНТИ   

1. Со ова упатство се пропишуваат начинот, роко-
вите и обрасците за доставување на збирни извештаи за 
склучени кредитни работи меѓу резиденти и нерези-
денти, како и начинот на пополнување на истите. 

2. Збирните извештаи до Народна банка на Репуб-
лика Македонија (во натамошниот текст: Народна бан-
ка) ги доставува известувачот кој може да биде: 

- резидент, учесник во кредитната работа или 
- правно лице овластено од резидентот да врши из-

вестување во негово име (овластената банка преку која 
се врши платниот промет со странство или друго прав-
но лице). 

3. Известувачот ги доставува следните месечни 
збирни извештаи: 

- Извештај за купување на побарувања од правни 
односи меѓу резиденти, ако купувачот е нерезидент на 
Образец КН. 
Овој извештај содржи податоци за купени побару-

вања од правни односи меѓу резиденти  ако купувачот 
е нерезидент и се доставува за месецот за кој се изве-
стува.  
Извештајот го доставува резидентот продавач на 

побарувањето.  
- Извештај за купување на побарувања од правни 

односи меѓу нерезиденти, ако купувачот е резидент на 
Образец КР.  
Овој извештај содржи податоци за купени побару-

вања од правни односи меѓу нерезиденти ако купува-
чот е резидент и се доставува за месецот за кој се изве-
стува.  
Извештајот го доставува резидентот купувач на по-

барувањето. 
- Извештај за преземање на обврски од правни од-

носи меѓу резиденти, ако преземачот е нерезидент на 
Образец ПН. 
Овој извештај содржи податоци за преземени обврски 

од правни односи меѓу резиденти ако преземачот е нере-
зидент  и се доставува за месецот за кој се известува.  
Извештајот го доставува резидентот пренесувач на 

обврската. 
- Извештај за преземање на обврски од правни од-

носи меѓу нерезиденти, ако преземачот е резидент на 
Образец ПР. 
Овој извештај содржи податоци за преземени обвр-

ски од правни односи меѓу нерезиденти ако преземачот 
е резидент  и се доставува за месецот за кој се известува.  
Извештајот го доставува резидентот преземач на 

обврската. 
- Извештај за продажба и купување на побарувања 

од правни односи меѓу резиденти и нерезиденти, ако 
основната работа одговара на природата на комерција-
лен кредит на Образец КФ.  

Овој извештај содржи податоци за продадени од-
носно купени побарувања од правни односи меѓу рези-
денти и нерезиденти и се доставува за месецот за кој се 
известува.  
Извештајот го доставува резидентот продавач на 

побарувањето, доколку купувачот на побарувањето е 
нерезидент.  
Извештајот го доставува резидентот купувач на по-

барувањето, во случаите кога продавачот на побарува-
њето е резидент или нерезидент. 

- Извештај за издадено емство, гаранција, залог на 
недвижнини или движнини и други облици на осигуру-
вање издадено на нерезидент на Образец Г-1. 
Овој извештај содржи податоци за состојбата и про-

метот на издадените емства, гаранции, залог на нед-
вижнини или движнини и други облици на осигурува-
ње на нерезидент (во натамошниот текст: гаранции) и 
се доставува со состојба на последниот ден од месецот 
за кој се известува.  
Извештајот содржи податоци за состојбата и проме-

тот на издадените гаранции од страна на резидентот 
издавач на гаранцијата во корист на нерезидентот ко-
рисник на гаранцијата, а налогодавец за издавање на 
гаранцијата може да биде резидент или нерезидент. 
Извештајот го доставува резидентот издавач на га-

ранцијата. 
4. Податоците во извештаите од точка 3 алинеја 1, 

2, 3, 4 и 5 на ова упатство се искажуваат во девизи и во 
милиони денари, со две децимални места.  
За конверзија во денари се користи средниот курс 

на Народна банка кој важи на последниот ден во месе-
цот за кој се известува.  
Податоците во извештајот од точка 3 алинеја 6 на 

ова упатство се искажуваат во УС Долари, со две деци-
мални места.  
За конверзија во УС Долари се користи средниот 

курс на Народна банка кој важи на последниот ден во 
месецот за кој се известува. 

5. Известувачот извештаите ги доставува до Народ-
на банка во 1 (еден)  примерок (печатена форма) во рок 
од 10 (десет) работни дена по истекот на месецот за кој 
се известува. 

6. Формата на обрасците од точка 3 од ова упат-
ство, се дадени во Прилог на ова упатство. 

7. Образецот КН - "Извештај за купување на поба-
рувања од правни односи меѓу резиденти, ако купува-
чот е нерезидент" се пополнува на следниот начин: 
Во обележјата од 1 до 4 се пишуваат податоци за 

купените побарувања од правни односи меѓу резиден-
ти, ако купувачот е нерезидент, настанати во месецот 
за кој се известува и тоа: 
Обележје 1 - " Купени побарувања според валута" 
Во поодделните редови се пишува шифрата на ва-

лутата на купените побарувања. 
Во колона 1 - "Износ во девизи"  
За секоја валута поодделно, се пишува износот на 

купените побарувања во девизи. 
Во колона 2 - "Износ во милиони денари"  
За секоја валута поодделно, се пишува износот на 

купените побарувања во милиони денари.   
Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во мили-

они денари, односно збирот од колона 2. 
Обележје 2 - "Купени побарувања според државата 

на новиот кредитор" 
Во поодделните редови се пишува името на држа-

вата во која е седиштето на новиот кредитор. 
Во колона 1 - "Износ во девизи"  
За секоја држава поодделно, се пишува износот на 

купените побарувања во девизи.  
Во колона 2 - "Износ во милиони денари"  
За секоја држава поодделно, се пишува износот на 

купените побарувања во милиони денари.  
Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во мили-

они денари, односно збирот од колона 2. 
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Обележје 3  - " Купени побарувања според видот на 
работата" 
Во поодделните редови се пишува видот на правна-

та работа која е основа за купените побарувања. 
Во колона 1 - "Износ во девизи"  
За секоја правна работа поодделно, се пишува изно-

сот на купените побарувања во девизи.  
Во колона 2 - "Износ во милиони денари"  
За секоја правна работа поодделно, се пишува изно-

сот на купените побарувања во милиони денари.  
Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во мили-

они денари, односно збирот од колона 2. 
Обележје 4 - "Купени побарувања според рокот на 

траење" 
4.1. краткорочни (со рок на траење до една година) и 
4.2. долгорочни (со рок на траење подолг од една 

година) 
Во колона 1 - "Износ во девизи"  
За поодделните категории на рок на траење се пи-

шува износот на купените побарувања во девизи.  
Во колона 2 - "Износ во милиони денари"  
За поодделните категории на рок на траење се пи-

шува износот на купените побарувања во милиони де-
нари.  
Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во мили-

они денари, односно збирот од колона 2. 
Обележје 5 - "Продавач на побарувањето" 
Се пишуваат податоци за продавачот на побарува-

њето и тоа: матичен број, назив, седиште и печат, име, 
презиме, потпис  на  одговорното лице, како и  место и 
датум на доставување на извештајот. 
Обележје 6 - "Известувач" 
Ова обележје се пополнува само доколку резиден-

тот - продавач на побарувањето овластил друго правно 
лице да известува во негово име. 
Се пишуваат податоци за известувачот и тоа: назив, 

седиште и печат, име, презиме, потпис  на  одговорното 
лице, како и  место и датум на доставување на извештајот. 

8. Образецот КР - "Извештај за купување на поба-
рувања од правни односи меѓу нерезиденти, ако купу-
вачот е резидент" се пополнува на следниот начин: 
Во обележјата од 1 до 4 се пишуваат податоци за 

купените побарувања од правни односи меѓу нерези-
денти, ако купувачот е резидент, настанати во месецот 
за кој се известува и тоа: 
Обележје 1 - "Купени побарувања според валута" 
Во поодделните редови се пишува шифрата на ва-

лутата на купените побарувања. 
Во колона 1 - "Износ во девизи"  
За секоја валута поодделно, се пишува износот на 

купените побарувања во девизи. 
Во колона 2 - "Износ во милиони денари"  
За секоја валута поодделно, се пишува износот на 

купените побарувања во милиони денари.   
Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во мили-

они денари, односно збирот од колона 2. 
Обележје 2 - "Купени побарувања според државата 

на продавачот на побарувањето" 
Во поодделните редови се пишува името на државата 

во која е седиштето на продавачот на побарувањето. 
Во колона 1 - "Износ во девизи"  
За секоја држава поодделно, се пишува износот на 

купените побарувања во девизи.  
Во колона 2 - "Износ во милиони денари"  
За секоја држава поодделно, се пишува износот на 

купените побарувања во милиони денари.  
Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во мили-

они денари, односно збирот од колона 2. 
Обележје 3  - "Купени побарувања според видот на 

работата" 
Во поодделните редови се пишува видот на правна-

та работа која е основа за купените побарувања. 
Во колона 1 - "Износ во девизи"  

За секоја правна работа поодделно, се пишува изно-
сот на купените побарувања во девизи.  
Во колона 2 - "Износ во милиони денари"  
За секоја правна работа поодделно, се пишува изно-

сот на купените побарувања во милиони денари.  
Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во мили-

они денари, односно збирот од колона 2. 
Обележје 4 - "Купени побарувања според рокот на 

траење" 
4.1. краткорочни (со рок на траење до една година) и 
4.2. долгорочни (со рок на траење подолг од една 

година) 
Во колона 1 - "Износ во девизи"  
За поодделните категории на рок на траење се пи-

шува износот на купените побарувања во девизи.  
Во колона 2 - "Износ во милиони денари"  
За поодделните категории на рок на траење се пишува 

износот на купените побарувања во милиони денари.  
Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во мили-

они денари, односно збирот од колона 2. 
Обележје 5 - "Купувач на побарувањето (нов креди-

тор)" 
Се пишуваат податоци за купувачот на побарување-

то и тоа: матичен број, назив, седиште и печат, име, 
презиме, потпис  на  одговорното лице, како и  место и 
датум на доставување на извештајот. 
Обележје 6 - "Известувач" 
Ова обележје се пополнува само доколку резиден-

тот - купувач на побарувањето (нов кредитор) овластил 
друго правно лице да известува во негово име. 
Се пишуваат податоци за известувачот и тоа: назив, 

седиште и печат, име, презиме, потпис  на  одговорното 
лице, како и  место и датум на доставување на извештајот. 

9. Образецот ПН - "Извештај за преземање на обвр-
ски од правни односи меѓу резиденти, ако преземачот е 
нерезидент " се пополнува на следниот начин: 
Во обележјата од 1 до 4 се пишуваат податоци за 

преземените обврски од правни односи меѓу резиден-
ти, ако преземачот  е нерезидент, настанати во месецот 
за кој се известува и тоа: 
Обележје 1 - "Преземени обврски според валута" 
Во поодделните редови се пишува шифрата на ва-

лутата за преземените обврски. 
Во колона 1 - "Износ во девизи"  
За секоја валута поодделно се пишува износот за 

преземените обврски во девизи. 
Во колона 2 - "Износ во милиони денари"  
За секоја валута поодделно се пишува износот за 

преземените обврски во милиони денари.   
Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во мили-

они денари, односно збирот од колона 2. 
Обележје 2 - "Преземени обврски според државата 

на новиот должник" 
Во поодделните редови се пишува името на држа-

вата во која е седиштето на новиот должник. 
Во колона 1 - "Износ во девизи"  
За секоја држава поодделно, се пишува износот на 

преземените обврски во девизи.  
Во колона 2 - "Износ во милиони денари"  
За секоја држава поодделно, се пишува износот на 

преземените обврски во милиони денари.  
Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во мили-

они денари, односно збирот од колона 2. 
Обележје 3  - "Преземени обврски според видот на 

работата" 
Во поодделните редови се пишува видот на правна-

та работа која е основа за преземените обврски. 
Во колона 1 - "Износ во девизи"  
За секоја правна работа поодделно, се пишува изно-

сот на преземените обврски во девизи.  
Во колона 2 - "Износ во милиони денари"  
За секоја правна работа поодделно, се пишува изно-

сот на преземените обврски во милиони денари.  
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Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во мили-
они денари, односно збирот од колона 2. 
Обележје 4 - " Преземени обврски според рокот на 

траење" 
4.1. краткорочни (со рок на траење до една година) и 
4.2. долгорочни (со рок на траење подолг од една 

година) 
Во колона 1 - "Износ во девизи"  
За поодделните категории на рок на траење се пи-

шува износот на преземените обврски во девизи.  
Во колона 2 - "Износ во милиони денари"  
За поодделните категории на рок на траење се пишува 

износот на преземените обврски во милиони денари.  
Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во мили-

они денари, односно збирот од колона 2. 
Обележје 5  - "Пренесувач на обврската" 
Се пишуваат податоци за пренесувачот на обврска-

та и тоа: матичен број, назив, седиште и печат, име, 
презиме, потпис  на  одговорното лице, како и  место и 
датум на доставување на извештајот. 
Обележје 6  - "Известувач" 
Ова обележје се пополнува само доколку резиден-

тот - пренесувач на обврската овластил друго правно 
лице да известува во негово име. 
Се пишуваат податоци за известувачот и тоа: назив, 

седиште и печат, име, презиме, потпис  на  одговорно-
то лице, како и  место и датум на доставување на изве-
штајот. 

10. Образецот ПР - "Извештај за преземање на об-
врски од правни односи меѓу нерезиденти, ако презе-
мачот е резидент " се пополнува на следниот начин: 
Во обележјата од 1 до 4 се пишуваат податоци за 

преземените обврски од правни односи меѓу нерези-
денти, ако преземачот е резидент, настанати во месе-
цот за кој се известува и тоа: 
Обележје 1 - "Преземени обврски според валута" 
Во поодделните редови се пишува шифрата на ва-

лутата на преземените обврски. 
Во колона 1 - "Износ во девизи"  
За секоја валута поодделно, се пишува износот на 

преземените обврски во девизи. 
Во колона 2 - "Износ во милиони денари"  
За секоја валута поодделно, се пишува износот на 

преземените обврски во милиони денари. 
Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во мили-

они денари, односно збирот од колона 2. 
Обележје 2 - "Преземени обврски според државата 

на поранешниот должник" 
Во поодделните редови се пишува името на држа-

вата во која е седиштето на поранешниот должник. 
Во колона 1 - "Износ во девизи"  
За секоја држава поодделно, се пишува износот на 

преземените обврски во девизи.  
Во колона 2 - "Износ во милиони денари"  
За секоја држава поодделно, се пишува износот на 

преземените обврски во милиони денари.  
Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во мили-

они денари, односно збирот од колона 2. 
Обележје 3  - "Преземени обврски според видот на 

работата" 
Во поодделните редови се пишува видот на правна-

та работа која е основа за преземените обврски. 
Во колона 1 - "Износ во девизи"  
За секоја правна работа поодделно, се пишува изно-

сот на преземените обврски во девизи.  
Во колона 2 - "Износ во милиони денари"  
За секоја правна работа поодделно, се пишува изно-

сот на преземените обврски во милиони денари.  
Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во мили-

они денари, односно збирот од колона 2. 
Обележје 4  - " Преземени обврски според рокот на 

траење" 
4.1. краткорочни (со рок на траење до една година) 

4.2. долгорочни (со рок на траење подолг од една 
година) 
Во колона 1 - "Износ во девизи"  
За поодделните категории на рок на траење се пи-

шува износот на преземените обврски во девизи.  
Во колона 2 - "Износ во милиони денари"  
За поодделните категории на рок на траење се пи-

шува износот на преземените обврски во милиони де-
нари.  

 Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во ми-
лиони денари, односно збирот од колона 2. 
Обележје 5 - "Преземач на обврската" 
Се пишуваат податоци за преземачот на обврската 

и тоа: матичен број, назив, седиште и печат, име, пре-
зиме, потпис  на  одговорното лице, како и  место и да-
тум на доставување на извештајот. 
Обележје 6  - "Известувач" 
Ова обележје се пополнува само доколку резиден-

тот - преземач на обврската овластил друго правно ли-
це да известува во негово име. 
Се пишуваат податоци за известувачот и тоа: назив, 

седиште и печат, име, презиме, потпис  на  одговорно-
то лице, како и  место и датум на доставување на изве-
штајот. 

11. Образецот  КФ - "Извештај за продажба и купу-
вање на побарувања од правни односи меѓу резиденти 
и нерезиденти, ако основната работа одговара на при-
родата на комерцијален кредит " се пополнува на след-
ниот начин: 
Во обележјата од 1 до 3 се пишуваат податоци за 

продажба и купување на побарувања од правни односи 
меѓу резиденти и нерезиденти, настанати во месецот за 
кој се известува и тоа: 
Обележје 1 - " Продадени односно купени побару-

вања според валута" 
Во поодделните редови се пишува шифрата на ва-

лутата на продадените односно купените побарувања. 
"Продадени побарувања" 
Во колона 1 - "Износ во девизи"  
За секоја валута поодделно, се пишува износот на 

продадените побарувања во девизи. 
Во колона 2 - "Износ во милиони денари"  
За секоја валута поодделно, се пишува износот на 

продадените побарувања во милиони денари.   
Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во мили-

они денари, односно збирот од колона 2. 
"Купени побарувања" 
Во колона 3 - "Износ во девизи"  
За секоја валута поодделно, се пишува износот на 

купените побарувања во девизи. 
Во колона 4 - "Износ во милиони денари"  
За секоја валута поодделно, се пишува износот на 

купените побарувања во милиони денари.   
Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во мили-

они денари, односно збирот од колона 4. 
Обележје 2 - "Продадени односно купени побарува-

ња според државата на должникот" 
Во поодделните редови се пишува името на држа-

вата во која е седиштето на должникот. 
 "Продадени побарувања" 
Во колона 1 - "Износ во девизи"  
За секоја држава поодделно, се пишува износот на 

продадените побарувања во девизи.  
Во колона 2 - "Износ во милиони денари"  
За секоја држава поодделно, се пишува износот на 

продадените побарувања во милиони денари.   
Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во мили-

они денари, односно збирот од колона 2. 
"Купени побарувања" 
Во колона 3 - "Износ во девизи"  
За секоја држава поодделно, се пишува износот на 

купените побарувања во девизи. 
Во колона 4 - "Износ во милиони денари"  
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За секоја држава поодделно, се пишува износот на 
купените побарувања во милиони денари.   
Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во мили-

они денари, односно збирот од колона 4. 
Обележје 3 - "Продадени односно купени побарува-

ња според рокот на траење" 
3.1. краткорочни (со рок на доспевање до една го-

дина) и 
3.2. долгорочни (со рок на доспевање подолг од ед-

на година) 
"Продадени побарувања" 
Во колона 1 - "Износ во девизи"  
За поодделните категории на рок на траење, се пи-

шува износот на продадените побарувања во девизи.  
Во колона 2 - "Износ во милиони денари"  
За поодделните категории на рок на траење, се пи-

шува износот на продадените побарувања во милиони 
денари.   
Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во мили-

они денари, односно збирот од колона 2. 
"Купени побарувања" 
Во колона 3 - "Износ во девизи"  
За поодделните категории на рок на траење, се пи-

шува износот на купените побарувања во девизи. 
Во колона 4 - "Износ во милиони денари"  
За поодделните категории на рок на траење, се пи-

шува износот на купените побарувања во милиони де-
нари.   
Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во мили-

они денари, односно збирот од колона 4. 
Обележје 4 - "Продавач односно купувач на поба-

рувањето" 
Се пишуваат податоци за продавачот односно за ку-

пувачот на побарувањето и тоа: матичен број, назив, 
седиште и печат, име, презиме, потпис  на  одговорно-
то лице, како и  место и датум на доставување на изве-
штајот. 
Обележје 5 - "Известувач" 
Ова обележје се пополнува само доколку резиден-

тот - продавач односно купувач на побарувањето, овла-
стил друго правно лице да известува во негово име. 
Се пишуваат податоци за известувачот и тоа: назив, 

седиште и печат, име, презиме, потпис  на  одговорно-
то лице, како и  место и датум на доставување на изве-
штајот. 

12. Образецот Г-1 - "Извештај за издадено емство, 
гаранција, залог на недвижнини или движнини и други 
облици на осигурување издадено на нерезидент" се по-
полнува на следниот начин: 
Во обележјата од 1 до 4 се пишуваат кумулативни 

податоци за состојбата на издадените гаранции на не-
резиденти, со состојба на последниот ден од месецот за 
кој се известува, додека во обележје 5 се пишуваат по-
датоци за прометот во тековниот месец. 
Обележје 1 - " Состојба на издадени гаранции спо-

ред валута" 
Во поодделните редови се пишува шифрата на ва-

лутата за состојбата на издадените гаранции.  
Во колона 1 - "Налогодавец на гаранцијата е рези-

дент"  
За секоја валута се пишува износот на состојбата на 

издадените гаранции.  
Во редот "Вкупно" се пишува збирот во УС Долари, 

односно збирот од колона 1. 
Во колона 2 - "Налогодавец на гаранцијата е нере-

зидент"  
За секоја валута се пишува износот на состојбата на 

издадените гаранции. 
Во редот "Вкупно" се пишува збирот во УС Долари, 

односно збирот од колона 2. 
Во колона 3 - "Вкупно" 
За секоја валута се пишува вкупниот износ на со-

стојбата на издадените гаранции како збир на колона 1 
и колона 2.  

Во редот "Вкупно" се пишува збирот во УС Долари, 
односно збирот од колона 3. 
Обележје 2 - "Состојба на издадени гаранции спо-

ред државата на нерезидентот" 
Се пишува името на државата во која е седиштето 

на нерезидентот.  
Во колона 1- "Налогодавец на гаранцијата е рези-

дент"  
За секоја држава се пишува износот на состојбата 

на издадените гаранции. 
Во редот "Вкупно" се пишува збирот во УС Долари, 

односно збирот од колона 1. 
Во колона 2 - "Налогодавец на гаранцијата е нере-

зидент"  
За секоја држава се пишува износот на состојбата 

на издадените гаранции.  
Во редот "Вкупно" се пишува збирот во УС Долари, 

односно збирот од колона 2. 
Во колона 3 - "Вкупно" 
За секоја држава се пишува вкупниот износ за со-

стојбата на издадените гаранции како збир на колона 1 
и колона 2. 
Во редот "Вкупно" се пишува збирот во УС Долари, 

односно збирот од колона 3. 
Обележје 3  - "Состојба на издадени гаранции спо-

ред видот  на работата" 
Во ова обележје се наведени видовите на работа 

кои се основа за издавање на гаранции. 
Во колона 1 - "Налогодавец на гаранцијата е рези-

дент"  
За секоја поодделна работа се пишува износот за 

состојбата на издадените гаранции.  
Во редот "Вкупно" се пишува збирот во УС Долари, 

односно збирот од колона 1. 
Во колона 2 - "Налогодавец на гаранцијата е нере-

зидент"  
За секоја поодделна работа се пишува износот за 

состојбата на издадените гаранции.  
Во редот "Вкупно" се пишува збирот во УС Долари, 

односно збирот од колона 2. 
Во колона 3 - "Вкупно" 
За секоја поодделна работа се пишува вкупниот из-

нос за состојбата на издадените гаранции како збир на 
колона 1 и колона 2. 
Во редот "Вкупно" се пишува збирот во УС Долари, 

односно збирот од колона 3. 
Обележје 4  - " Состојба на издадени гаранции спо-

ред рокот на траење" 
4.1. краткорочни (со рок на доспевање до една го-

дина) и 
4.2. долгорочни (со рок на доспевање подолг од ед-

на година) 
Во колона 1 - "Налогодавец на гаранцијата е рези-

дент"  
За секоја категорија на рок на траење се пишува из-

носот за состојбата на издадените гаранции. 
Во редот "Вкупно" се пишува збирот во УС Долари, 

односно збирот од колона 1. 
Во колона 2 - "Налогодавец на гаранцијата е нере-

зидент"  
За секоја категорија на рок на траење се пишува из-

носот за состојбата на издадените гаранции.  
Во редот "Вкупно" се пишува збирот во УС Долари, 

односно збирот од колона 2. 
Во колона 3 - "Вкупно" 
За секоја категорија на рочност се пишува вкупниот 

износ за состојбата на издадените гаранции како збир 
на колона 1 и колона 2. 
Во редот "Вкупно" се пишува збирот во УС Долари, 

односно збирот од колона 3. 
Обележје 5  - "Промет во месецот" 
5.1. Одобрени нови гаранции - гаранции кои се одо-

брени за издавање во тековниот месец од страна на га-
рантот, 
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5.2. Издадени нови гаранции - гаранции кои се из-
дадени во тековниот месец од страна на гарантот и  

 

5.3. Платени гаранции - гаранции кои што се плате-
ни во тековниот месец од страна на гарантот. 
Во колона 1 - "Налогодавец на гаранцијата е резидент"  
Се пишува износот на одобрени нови гаранции, из-

дадени нови гаранции и платени гаранции.  
Во колона 2 - "Налогодавец на гаранцијата е нере-

зидент"  
Се пишува износот на одобрени нови гаранции, из-

дадени нови гаранции и платени гаранции.  
Во колона 3 - "Вкупно" 
Се пишува збирот на износите на одобрени нови га-

ранции, издадени нови гаранции и платени гаранции, 
од колоните 1 и 2.  
Обележје 6  - "Гарант" 
Се пишуваат податоци за гарантот и тоа: матичен 

број, назив, седиште и печат, име, презиме, потпис  на  
одговорното лице, како и  место и датум на доставува-
ње на извештајот. 
Обележје 7  - "Известувач" 
Ова обележје се пополнува само доколку резиден-

тот - гарант, овластил друго правно лице да известува 
во негово име. 
Се пишуваат податоци за известувачот и тоа: назив, 

седиште и печат, име, презиме, потпис  на  одговорното 
лице, како и  место и датум на доставување на извештајот. 

11. Обрасците пропишани со ова упатство не може 
да се менуваат во однос на формата, содржината и рас-
поредот на обележјата и колоните. 

12. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 
денот на неговото објавување во "Службен весник на 
Република Македонија", а ќе се применува од денот на 
примената на Законот за девизно работење.  

 
            Бр. 09/II-3           Гувернер, 
10 октомври 2002 година              Љубе Трпевски, с.р. 
              Скопје  
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1328. 
Врз основа на член 21 став 2 од Законот за девизно 

работење ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 54/02) и точка 6 од Одлуката 
за условите на склучување на кредитните работи во де-
визи меѓу резиденти ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 53/02), гувернерот на Народна банка 
на Република Македонија го донесе следното  

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
ЗА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ ВО ДЕВИЗИ МЕЃУ 

РЕЗИДЕНТИ  
1. Со ова упатство се пропишуваат начинот, роко-

вите и обрасците за доставување на извештаи за кре-
дитните работи одобрени во девизи меѓу резиденти, ка-
ко и начинот на пополнување на истите. 

2. Овластената банка (во натамошниот текст: Бан-
ка), за одобрените кредити во девизи на резиденти како 
и за состојбата и прометот по истите, до Народна банка 
на Република Македонија (во натамошниот текст: На-
родна банка) ги доставува следните месечни извештаи: 

- Извештај за одобрени кредити во девизи на рези-
денти на Образец 1. 
Овој извештај содржи податоци за кредити одобрени 

во девизи на резиденти за месецот за кој се известува. 
- Извештај за состојба на долг, користење и отплата 

на главнина и камата по одобрени кредити во девизи 
на резиденти на Образец 1а. 
Овој извештај содржи податоци за состојба на долг, ко-

ристење и отплата на главнина и камата по кредити одобре-
ни во девизи на резиденти за месецот за кој се известува. 

3. Податоците во извештаите се искажуваат во де-
визи и во милиони денари, со две децимални места. За 
конверзија во милиони денари се користи средниот 
курс на Народна банка кој важи на последниот ден во 
месецот за кој се известува.  

4. Банката извештаите ги доставува до Народна банка 
во 1 (еден) примерок (печатена форма), во рок од 10 (де-
сет) работни дена по истекот на месецот за кој известува. 

5. Формата на Образец 1, како извештај за одобрени 
кредити во девизи на резиденти и формата на Образец 1а, 
како извештај за состојба и промет по одобрени кредити во 
девизи на резиденти, се дадени во Прилог на ова упатство. 

6. Образецот 1 - "Извештај за одобрени кредити во 
девизи на резиденти" се доставува за кредити: 

- одобрени на резиденти под еднакви услови (валу-
та, датум на одобрување, каматна стапка, други трошо-
ци и рок на отплата) кои се искажуваат збирно и 

- одобрени на резиденти под различни услови кои 
се искажуваат поединечно. 
Извештајот се пополнува на следниот начин: 
Колона број 1  - "Шифра на валута" 
Се пишува шифрата на валутата во која е одобрен 

кредитот на резидентот во девизи. 
Колона број 2  - "Број на одобрени кредити"  
Се пишува бројот на кредитите кои се одобрени под 

еднакви услови во месецот за кој се известува и чија вред-
ност е искажана во колоната број 4 и колоната број 5. 
Колона број 3  - "Датум на одобрување на кредитот" 
Се пишува денот, месецот и годината кога кредит-

ниот одбор на Банката го одобрил кредитот на резиден-
тот во девизи ( во облик  дд.мм.гггг.). 
Колона број 4 - "Износ во девизи" 
За кредитите одобрени во девизи на резиденти под 

еднакви услови (валута, датум на одобрување, каматна 
стапка, други трошоци и рок на отплата) се пишува 
збирот од поединечните износи на одобрените кредити 
во девизи. За кредитите одобрени во девизи на рези-
денти под различни услови се пишува износот на одо-
брениот кредит во девизи поединечно. 
Колона број 5  - "Износ во милиони денари" 
Се пишува вредноста на одобрените кредити на ре-

зиденти во милиони денари.  
Колона број 6  - "Каматна стапка"  
Се пишува каматната стапка под која е одобрен кре-

дитот на резидент во девизи. Фиксната каматна стапка 
се пишува во проценти, додека за променливата каматна 
стапка карактеристиките се наведуваат описно. 

Колона број 7  - "Други трошоци" 
Се пишуваат другите трошоци по одобрениот кре-

дит на резидент и се наведува дали истите се плаќаат 
еднократно при одобрувањето на кредитот или се пла-
ќаат на датумот на отплата на кредитот односно го-
дишно, полугодишно или тримесечно. 
Колона број 8  - "Рок на отплата"  
Се пишува рокот на отплата на кредитот (вклучу-

вајќи го и периодот на почек) во години, месеци и де-
нови  во облик  гг.мм.дд. 
Во редот -  "Вкупно"   
Се пишува само вкупниот износ во милиони денари 

односно збирот од колона број  5. 
"Подносител на известувањето" 
Се пишуваат податоци за матичен број, назив, седи-

ште, име, презиме,  потпис на одговорно лице и печат, 
како и  место и  датум на доставување на извештајот.  

7. Образецот 1а - "Извештај за состојба на долг, кори-
стење и отплата на главнина и камата по одобрени кредити 
во девизи на резиденти" се пополнува на следниот начин: 
Колона број 1 - "Шифра на валута" 
Се пишува шифра на валута во која се искажува со-

стојба на долг, користења и отплати на главнина и ка-
мата по кредит одобрен на резидент. За секоја валута 
се искажуваат податоци во односниот ред. 
Колона број 2 - "Состојба на долг на последниот 

ден од претходниот месец во девизи"  
Се пишува износот на состојбата на долгот на пос-

ледниот ден од претходниот месец во девизи.  Подато-
кот е истоветен со податокот за состојбата на долгот од 
колоната број 7 од извештајот од претходниот месец. 
Колона број 3 - "Состојба на долг на последниот 

ден од претходниот месец во милиони денари"  
Се пишува износот на состојбата на долгот на послед-

ниот ден од претходниот месец во милиони денари. Пода-
токот е истоветен со податокот за состојбата на долгот од 
колоната број 8 од извештајот од претходниот месец. 
Колона број 4 - "Користено во тековниот месец во 

девизи"  
Се пишува вкупниот искористен износ во месецот 

за кој се известува, по кредитите одобрени во девизи на 
резиденти.  
Колона број 5 - "Отплатена главнина во тековниот 

месец во девизи"  
Се пишува вкупниот износ на отплатената главнина 

во месецот за кој се известува, по кредитите одобрени 
во девизи на резиденти. 
Колона број 6 - "Отплатена камата во тековниот ме-

сец во девизи"  
Се пишува вкупниот износ на отплатената камата 

во месецот за кој се известува, по кредитите одобрени 
во девизи на резиденти. 
Колона број 7 - "Состојба на долг на последниот 

ден од тековниот месец во девизи"  
Се пишува износот на состојбата на долгот на пос-

ледниот ден од месецот за кој се известува, во девизи.  
Колона број 8 - "Состојба на долг на последниот 

ден од тековниот месец во милиони денари"  
Се пишува износот на состојбата на долгот на последни-

от ден од месецот за кој се известува, во милиони денари.  
Во редот -  "Вкупно"   
Се пишува вкупниот износ во милиони денари и 

тоа: во колона број  3 збирот од колоната број  3, а во 
колона број  8 збирот од колоната број  8. 

"Подносител на известувањето" 
Се пишуваат податоци за матичен број, назив, седи-

ште, име, презиме,  потпис на одговорно лице и печат, 
како и  место и  датум на доставување на извештајот.  

8. Обрасците пропишани со ова упатство не може 
да се менуваат во однос на формата, содржината и рас-
поредот на колоните. 

9. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 
денот на неговото објавување во "Службен весник на 
Република Македонија", а ќе се применува од денот на 
примената на Законот за девизно работење.   
            Бр. 09/II-4           Гувернер, 
10 октомври 2002 година              Љубе Трпевски, с.р. 
              Скопје  
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1329. 

 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижности на катастарската општина Мамутчево - Оп-
штина Велес. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

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

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето установен според За-
конот за премерот и катастарот на земјиштето (�Служ-
бен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-3655/1                               Директор, 

4 октомври 2002 годинина         Мирче Ѓорговски, с.р.  
                Скопје 

___________ 
1330. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижности на катастарската општина Радња - Општина 
Конопиште. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

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

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето установен според За-
конот за премерот и катастарот на земјиштето (�Служ-
бен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-3654/1                               Директор, 

4 октомври 2002 годинина         Мирче Ѓорговски, с.р.  
                Скопје 

___________ 
1331. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижности на катастарската општина Горни Стубол - 
Општина Пробиштип. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

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

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето установен според За-
конот за премерот и катастарот на земјиштето (�Служ-
бен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
      Бр. 09-3653/1                               Директор, 

4 октомври 2002 годинина         Мирче Ѓорговски, с.р.  
                Скопје 
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1332. 

_______________________________________________ 

Врз основа на член 7 од Законот за слободни еко-
номски зони (�Сл. весник на РМ� бр. 56/99, 6/2002), 
Директорот на Дирекцијата за слободни економски зо-
ни донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦ И НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕ-
ГИТИМАЦИЈА НА ВРАБОТЕН ВО ДИРЕКЦИЈАТА  

ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот и начи-

нот на издавање на легитимација на вработен во Ди-
рекцијата за слободни економски зони. 

 
Член 2 

Легитимацијата ја издава и заверува Директорот на 
Дирекцијата. 
Легитимацијата се издава според образец кој е со-

ставен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Легитимацијата е со димензии 90 х 55 мм. 
Легитимацијата се состои од еден лист, изработена 

од полутврда хартија, пресвлечена со цврста провидна 
пластична фолија. Легитимацијата е во кожна обвивка 
на која од предната страна стои текст �РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА СЛОБОДНИ ЕКО-
НОМСКИ ЗОНИ� и во долниот дел �СЛУЖБЕНА ЛЕ-
ГИТИМАЦИЈА�. На задната внатрешна страна е втис-
нат грбот на Република Македонија. 

 
Член 4 

На легитимацијата на предната лева страна е отпе-
чатен грбот на Република Македонија а во продолже-
ние е текст �РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДИРЕКЦИ-
ЈА ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ� под него 
текст �СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА� под тоа има 
линија за место за име и презиме на вработениот, звање 
и регистарски број. 

 
АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
37. 
Врз основа на член 25 од Статутот на Адвокатската 

комора на Република Македонија, Управниот одбор на 
Адвокатската комора на Република Македонија, на ден 
28.09.2002 година, донесе 

На десниот дел има место за фотографија со димен-
зии 20 х 35 мм. Во десниот долен дел стои потпис на 
Директорот и место за печат на Дирекцијата. 
На задната  страна на легитимацијата е отпечатен тек-

стот �ДИРЕКЦИЈА ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗО-
НИ� единствен матичен број на службеното лице, адреса 
на Дирекцијата и дата на издавање на легитимацијата. 

 
О Д Л У К А 

З А ИЗМЕНА НА АДВОКАТСКАТА ТАРИФА 
1. Во член 8 став 1, во вториот ред се брише зборот 

�договори�.  
Член 5 

2. Се додава нов став, како став 2 со следнава содр-
жина: 

Легитимацијата има важност се додека лицето на 
кое му е издадена има службено својство. 

�За состав на писмени договори наградата изнесува 
од 1000,00 до 2000,00 денари. 

Лицето ја враќа легитимацијата со престанок на 
службеното својство. 

3. Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното об-
јавување во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
Член 6 

Во случај на губење на легитимацијата службеното 
лице ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за 
тоа го известува Директорот  кој му ја издава. 

                                                    Претседател на УО, 
                                                 Ненад Јаниќевиќ, с.р. 

_______________________________________________ 
 Огласен дел Член 7  Легитимацијата се заменува со нова и во случај на: С У Д С К И   О Г Л А С И - дотраеност или оштетување и 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ - промена на личните податоци на службеното лице. 
 Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, се води 

парнична постапка по тужбата на тужителот 
Тодоровски Слободан од Скопје, ул. �Скупи 3 а� бр. 38 
а, против тужениот Клинчаров Фердинанд од Скопје, 
сега со непозната адреса, а во текот на 1979 година 
живеел во Скопје на ул. �Мирче Ацев� бр. 74/4, за 
сопственост по основ на договорот за купопродажба на 
земјиште во површина од 200 м2 на денешна КП 387, 
заведена во имотен лист број 4301 за КО Карпош, 
Скопје. 

Член 8 
Легитимацијата што се одзема, враќа или заменува 

се поништува. 
 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-

њет  во �Службен весник на Република Македонија�. о
 

                                            Директор,  
Миливој Колевски, с.р. 
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Се повикува тужениот Клинчаров Фердинанд од 
Скопје во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да 
се јави во судот за да ги застапува своите интереси во 
постапката, а во спротивно судот ќе му постави 
привремен застапник од редот на адвокатите кој ќе го 
застапува во постапкате се додека тој лично не 
пристапи во спорот или не овласти свој полномошник 
за да го застапува во постапката. 
Од      Основниот   суд    Скопје  I - Скопје,  I. П. бр. 

474/02.                                                                      (26927)                 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII. П. бр. 

1976/02.                                                                    (26942) 
___________ 

 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, е поднесена 

тужба за утврдување право на сопственост. Вредност 
130.000,00 денари, од тужителот Јакуп Ибраим Ајет од 
Скопје, против тужените РМ и Деспоров Билбил од 
Скопје сега со непозната адреса на живеење. 
Се повикува тужениот Деспотов Билбил од Скопје, 

сега со непозната адреса на живеење во рок од 15 дена 
по објавувањето на огласот да се јави во Основниот 
суд Скопје I - Скопје или да одреди полномошник кој 
ќе ги штити неговите интереси. Во спротивно, на туже-
ниот ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го 
застапува пред судот до правосилното окончување на 
постапката. 
За привремен застапник на тужениот е поставен ад-

вокатот Љубица Спасовска, бул. �Кузман Јосифовски 
Питу� бр. 19, мезанин, лок.-62 ТЦ Скопјанка, кој ќе ги 
застапува неговите интереси пред судот се до неговото 
појавување или поставување на друг полномошник, по 
предмет XII П. бр. 3416/97 со решение под ист број од 
23.09.2002 година на овој суд . 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XII. П. бр. 

3416/97.                         (26946) 
___________ 

 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, во тек е пар-

нична постапка за долг, вредност 2600  ДЕМ по тужба 
на тужителот Перо Слишковиќ од Скопје, ул. �Самои-
лова� бр. 156, преку полномошник - адвокатот Слобо-
дан Џипунов од Скопје, против тужените: Изет Ајдар и 
Ѓулфидан, двајцата од Скопје, ул. �383� бр. 18, сега со 
непознато престојувалиште, а немаат свој полномош-
ник кој ќе ги застапува. 
Согласно член 78 став 2 точка 4 од ЗПП, судот по-

стави привремен застапник на тужените и тоа го поста-
ви адвокатот од Скопје  Антонио Апостоловски, кој ќе 
ги штити правата и интересите на тужените до нивно 
појавување пред судот или појавување на нивни полно-
мошник или додека Ју Меѓуопштинскиот центар за со-
цијални работи на општините на град Скопје, не поста-
ви привремен застапник на тужените. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIX. П. бр. 

858/2000.                        (26947) 
___________ 

 
Во постапката што се води пред Основниот суд 

Скопје I - Скопје за развод на брак по тужбата на тужи-
телот Јашко Клауер од Скопје, ул. �Љуботенска� бр. 7, 
против тужената Силвија Маргарете Клауер од Герма-
нија, судот на тужената и постави привремен застапник 
адвокатката Станојковска Евда од Скопје. Застапникот 
ќе ја застапува тужената во постапката сé додека туже-
ната или нејзиниот полномошник не се појават во судот, 
односно додека Центарот за социјална работа на град 
Скопје на тужената не и постави привремен старател. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, VI. П. бр. 

1933/2002.                                                                (26157) 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка за сопственост за 

имот стекнат во брак по тужбата на тужителката 
Тоскова Мимоза од Скопје против тужениот Панде 
Тосков, сега во странство со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Панде Тосков во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот со писмен поднесок 
или лично да се јави во судот и да достави податоци за 
неговото живеалиште. Во спротивно, судот од редот на 
адвокатите ќе му постави привремен застапник кој ќе 
ги штити неговите интереси во постапката до 
правосилното завршување на спорот за сопственост на 
ствари стекнати во брак. 

__________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, постапувајќи по 

тужбата на тужителите Павлина Божиновска од Скопје 
и други против тужените Кица Цветковска од Скопје и 
други за сопственост на недвижен имот и предавање во 
владение на ден 9.07.2002 година го издаде следниот 
судски оглас: 
Со решение бр. 3020-332 од 18.06.2002 година на 

МЦСР Скопје, за посебен старател на лицето Петре Ла-
заревски од Скопје, а сега со непозната адреса САД 
Охајо му е поставен адвокат Ванчо Андоновски од 
Скопје, бул. �Кочо Рацин� бр. 4а-1/1. 
Посебниот старател ќе го застапува тужениот и ќе 

ги штити неговите права и интереси во постапката до 
нејзиното правосилно окончување и додека тужениот 
односно неговиот полномошник не се јават пред судот 
во текот на постапката. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IV. П. бр. 

454/02.                                                                      (26459) 
___________ 

 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, поведена е 

постапка, по тужба за поништување на договор за до-
животна издршка на тужителот Борислав Приестел од 
Скопје, против тужената Милисава Станимировиќ со-
непозната адреса во странство. 
Судот на тужената Милисава Станимировиќ и поста-

ви привремен застапник Биљана Вуловска, адвокат од 
Скопје, ул. �Питу Гули� бр. 70, кој ќе ги застапува инте-
ресите на тужената до правосилноста на постапката. 
Се повикува тужената во рок од 30-триесет дена од об-

јавувањето   на огласот да се јави во судот лично или пре-
ку полномошник за да ја преземе постапката. Во спротив-
но, истата ќе продолжи преку привремениот застапник. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XI. П. бр. 

1313/02.                         (27022) 
___________ 

 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје како прво-

степен парничен суд, со судиката Зора Треневска како 
претседател на советот, се води постапка за долг по 
тужбата на тужителот Комерцијална банка АД Скопје, 
против тужениот Орхан Рамадан од Скопје, сега со не-
позната адреса на живеење.  
Со решение на Меѓуопштинскиот центар за соци-

јална работа на град Скопје-Скопје, бр. 3020-358 од 
15.07.2002 година за посебен старател на тужениот Ор-
хан Рамадан му е поставена адвокатката Македонка Ја-
накиевска од Скопје, ул. �Пролет� бр. 16/2-27. Посеб-
ниот старател ќе го застапува тужениот и ќе ги штити 
неговите права и интереси во постапката до нејзиното 
правосилно завршување, односно додека тужениот или 
негов полномошник не се јават пред судот во текот на 
постапката. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IV. П. бр. 

865/2002.                                                                  (25392) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 
Пред Основниот суд во Битола поднесена е тужба по 

основ утврдување на сопственост на недвижен имот од 
тужителот Александар Петровски од Битола, ул. �Парти-
занска� бр. 27/15, против тужениот Гавизов Бајрамов Му-
стафа од с. Кременица, сега со непозната адреса. 
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Бидејќи тужениот е со непозната адреса, на предлог 
на тужителот судот  со решение П. бр. 587/2002 од 
11.09.2002 година на тужениот Гавизов Бајрамов Му-
стафа му постави привремен застапник за застапување 
во спорот. 
За привремен застапник го одреди адвокатот Анге-

лина Јошевска од Битола, која ги има сите права и 
должности на законски застапник и ќе го застапува ту-
жениот по овој спор се додека тој или негов полно-
мошник не се појави пред судот, односно додека ЦСР 
Битола не го извести судот дека постави старател. 
Од Основниот суд во Битола, П.бр. 587/2002. 

(26434) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред овој суд е во тек постапка по тужба на тужи-

телот Петковски Стојан од нас. Чашка против тужени-
те Миновски Коце и Миновска Лиле и двајцата од Ве-
лес, за долг, вредност на спорот 250.000,00 денари. 
Со решение на Основниот суд Велес П. бр. 336/02 

од 26.06.2002 година на тужените Миновски Коце и 
Миновска Лиле и двајцата од Велес, а сега со непозна-
та адреса на живеење во странство, им се одреди при-
времен застапник Биљана Јачева дипломиран правник-
стручен соработник во Основен суд Велес. 
Привремениот застапник ќе ги застапува тужените 

во постапката се додека тужените или нивни полно-
мошник не се појави пред судот односно додека Цента-
рот за социјални работи не го извести судот дека назна-
чил старател. 
Од Основниот суд во Велес, П. бр. 336/02.    (26881) 

___________ 
 

Пред овој суд во тек е постапката за постоење на до-
говорен однос по тужбата на тужителот Мухаремовиќ 
Пајаз од с. Горно Оризари, против тужениот Беговиќ 
Џемаил од с. Горно Оризари, сега со непозната адреса на 
живеење. Вредноста на спорот е 10.000,00 денари.  
Со решение на Основниот суд во Велес П. бр. 

595/2002 од 16.09.2002 година, на тужениот Беговиќ 
Џемаил му се одредува привремен застапник Билјана 
Јачева, дипл. правник-стручен соработник во Основни-
от суд во Велес. Привремениот застапник ќе го заста-
пува тужениот во постапката сé додека тужениот или 
негов полномошник не се појави пред судот, односно 
додека Центарот за социјални работи не го извести су-
дот дека назначил старател. 
Од Основниот суд во Велес, П. бр. 595/2002.                                                                     ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 
                                                                            (25290) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка 
по тужба на тужителот Салиу Селим од Гостивар про-
тив тужената Салиу Назифе од Гостивар под П. бр. 
11/2002, па бидејќи со увид во предметот судот утврди 
дека и покрај повеќето обиди да се повика тужената да 
присуствува на расправата по тужбата за развод на 
брак од страна на поштата се наведува дека тужената 
не живее на посочената адреса па бидејќи тужителот не 
може да посочи друга адреса бидејќи не му е познато 
да тужениот живее на друга адреса побара од судот да 
се објави оглас преку �Службен весник на Република 
Македонија�, и да се повика тужената Салиу Назифе 
од Гостивар да се јави пред Основниот суд во Гости-
вар, поради тужбата за развод на брак во рок од 8 дена 
од денот на објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Од Основниот суд во Гостивар, 11/02.           (26613)                          

Пред Основниот суд во Дебар заведена е парнична 
постапка по тужбата на тужителот Република Македо-
нија, застапувана од Јавното правобранителство на Ре-
публика Македонија према тужениот Адем Ариф, 
Адем Селим и Усеин Елез сите од с. К. Елевци-Ц. Жу-
па, поради утврдување на правото на сопственост. 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Гостивар се води парнична 

постапка по тужба на тужителите Иванка Казанџиева и 
Денко Теодосиевски двајцата од Скопје, против туже-
ната Ирина Теодосиева мажена Велкова од Скопје, би-
дејќи во повеќе наврати од страна на поштата на судот 

и се враќаат поканите за главна расправа дека тужената 
не живее на посочената адреса, а новата адреса на су-
дот не му е позната поради тоа со овој оглас се бара да 
истиот се објави во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�, и тужената Ирина Теодосиева мажена Вел-
кова да се јави пред Основниот суд во Гостивар на 
30.10.2002 година во 12,30 часот во спротивно главната 
расправа ќе се одржи во нејзино отсуство. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 382/99.  
                                                                            (26876) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Гостивар по предлог на пред-
лагачот Хамит Џемаили од с. Неготино, гостиварско, се 
води постапка за докажување на смрт на лицето Бедри Џе-
маили, од татко Хамид Џемаили и мајка Зира Џемаили, 
родена 10.03.1913 година во с. Неготино, гостиварско. 

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето Бедри 
Џемаили во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас 
во �Сл. весник на РМ� и на огласната табла во овој суд да 
се јави во Основниот суд во Гостивар. 

Судот истовремено ги повикува сите лица што знаат 
нешто за неговиот живот тоа да го соопштат до Основни-
от суд во Гостивар. 

По истекот на рокот од 15 дена, доколку повиканото 
лице не се јави во овој суд, ќе се смета дека е умрено. 

Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 238/2002. 
            (25530) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Гостивар по предлог на пред-

лагачот Реџепи Џевад од с. Чајле, гостиварско, поднесен 
преку полномошникот Неџат Мемеди, адвокат од Гости-
вар, се води постапка за докажување на смртта на лицето 
Емине Елмази од с. Чајле, гостиварско, од татко Шефки 
Дурмиши и мајка Садије Дурмиши, родена 1.04.1922 го-
дина во с. Чегране, гостиварско. 

Основниот суд во Гостивар ја повикува Емине Елмази 
од с. Чајле во рок од 15 дена од денот на објавувањето на 
огласот во �Сл. весник на РМ� и на огласната табла на 
овој суд да се јави во Основниот суд во Гостивар. 

Судот истовремено ги повикува сите лица што знаат 
нешто за нејзиниот живот тоа да го соопштат до Основни-
от суд во Гостивар. 

По истекот на рокот од 15 дена, доколку повиканото 
лице не се јави во овој суд, ќе се смета дека е умрено. 

Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 135/2002. 
            (25532) 

 

Во Основниот суд во Гевгелија е поднесена тужба 
на тужителката Петковска Митра од с. Богородица, 
против тужената Чонева Каранфила од с. Костур, Стру-
мица, која е на привремена работа во Р. Германија.  
Се повикува тужената Чонева Каранфила да се јави 

во овој суд, во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот или во истиот рок да ја достави својата сегашна 
адреса на живеење. Доколку тужената не се јави, ќе и 
биде определен привремен застапник во смисла на 
член 79 и 80 од ЗПП, кој ќе го застапува во предметот 
сé до правосилното завршување на постапката. 
Од Основниот суд во Гевгелија, П. бр. 344/2000.                                  
                                                                            (25393) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 

Со оглед дека тужените Адем Ариф и Усеин Елез 
живеат во странство со непозната адреса, се повикува-
ат да се јават до овој суд во рок од 30 дена сметано од 
денот на објавувањето на огласот или пак да ја доста-
ват нивната адреса на живеење. Доколку не се јавуват 
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во определениот рок или не овластат полномошник, 
нивните интереси ќе ги застапува привремен назначен 
застапник од страна на овој суд до правосилното окон-
чување на заведениот спор. 
Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 201/00. (26667) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред овој суд тужителот Клиафас Константинос од 
Св. Николе, ул. �Ленинова� бр. 53, има поднесено туж-
ба за исполнување на договор за купопродажба, против 
тужениот Стојановски Сашо од Куманово, со стан на 
ул. �Прохор Пчински� бр. 11, сега со непознато престо-
јувалиште. 
На тужениот Стојановски Сашо за привремен за-

стапник се назначува адвокатот Чедомир Атанасовиќ 
од Куманово, кој ќе го застапува тужениот се до право-
силно окончување на постапката по предметот П.бр. 
526/02 се додека тужениот или неговиот полномошник 
не се појави пред судот. 
Од Основниот суд во Куманово, П.бр. 526/02. 

(26435) 
___________ 

 
Пред Основниот суд во Куманово во тек е постапка 

за поништување на договор за продажба на стан, по туж-
ба на тужителот Арсовски Кирчо од Куманово, ул. 
�Т.Митровачка� бр. 21, против тужените Арсовска Зден-
ка од Куманово, сега со непозната адреса на живеење и 
престојување, Доневска Трајка и Доневски Благој и двај-
цата од Куманово, ул. �Христијан Карпош� бр. 24. 
На тужената Арсовска Зденка од Куманово, сега со 

непозната адреса на живеење и се поставува времен за-
стапник Серафимовски Јордан, адвокат од Куманово, 
кој ќе ја застапува тужената во оваа правна работа се 
до нејзино појавување или појавување пред судот на 
нејзин полномошник, а со сите права и обврски што 
произлегуваат од Одредбите на ЗПП. 
Од Основниот суд во Куманово, III.П.бр. 1551/2002. 

(26989) 
___________ 

 
Пред овој суд во тек е постапката за развод на брак 

по тужбата на тужителот Јовица Петрушевски од Ку-
маново, ул. �Васил Драгомански� бр. 48, против туже-
ната Галаба Петрушевска од Куманово, сега со непоз-
нато престојувалиште.  
На тужената Галаба Петрушевска за привремен зас-

тапник и се поставува адвокатката Лидија Велиновска 
од Куманово, која ќе ја застапува тужената сé до право-
силното окончување на постапката по предметот П. бр. 
1476/2002, односно додека тужената или нејзин полно-
мошник не се појави пред судот. 
Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 1476/2002.                                                                                                                                            (25981) 
                                                                            (25982) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Куманово е поведена пар-

нична постапка за развод на брак по тужбата на тужи-
телот Неџмедин Рушити од с. Слупчане, кумановско, 
застапуван од полномошник адвокатката Мирјана 
Стојковска од Куманово, против тужената Андја Ста-
јиќ од Добој-БИХ, со непозната адреса. Вредноста на 
спорот е 60.000,00 денари.  
Бидејќи тужената е со непозната адреса, судот по 

службена должност, а согласно одредбите на ЗПП и по-
стави привремен застапник адвокатката Лидија Вели-
новска од Куманово, која ќе ја застапува тужената сé 
до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 1478/2002.                                                                                                                                             (25289) 
                                                                           (26348)  

 
ОСНОВЕН СУД ВО КРУШЕВО 

Во Основниот суд во Крушево, е поднесена тужба 
на тужителот Исмаилоски Ридван од с. Алданци, про-
тив тужената Шпреса Ибрули од Тирана, Република 
Албанија. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена да се јави 
во Основниот суд во Крушево, доколку не се јави ќе 
биде  поставен привремен старател. 
Од Основниот суд во Крушево, П. бр. 54/2002. 

       (26984) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 
Пред Основниот суд во Кавадарци, во тек е постап-

ка за развод на брак, по тужба на тужителката Виолета 
Мехмедовиќ, родена Шашевска од Кавадраци, ул. �Ле-
нинова� бр. 25, против тужениот Зијад Мехмедовиќ со 
непозната адреса. 
Судот на тужениот му назначи привремен застапник, 

Вања Маневска, адвокат од Кавадарци, ул. �Илинден-
ска� бб, која ќе ги застапува интересите на тужениот. 
Се повикува тужениот Зијад Мухамед Мехмедовиќ, 

да се јави во судот, или преку полномошник во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот. 
Доколку во овој рок тужениот, или негов полно-

мошник не се јават во судот, истиот се предупредува 
дека назначениот привремен застапник ќе го застапува 
во постапката се додека тужениот или неговиот полно-
мошник не се појават пред судот, односно додека Ор-
ганот за старателство не го извести судот дека назна-
чил старател. 
Од Основниот суд во Кавадарци, П. бр. 431-02. 
                                                                            (27131) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО 

Пред Основниот суд во Кичево како првостепен 
парничен суд, со судијата Миле Анѓелески како пре-
тседател на советот, се води постапка за утврдување 
право на сопственост врз основа на купопродажба и 
градба по тужбата на тужителот Данилоски Трајче од 
с. Јудово, кичевско поднесена преку неговиот полно-
мошник Александар Петрески, адвокат од Кичево, про-
тив тужениот Трајкоски Боге од с. Кладник, кичевско, 
сега со непозната адреса на живеење во Скопје. Вред-
носта на спорот сеуште не е определена. 
Со решение на овој суд П. бр. 264/2002 од 

12.06.2002, врз основа на член 78 став 2 точка 4 и 5 од 
ЗПП, поставен е адвокатот Златко Додоски од Кичево 
за привремен застапник на тужениот Трајкоски Боге. 
Согласно член 79 од ЗПП, привремениот застапник ќе 
го застапува тужениот во постапката сé додека тужени-
от или неговиот полномошник не се појави во судот, 
односно додека Органот за старателство не го извести 
судот дека на тужениот му поставил старател.  
Овој оглас ќе се објави на огласната табла во судот 

и во �Сл. весник на РМ�. 
Од Основниот суд во Кичево, П. бр. 264/2002.                                      
 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Пред Основниот суд во Кочани се води постапка за 

развод на брак по тужбата на тужителката Лена Гасем 
од Кочани, ул. �Павлина Вељанова� бр. 36, против туже-
ниот Јасер Гасем од Кочани, сега со непозната адреса на 
живеење. Вредноста на спорот е 60.000,00 денари.  
Се повикува тужениот Јасер Гасем во рок од 30 де-

на од објавувањето на огласот, да се јави во Основниот 
суд во Кочани или да постави свој полномошник, кој 
ќе ги штити неговите права и интереси. Во спротивно, 
ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги 
штити неговите права и интереси до правосилното 
окончување на постапката.  
Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 344/2002.                                      

___________ 
 

Пред Основниот суд во Кочани поднесена е тужба 
од тужителот ДОО �Нова Трговија� во стечај - Кочани, 
против тужениот Деспотов Драги од Кочани, ул. �Кеј 
на Револуцијата� бр. 19, за долг,  а сега тужениот со не-
позната адреса на престојување во Италија. 
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Се повикува тужениот Деспотов Драги од Кочани, 
сега со непозната адреса во Италија, да се јави во Ос-
новниот суд во Кочани или да постави свој полномош-
ник кој ќе ги штити неговите интереси и права во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето на огласот, а до-
колку тоа не го стори ќе му биде поставен привремен 
застапник, дипломиран правник со положен правосу-
ден испит Орце Филипов, стручен соработник во Ос-
новниот суд во Кочани, кој ќе ги штити неговите права 
и интереси до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 411/2002. 
           (25595) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 
Пред Основниот суд во Прилеп се води спор  за раз-

вод на брак по тужба на тужителката Најденка Амедо-
ска од Прилеп, ул. �Беровска� бр. 56, против тужениот 
Амет Амедоски со непозната адреса на живеење.  
Се повикува тужениот Амет Амедоски во рок од 30 

дена од објавувањето на огласот да се јави во Основни-
от суд во Прилеп или да назначи свој полномошник во 
истиот рок, кој што ќе ги штити  неговите права и ин-
тереси во горенаведниот спор. 
Доколку тужениот не се јави во  определениот рок 

или не назначи свој полномошник, судот ќе назначи 
посебен старател кој што ќе ги штити неговите права и 
интереси.   
Од Основниот суд во Прилеп, П.бр. 647/2002. 

      (26433) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на тужи-

телот Методија Атанасовски од Ресен, ул. �Илинденска� 
бр. 11, против тужениот Симо Нечовски со непозната 
адреса на живеење, за утврдување право на сопственост 
по основ на издршка, вредност 40.000,00 денари. 
Се повикува тужениот Симо Нечовски со непозната 

адреса на живеење, во рок од 30 дена, сметано од денот 
на објавувањето на огласот на судот му достави точна 
адреса или да одреди свој полномошник. 
Во спротивно судот по службена должност ќе му 

постави привремен застапник кој ќе ги застапува него-
вите права и интереси, се до окончување на постапката 
пред овој суд. 
Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 22/2002. (26666) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Основниот суд во Струмица, постапувајќи по туж-

бата и барањето на Митев Костадин од с. Сушево, за 
привремен застапник на тужениот Атанасов Мите од с. 
Сушево, сега со непозната адреса на живеење, по пред-
метот П. бр. 97/96 по тужбата на тужителот Митев Ко-
стадин од с. Сушево, а за наплата на долг, се назначува 
Тони Делев, стручен соработник при Основниот суд во 
Струмица. 
Привремениот застапник ќе го застапува тужениот 

се додека тужениот не се појави пред судот или не по-
стави полномошник. 
Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена 

од денот на објавувањето на огласот. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 97/96.            
                                                                            (26614) 

___________ 
 
Основниот суд во Струмица, постапувајќи по тужба-

та и барањето на Ристов Тодосие од Виница, за привре-
мен застапник на тужениот Ристовски Ристо од с. Кук-
лиш, сега со непозната адреса на живеење, по предметот 
П. бр. 25/01 по тужбата на тужителот Ристов Тодосие од 
Виница, а за наплата на долг, се назначува Тони Делев, 
стручен соработник при Основниот суд во Струмица. 
Привремениот застапник ќе го застапува тужениот 

се додека тужениот не се појави пред судот или не по-
стави полномошник. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на огласот. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 25/01.            
                                                                            (26615) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Струмица, поведена е по-

стапка по тужба од тужителот АД за осигурување и рео-
сигурување Македонија �Кјуби� Скопје, против тужени-
от Бонев Стевчо од с. Владевци, сега на привремена ра-
бота во странство со непознато место и адреса на живее-
ње во странство по основ долг, вредност 4.140 денари. 
Се повикува тужениот во рок од 15 дена сметано од 

денот на објавувањето на овој оглас да се јави пред су-
дот или во тој рок да определи свој полномошник за за-
стапување по таа постапка. 
Се предупредува тужениот Бонев Стевчо доколку 

не се јави во определениот судски рок му се назначува 
привремен застапник и тоа Лора Абрашева, стручен со-
работник при Основниот суд во Струмица. 
Привремениот застапник ги има сите права и обвр-

ски како и тужената странка. 
Привремениот застапник ќе ги застапува интереси-

те на тужениот се до правосилното окончување на спо-
рот по тужба. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 535/01.  
                                                                            (26880) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Струмица во тек е постапка 
за нарушено владение по тужбата на тужителката 
Тренчева Ана од с. Штука, општина Струмица, против 
тужениот Делијанов Ванчо од с. Штука, сега со непоз-
ната адреса на живеење во Швајцарија.  
Се повикува тужениот Делијанов Ванчо во рок од 

30 дена од денот на објавувањето на огласот, да се јави 
пред Основниот суд во Струмица по предметот П. бр. 
401/2002 или да назначи свој полномошник за водење 
и завршување на постапката. Во спротивно, на тужени-
от, судот согласно одредбите на член 78 од ЗПП ќе му 
одреди застапник до завршувањето на постапката. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 401/2002.             
                                                                            (25288) 

__________ 
 
Пред Основниот суд во Струмица како првостепен 

граѓански суд, се води постапка за долг по тужбата на 
тужителот АД за осигурување и реосигурување �Кјуби 
Македонија� Скопје, против тужениот Звонко Стоилов 
од с. Сачево, Струмица, сега со непозната адреса на 
живеење. Вредноста на спорот е 2.250,00 денари.  
За привремен застапник на тужениот Звонко Стои-

лов по предметот П. бр. 46/2001му се назначува Лорета 
Абрашева, стручен соработник во Основниот суд во 
Струмица. Привремениот застапник ќе ги застапува 
интересите на тужениот согласно член 79 од ЗПП, со 
сите права по Законот, сé до појавувањето на тужениот 
или негов полномошник пред овој суд. Се повикува ту-
жениот Звонко Стоилов да се јави во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас или да испрати 
свој полномошник. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 46/2001.             
                                                                            (25292) 

__________ 
 
Пред Основниот суд во Струмица како првостепен 

граѓански суд, со судиката Василка Василева како пре-
тседател на советот, се води постапка за надомест на 
штета по тужбата на тужителката Лилјана Колева од с. 
Босилово, поднесена преку полномошникот Велкова 
Валентина, адвокатка од Струмица, против тужените 
Крсто Колев од с. Босилово, сега со непозната адреса 
во странство и Кољо Колев од с. Босилово. Вредноста 
на спорот е 40.000,00 денари. 
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Се повикува тужениот Крсто Колев, да се јави пред  
Основниот суд во Струмица во рок од 15 дена по обја-
вувањето на овој оглас или да определи свој полно-
мошник кој ќе го застапува пред судот сé до правосил-
ното окончување на постапката. Истовремено се преду-
предува тужениот Крсто Колев доколку не се јави на 
овој оглас во определениот рок, ниту пак достави изве-
стување за негов полномошник, му се определува при-
времен застапник од редот на стручните работници од 
Основниот суд во Струмица лицето Лора Абрашева од 
Струмица, која ќе го застапува сé до правосилното 
окончување на овој спор, со сите права и обврски што 
ги има тужениот. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 2234/2001.             
                                                                            (25394) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Струмица се води спор од 
тужителот АД за осигурување и реосигурување КЈУБИ 
�Македонија�, Скопје против тужениот Хараламов 
Ѓорге од Струмица, по основ  регрес, во вредност од 
53.446 денари. 
Бидејќи тужениот Хараламов Ѓорге е на привреме-

на работа во Швајцарија со непозната адреса, се пови-
кува во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во 
�Службен весник на Република Македонија� да се јави 
во соба бр. 22 во Основниот суд во Струмица. Во спро-
тивно, по истекот на овој рок,  ќе му биде одреден при-
времен застапник и тоа Валентина Митева, стручен со-
работник во Основниот суд во Струмица, која ќе ги за-
штитува неговите интереси во спорот до правосилното 
завршување на истиот. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 2056/2000. 
            (25596) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Струмица се води спор од 

тужителката Мануела Митиќ-Стаменкова од с. Ново 
Село, Струмичко, против тужениот Саша Стаменков, 
на привремена работа во Јужна Африка со непозната 
адреса, за развод на брак, вредност на спорот 60.000 
денари. 
Бидејќи тужениот Стаменков Саша е на привремена 

работо во Јужна Африка со непозната адреса, се пови-
кува во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас во 
�Службен весник на Република Македонија�, да се јави 
во Основниот суд во Струмица во судница бр. 22. Во 
спротивно, на истиот ќе му биде одреден привремен за-
стапник и тоа Валентина Митева, стручен соработник 
во Основниот суд во Струмица, која ќе ги застапува не-
говите интереси во спорот до правосилното завршува-
ње на истиот. 
Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 734/2002. 
            (25597) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Струмица се води спор од 

тужителот АД за осигурување и реосигурување КЈУБИ 
�Македонија� Скопје, против тужениот Ѓоргиев Орце 
од Струмица, за наплата на регрес во висина од 
19.280,00 денари. 
Бидејќи тужениот Ѓоргиев Орце од Струмица е во 

Италија со непозната адреса, во рок од 15 дена по обја-
вувањето на овој оглас во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�, да се јави во Основниот суд во 
Струмица во соба бр. 22. 
Во спротивно, на истиот ќе му биде одреден при-

времен застапник и тоа Валентина Митева, стручен со-
работник во Основниот суд во Струмица, која ќе ги за-
стапува неговите интереси во спорот до правосилното 
завршување на истиот. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 2058/2000. 
            (25600) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово по тужба на тужи-

телката Јакупи Ајше од с. Јеловјане против тужените 
Гургушко Идриз, Гургушко Рамадан и Гургушко Неџи-
ба сите од с. Јеловјане, а сега со непозната адреса во 
Призрен се води постапка за сопственост. 
Се повикуваат тужените да се јават во судот, да до-

стават адреса или да овластат полномошник кој ќе ги 
застапува во оваа постапка до окончувањето на истата. 
Во спротивно по истекот на 30 дена преку ЦСР во Те-

тово на тужените ќе им постави привремен застапник. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 815/02.  (26878)    

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово се води сопственички 

спор поведен по тужба на Исмет Сулејмани од с. Д. Пал-
чиште, против Рамадан Сулејмани од с. Д. Палчиште. 
Се повикува тужениот Рамадан Ремзи Сулејмани од с. 

Д. Палчиште, сега со непозната адреса во Швајцарија, да 
се јави на Основниот суд во Тетово во рок од 15 дена од 
објавувањето на огласот или да одреди полномошник. Во 
спротивно, преку Центарот за социјална работа во Тетово 
ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го заста-
пува до правосилно завршување на спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 782/2002. 

            (27133) 
___________ 

 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 

сопственост, по тужба на тужителот Петар Јованоски 
од Тетово, против тужените Костадинка Ѓорѓеска со 
непозната адреса во Германија, Борка Ристоска со не-
позната адреса во Франција, Мара Павлоска со непоз-
ната адреса во Австралија и др.  
Се повикуваат тужените Костадинка Ѓорѓеска, Бор-

ка Ристоска и Мара Павлоска, во рок од 30 дена од об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ� да 
се јават во Основниот суд во Тетово или да овластат 
свој полномошник. Во спротивно, судот преку Цента-
рот за социјална работа во Тетово им постави привре-
мен старател кој ќе ги штити нивните парава и интере-
си до правосилно окончување на спорот.  
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 549/2002. 

            (27132) 
___________ 

 
Пред Основниот суд во Тетово се води бракоразво-

ден спор по тужба на Хава Селими од с. Г. Речица про-
тив тужениот Гани Селими од с. Г. Речица, сега со не-
позната адреса. 
Се повикува тужениот Гани Имер Селими од с. Г. 

Речица, сега на непозната адреса во Швајцарија, да се 
јави на Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот или во истиот рок да одреди 
полномошник, а доколку тоа не го стори преку Цента-
рот за социјална работа во Тетово ќе му биде одреден 
привремен застапник кој ќе го застапува се до право-
силното завршување на спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 372/2002. 
            (25529) 

______ _____ 
 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 

развод на брак по тужба на тужителот Иљази Шериф 
Бесник од с. Одри, против тужената Иљази Ирфет ро-
дена Берзати од с. Одри, сега со непозната адреса во 
Швајцарија. 
Се повикува тужената Иљази Ирфет родена Берзати 

да во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ� да се јави во Основниот суд во 
Тетово или да овласти свој полномошник. Во спротивно 
судот преку Центарот за социјална работа во Тетово и по-
стави времен старател кој ќе ги штити нејзините права и 
интереси до правосилното окончување на спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 749/02.  (25594) 
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ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред овој суд се води спор за развод на брак по  

тужбата на тужителката Ајсевер Мемедова од Велес, 
против тужениот Шефкет Мемедов, сега со непозната 
адреса на живеење.  
За привремен застапник на тужениот се назначува 

лицето Евица Димова, стручен соработник во Основни-
от суд во Штип, која ќе го застапува тужениот до него-
вото појавување во судот или до окончувањето на по-
стапката. Се повикува тужениот Шефкет Мемедов во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да се јави 
во судот или да постави свој полномошник. Доколку 
тужениот не се јави во судот или не постави свој пол-
номошник, решението за назначување на привремен 
застапник ќе стапи во сила.  
Од Основниот суд во Штип, П. бр. 404/2002.                                                                     

Подружницата на странската организација �Амери-
кански центар за меѓународна работничка солидар-
ност�, стекнува својство на правно лице и може да за-
почне со работа од 12.09.2002 година. 

                                                                            (25693) 
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ 
НА СТРАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ  

Во регистарот на странски организации под Рег. 
број 123 се запишува подружница во Република Маке-
донија на странската организација �Отворени Забавни 
Фудбалски Школи�, со седиште во Копенхаген - 
Кралство Данска. 
Седиштето на подружницата на странската органи-

зација �Отворени Забавни Фудбалски Школи�, во Ре-
публика Македонија е во Скопје на ул. �Огражден� 
број 1/3/9. 
Работата и активностите на подружницата на стран-

ската организација �Отворени Забавни Фудбалски 
Школи�, во Република Македонија ќе се однесуваат на 
здружување на тренерите, лидерите и децата од раз-
лична етничка и социјална припадност да играат заед-
но со цел на премостување на сегашните поделени гру-
пи и промовирање на социјалната кохезија и основниот 
принцип, спорт за сите. 
Подружницата на странската организација �Отворени 

Забавни Фудбалски Школи�, стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 17.09.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II. С.О. број 

10/02.                                                                        (27019) 
__________ 

 
Во регистарот на странски организации под Рег. 

број 122 се запишува подружница во Република Маке-
донија на странската организација Задружна фондација 
за домување, со седиште во Силвер Спринг, држава 
Мериленд, САД. 
Седиштето на подружницата на странската органи-

зација Задружна фондација за домување, во Република 
Македонија е во Скопје на ул. �Даме Груев� бр. 5-6-7. 
Работата и активностите на подружницата на стран-

ската организација Задружна фондација за домување, во 
Република Македонија ќе се однесуваат на унапредување, 
помагање, финансирање, развивање и извршување про-
грами свртени кон подобрувањето на економските и оп-
штите животни услови на семејствата со ниски и скромни 
приходи околу светот, изградба на нови домови, санација 
и подобрување на постојните живеалишта, да создава но-
ви работни места, да ги подобрува здравствените услови 
како и подобрување на животната средина. 
Подружницата на странската организација Задруж-

на фондација за домување, стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 12.09.2002 година.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. С.О. број 

11/02.                                             (27021) 
__________ 

 
Во регистарот на странски организации под Рег. 

број 121 се запишува подружница во Република Маке-
донија на странската организација �Американски цен-
тар за меѓународна работничка солидарност�, со седи-
ште во Вашингтон - САД. 

Седиштето на подружницата на странската органи-
зација �Американски центар за меѓународна работнич-
ка солидарност�, во Република Македонија е во Скопје 
на Плоштад Македонија бр. 33/5. 
Работата и активностите на подружницата на стран-

ската организација �Американски центар за меѓународ-
на работничка солидарност�, во Република Македонија 
ќе се однесуваат на помош во развојот на синдикатите 
преку развојот на вештините и знаењата на синдикал-
ните лидери, активисти и членови, во колективното до-
говарање, синдикалната администрација, стратешко 
планирање, регрутирање на ново членство и др. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I. С.О. број 
6/02.                                                              (27023) 

__________ 
 
Во регистарот на странски организации под Рег. 

број 120 се запишува подружница во Република Маке-
донија на странската организација �Меѓународен Ре-
публикански Институт� (ИРИ), со седиште во Вашин-
гтон - САД. 
Седиштето на подружницата на странската органи-

зација �Меѓународен Републикански Институт�  
(ИРИ), во Република Македонија, е во Скопје на ул. 
�Вељко Влаховиќ� број 1-2/2. 
Работата и активностите на подружницата на стран-

ската организација �Меѓународен Републикански Ин-
ститут� (ИРИ), во Република Македонија ќе се однесу-
ваат на поддршка на слободни и демократски институ-
ции низ целиот свет и да се поттикне меѓународното 
разбирање, комуникации, организирање на семинари 
на меѓународни проблеми и водење образовни програ-
ми за студенти, политички лидери и други на теми на 
надворешната политика, спонзорирање, студиски пату-
вања. 
Подружницата на странската организација �Меѓу-

народен Републикански Институт� (ИРИ), стекнува 
својство на правно лице и може да започне со работа 
од 12.09.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. С.О. број 

14/02.                                               (27024) 
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР  

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 812/2002 од 18.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 01007253, го запиша во трговскиот 
регистар истапувањето на содружници и конверзија на 
содружнички влог на Друштвото за производство, про-
мет и услуги увоз-извоз �ОБНОВА-Качкиноски и др� 
ДОО Прилеп, ул. �Борис Кидрич� бб.  
Од Друштвото за производство, промет и услуги 

увоз-извоз �ОБНОВА-Качкиноски и др.� ДОО Прилеп 
истапуваат: АДОР �КЈУБИ МАКЕДОНИЈА� од Скопје, 
Василе Наумоски од Прилеп, Кирил Стојаноски од 
Прилеп, Добре Трпковски од Прилеп, Рубинчо Трајко-
ски од Прилеп, Петре Богески од Прилеп, Ѓорѓи Диме-
ски од Прилеп, Лолита Станческа од с. Кривогаштани 
и Атанас Ацески од Прилеп. 
Во друштвото се врши конверзија на содружнички-

от влог во износ од 460.000,00 ДЕМ во 230.000,00 ЕУР 
односно во 14.030.000,00 ден.  
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

812/2002.                     (18400) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 904/2002 од 17.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 013182, ја запиша во трговскиот ре-
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гистар промената на седиште, содружник и управител 
на Друштвото за производство, услуги и трговија увоз-
извоз КРИСТИ ТРЕЈД ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ Бито-
ла, ул. �Петар Петровиќ Његош� бр. 128, Битола. 
Се врши промена на содружник и управител на 

Друштвото за производство, услуги и трговија КРИ-
СТИ ТРЕЈД ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ Битола. 
Од друштвото истапува содружникот ДОО МАКС 

БИЛ 2000 Билјана и др. и му го отстапува влогот во из-
нос од 2.640 евра или 161.200,00 денари во предмети 
според  извештај на вешто лице проценител. 
Во друштвото како содружник пристапува лицето 

Менка Ивановска од Битола и со пристапувањето го 
прифаќа влогот во износ од 2.640 евра или 161.200 ден. 
во предмети. 
Му престануваат овластувањата за застапување во 

друштвото како и во надворешнотрговскиот промет на 
лицето Слободан Бончановски и се брише од судскиот 
регистар. 
Лице овластено за застапување на друштвото како 

и во надворешнотрговскиот промет ќе биде Менка 
Ивановска од Битола, ул. �7-ми Јули� бр. 10. 
Се врши промена на седиштето на друштвото и 

истото место на ул. �Петар Петровиќ Његош� бр. 128, 
Битола ќе биде на ул. �7-ми Јули� бр. 10, Битола. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

904/2002.                     (18401) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 897/2002 од 19.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014549, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на Заштитното друштво за произ-
водство, услуги и трговија БИС-ТРЕЈД увоз-извоз ДО-
ОЕЛ Прилеп, ул. �Егејска� бр. 102. 
Содружниците на Заштитно друштво за производс-

тво, услуги и трговија БИС-ТРЕЈД увоз-извоз ДОО 
Прилеп, основано и регистрирано при ОС-Битола под 
рег.влошка 01014549?-3-03-000 и Трег. 621/2002, врши 
промена на статус, истапување на содружник и проме-
на на управител. 
Имено од друштвото истапува содружникот Стоја-

носки Горан од Прилеп, преотстапувајќи го својот удел 
од 1.250 ЕУР на содружникот Биџоска Маргарита. Со 
тоа основната главница на друштвото не се менува, 
останува иста - 2.500 ЕУР. 
Како резултат на настанатата промена истапување 

на содружник, се менува и статусот на друштвото кое 
од ДОО преминува во ДООЕЛ односно од Заштитно 
друштво за производство, услуги и трговија БИС-
ТРЕЈД увоз-извоз ДОО Прилеп, во Заштитно друштво 
за производство, услуги и трговија БИС-ТРЕЈД увоз-
извоз ДООЕЛ Прилеп. 
Седиштето на друштвото не се менува. 
Му престануваат овластувањата за застапување на 

Стојаноски Горан - досегашен управител и се брише од 
судскиот регистар. 
Лице овластено за застапување на друштвото во 

земјата и надворешнотрговското работење ќе биде Би-
џоска Маргарита - управител без ограничување во рам-
ките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

897/2002.                     (18402) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 894/2002 од 17.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 01005695?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Друштвото за производство, трговија и 
услуги �КИТ-СПОРТ� Клечкароски Ѓорше ДООЕЛ 
увоз-извоз Струга, ул. �Маршал Тито� бр. 135, Струга. 
Лице овластено за застапување на друштвото како 

во внатрешното, така и во надворешнотрговското рабо-

тење со неограничени овластувања во рамките на запи-
шаните дејности - управител Клечкароска Маја. 
Му престануваат овластувањата за застапување на 

досегашниот управител Павлеска Трајанка и се брише 
од трговскиот регистар. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

894/2002.                     (18403) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 895/2002 од 18.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 007038, го запиша во трговскиот ре-
гистар пристапувањето на уште еден управител на Тр-
говското друштво за трговија и услуги Новески Здра-
вко АБЕКС Охрид ДООЕЛ Охрид, бул. �Туристичка� 
бр. 38А. 
Во друштвото пристапува уште еден управител и во 

иднина друштвото ќе работи со два управители Нове-
ски Здравко и Новески Златко како нов управител што 
пристапува во друштвото. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

895/2002.                     (18404) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 892/2002 од 17.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 013044, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на овластено лице на Друштвото за 
промет и услуги со увоз-извоз �Б Б С� - Струга, Благо-
ја, ДООЕЛ Струга, ул. �Маршал Тито�, Струшки бези-
стен, подрум бб. 
На досегашниот управител во Друштвото за промет 

и услуги со увоз-извоз �Б Б С� - Струга, Благоја, ДОО-
ЕЛ, Бајчески Благоја од Струга му престануваат сите 
овластувања и се брише од судскиот регистар. 
За нов управител на друштвото се именува Мацев-

ска Радмила од с. Враништа - Струга. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

892/2002.                     (18405) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 844/2002 од 14.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 011704, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на единствен содружник и отстапува-
ње на влогот на Трговското друштво за производство, 
трговија и услуги - ТАШКО - Охрид ДООЕЛ ул. �Жи-
вко Чинго� бр. 49. 
Единствениот содружник на Трговското друштво за 

производство, трговија и услуги Арсланоски Петрит 
истапува од друштвото и истото го отстапува на нови-
от содружник Демиров Асим. Арсланоски Петрит сог-
ласен е влогот во пари и предмети во износ од 5.500 
ДЕМ (2.792 ЕУР) во денарска противвредност без на-
домест да му го пренесе на Демиров Асим. Тоа значи 
дека основната главница во друштвото и понатаму 
останува непроменета и истата изнесува 2.792 евра или 
170.033 денари. 
Управител на друштвото и понатаму е Филипоски 

Даниел и ќе го застапува друштвото во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет неограничено во рам-
ките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

844/2002.                     (18406) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Срег. 

бр. 358/2002 од 05.12.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 2-733, ја запиша во судскиот регистар промената на 
лицето овластено за застапување и истапување на основа-
чи, пристапување на основачи на МЗ �МК ПРОСПЕКТ� 
П.О. Прилеп, ул. �Кирил Пејчиновиќ� бр. 4/5. 
Истапуваат основачите Марјан Рочески и Ковило-

ски Сашо од Прилеп. 
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Пристапуваат Попоска Гордана и Атанасоска Сне-
жана. 
Во МЗ �МК ПРОСПЕКТ� П.О. Прилеп се врши 

промена на лицето овластено за застапување. 
Од МЗ �МК Проспект� П.О. истапува досегашниот 

директор Стојаноски Зоран и му престануваат овласту-
вањата на директор и се брише од судскиот регистар. 
Лице овластено за застапување е Попоска Гордана 

од Прилеп со стан на ул. �Кирил Пејчиновиќ� бр. 4/5, 
директор со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 

358/2001.                     (18407) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 866/2002 од 19.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 001307, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на Трговското друштво за производс-
тво, промет и услуги Гоце Билбилоски КАСУЦИ увоз-
извоз ДООЕЛ Прилеп, ул.�Авала� бр. 3. 
Единствениот содружник на Трговското друштво за 

производство, промет и услуги Гоце Билбилоски КА-
СУЦИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, основано и реги-
стрирано при ОС-Битола под рег.влошка 01001307?-8-
03-000 и Трег. 380/98, врши промена - проширување на 
дејност. 
Имено, друштвото врши проширување на своето 

работење со дејности од областа на надворешнотргов-
ското работење и трговијата во земјата, со уште след-
ните дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.33, 15.41, 
15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.84, 15.85, 15.93, 
15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 
17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 22.22, 22.25, 25.12, 25.22, 
26.13/1, 26.40, 26.70, 27.41, 33.50, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.22, 36.21, 36.61, 37.10, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.25, 45.42, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 50.50, 65.12/3, 
65.23, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 74.11, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 
74.83, 74.84, 74.20/5, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
превоз на патници во меѓународен друмски сообраќај, 
превоз на стоки  во меѓународен друмски сообраќај, 
услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓуна-
родна шпедиција, посредување и застапување во про-
метот на стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки 
од консигнациони складови на странски стоки. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

866/2002.                     (18408) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 889/2002 од 17.06.2002 година, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на содружник на Друш-
твото �ДИМСИ� Пеце и др. за производство, трговија 
на големо и мало, увоз-извоз, услуги и угостителство 
Ресен ДОО Ресен, ул. �Јосиф Јосифовски� бр. 35. 

Од друштвото истапува лицето Пеце Ѓорѓиевски и 
му го отстапува основачкиот влог на новиот основач-
содружник во друштвото. 
Во друштвото пристапува Димитрија Ѓорѓиевски 

од с. Златари-Ресен. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

889/2002.                     (18409) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 862/2002 од 18.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 00010088, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на управител на ДООЕЛ на Друш-
твото за шпедиција, превоз, услуги, трговија и произ-
водство ВЛАСТО-ШПЕД увоз-извоз Христијан 
ДООЕЛ Битола, ул. �Едвард Кардељ� бр. 9/25. 
Во друштвото се врши промена на управителот. Му 

престанува овластувањето за застапување во друштво-
то и се брише од судскиот регистар како досегашен 
управител лицето Мицевски Властимир. 
Лице овластено за застапување во рамките на запи-

шаните дејности на друштвото со неограничени овла-
стувања и во надворешнотрговскиот промет е единс-
твениот содружник Христијан Мицевски, како управи-
тел на друштвото од Битола, ул. �Едвард Кардељ� бр. 
9/25. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

862/2002.                     (18410) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 888/2002 од 18.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 013876, ги запиша во трговскиот ре-
гистар промените на Заштитното друштво за произ-
водство, услуги, транспорт и трговија �ТОКО� увоз-из-
воз, Прилеп, ДОО, ул. �Стеван Апостолоски� бр. 13, 
Прилеп. 
Сузана Костадиновска - управител на друштвото со 

неограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности. 
Му престанува овластувањето за застапување на 

лицето Томе М.Конески, управител и се брише од суд-
скиот регистар.  
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

888/2002.                     (18411) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 860/2002 од 19.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 009354, ги запиша во трговскиот ре-
гистар промените на Друштвото за рибарство ЛЕТНИ-
ЦА-ПЛАШИЦА Летница Струга ДООЕЛ ул. �Дељан� 
бб, Струга. 
Промена на лице овластено за застапување - упра-

вител.  
Му престанува овластувањето за застапување - 

управител на лицето Анѓелоски Милисав од с. Драслај-
ца, во внатрешниот и надворешниот промет и сите 
акти и дејствија во управувањето. 
Лицето Чавкоски Милорад од с. Драслајца се име-

нува за лице овластено за застапување - управител во 
рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

860/2002.                     (18412) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 766/2002 од 19.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 004372, го запиша во трговскиот ре-
гистар префрлувањето на ТП за услуги Игор Крсте Ко-
тевски 9-ка Битола, ул. �Партизанска� бр. 47/41. 
Се менува името на фирмата од ТП за услуги Крсте 

Јордан Котевски 9-ка Битола во ТП за услуги Игор Кр-
сте Котевски 9-ка Битола. 
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Се менува содружникот: истапува Котевски Крсте 
од Битола, ул. �Партизанска� бр. 47/41, а пристапува 
Котевски Игор од Битола, ул. �Партизанска� бр. 47/41. 
Се менува овластениот потписник Котевски Крсте, 

му престанува овластувањето и се брише од судскиот 
регистар. 
За нов овластен потписник се именува Котевски 

Игор - управител, овластен потписник. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

766/2002.                     (18413) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 596/2002 од 19.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 01005532?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги Мифтар Клења КАЗАК 
ЧЕШМА увоз-извоз Битола ДООЕЛ ул. �Ѓорѓи Нау-
мов� бр. 24-а, Битола. 
Како основач пристапува лицето Албана Клења од 

Битола, ул. �Ѓорѓи Наумов� бр. 24-а. 
Како основач истапува лицето Мифтар Клења од 

Битола, ул. �Ѓорѓи Наумов� бр. 24-а, Битола. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

596/2002.                     (18414) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 913/2002 од 21.06.2002 година, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за превоз, услуги, трговија и производство Ду-
шан Крстевски ЈАС-НИК увоз-извоз Битола ДООЕЛ, 
ул. �Стив Наумов� бр. 170, Битола. 
Лице овластено за застапување е Марјан Јоноски во 

внатрешниот и надворешнотрговскиот промет. 
Му престануваат овластувањата за застапување на 

лицето Душан Крстевски. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

913/2002.                     (18415) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 870/2002 од 20.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 011736, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на лице овластено за застапување на 
Акционерското друштво �Фабрика за леани произво-
ди� Битола, ул. �Индустриски дел� бб. 
Друштвото во внатрешниот и надворешнотрговски-

от промет ќе го застапува Сенчо Филиповски - претсе-
дател на Управен одбор со неограничени овластувања. 
И престануваат овластувањата на досегашниот пре-

тседател Даница Ристевска и се брише од судскиот ре-
гистар. 
Одлука за разрешување на членови на Надзорен од-

бор на Акционерско друштво: Лазаревски Нелко, То-
левска Олга и Сугаревски Владо. Одлука за разрешува-
ње на членови на Управен одбор: Ристевска Даница, 
Бојковски Цветан и Ангелевски Слободан. Одлука за 
именување на Надзорен одбор: Димовска Милка, Анге-
левски Слободе и Стојановски Коле. Одлука за имену-
вање на Управен одбор - Сенчо Филиповски, Крсте 
Шајновски и Стојан Каровски сите од 30.04.2002 годи-
на. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

870/2002.                     (18416) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 867/2002 од 19.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 002860, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на фирма, содружник, управител и 
конверзија на влогот во евра на Друштвото за произ-
водство, трговија, шпедиција и услуги ПИДА увоз-из-
воз ДООЕЛ Прилеп, ул. �Ѓорѓи Димитров� бр. 86. 

Единствениот содружник на Друштвото за произ-
водство, трговија, шпедиција и услуги на Здравеска 
Марија ПИДА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, основано и 
регистрирано при ОС Битола под рег.влошка 
01002860?-8-03-000 и Трег. 1945/98, е согласен да иста-
пи од друштвото како единствен содружник и истото 
да го отстапи на лицето Каролина Јовеска од Прилеп, 
ул. �Пиринска� бр. 109, како на нов содружник. 
Со горното лицето Јовеска Каролина станува 

единствен содружник на друштвото. 
Лицето Здравеска Марија е согласна влогот во 

предмети што го вложило при основањето на друштво-
то, а кој изнесува 14.400 ДЕМ, или 8.080 ЕУР (1 
евро=1,78 ДЕМ), да го отстапи без надомест на новиот 
содружник. Тоа значи дека и натаму основната главни-
ца на друштвото не се променува, т.е. изнесува 
8.080,00 евра. 
Како последица од промената на единствениот со-

дружник се врши промена на називот на друштвото, а 
новиот назив гласи: Друштво за производство, тргови-
ја, шпедиција и услуги ПИДА увоз-извоз ДООЕЛ, При-
леп. 
Со истапување на единствениот содружник Здраве-

ска Марија истовремено и престанува и функцијата 
управител, т.е. престанува овластувањето за застапува-
ње на друштвото во земјата и надвор од неа. 
Лице овластено за застапување на друштвото ќе би-

де Јовеска Каролина од Прилеп, управител без ограни-
чување. 
Во рамките на запишаните дејности овој договор 

влегува во сила веднаш по неговото склучување, а ќе 
се применува после уписот на горе наведените проме-
ни во друштвото во трговскиот регистар. 
Се огласува новиот содружник Јовеска Каролина, 

по потпишувањето на овој договор да изврши измени 
на изјавата за основање на друштвото.  
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

867/2002.                     (18417) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 887/2002 од 19.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 008590, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на фирма и пристапување на содруж-
ник на Трговското друштво за производство, трговија и 
услуги �КАРЕ� Златко и др. ДОО увоз-извоз, Прилеп, 
ул. �Александар Македонски� бб. 
Новиот назив на фирмата гласи: Трговско друштво 

за производство, трговија и услуги �КАРЕ� Златко и 
др. ДОО увоз-извоз Прилеп, ул. �Александар Македон-
ски� бб. 
Во друштвото пристапува Ленче Јанкулоска. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

887/2002.                     (18418) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 933/2002 од 21.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 01004832, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената во фирмата во Заштитно друштво за 
производство, трговија и услуги �ПЕЛАЛЕК� Кикир-
ковска Пандорка ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. �Даме 
Груев� бр. 166. 
Досегашното име на фирмата е Друштво за произ-

водство, трговија и услуги �ПЕЛАЛЕК� Кикирковска 
Пандорка ДООЕЛ увоз-извоз Битола се менува и гласи: 
Заштитно друштво за производство, трговија и услуги 
�ПЕЛАЛЕК� Кикирковска Пандорка ДООЕЛ увоз-из-
воз Битола.  
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

933/2002.                     (18419) 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1375 се запишува здружението на 
граѓани: �Македонска Асоцијација на Агенции за мар-
кетинг - МААМ� Скопје, со скратено име �МААМ� - 
Скопје, со седиште во Скопје на ул. �Дебарца� број 10. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на унапредување и развој на маркетингот, рек-
ламата и испитувањето на јавното мислење, по пат на 
едукација на членовите на Асоцијацијата и нивно за-
познавање со новите методи и начини на рекламирање, 
маркетиншки презентации. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 16.09.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I. З.Г. број 

173/02.                          (27016) 
__________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1382 се запишува здружението на 
граѓани: �Македонски Советодавен Сервис за Развој на 
Земјоделството - Агроменаџер� - Здружение на приват-
ни Советници, со скратено име �МССРЗ-АГРОМЕНА-
ЏЕР�, со седиште во Скопје на ул. �Васил Ѓоргов� бб. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на поддржување, развој и остварување на сите 
идеи и проекти насочени кон развојот и унапредување-
то на одржливо, современо и економски ефикасно зем-
јоделие во Р. Македонија и негова интеграција во ЕУ. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 25.09.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II. З.Г. број 

186/02.            (27017) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1372 се запишува здружението на 
граѓани: Пливачки клуб Акватик, со скратено име ПК 
Акватик Скопје, со седиште во Скопје на ул. �Миле 
Поп Јорданов� број 11. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на развој, заштита и унапредување на пливачки-
от спорт, организира курсеви и обука на почетници во 
пливање, здравствена заштита на своите членови како 
и организирање на пливачки натпревари. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 11.09.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I. З.Г. број 

185/02.                                                        (27025) 
__________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1380 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение за пчелари �АПИКА�, со седиште 
во Скопје на ул. �М. Тито� број 20, Сарај. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на унапредување на пчеларското производство, 
доработка на пчелните производи, опрема, како и сле-
дење на проблемите во пчеларството. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 20.09.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. З.Г. број 

184/02.                                                      (27026) 
__________ 

 
Основниот суд во Дебар со решение Згф. бр. 8/02 

од 4.10.2002 година, во судскиот регистар на Здруже-
нијата на граѓаните го запиша основањето на здруже-
нието Еколошко друштво �Радички бисери� од с. Д. 
Косоврасти, Дебарско. 

Целта на основањето на здружението е покренува-
ње на иницијативи и преземање на разни активности 
кои придонесуваат за заштита и унапредување на жи-
вотната средина, покренување на иницијативи и доне-
сување на прописи од областа на заштита и унапреду-
вањето на животната средина, подигање на еколошката 
свест кај населението  и посебно кај младината и сора-
ботка со други сродни здруженија и организации во 
земјата и во странство заради заштита и унапредување 
на животната средина. 
Од Основниот суд во Дебар, Згф. бр. 8/02.    (27134) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово објавува дека во региста-

рот на Здруженија на граѓани и фондациите при Основ-
ниот суд Тетово под Рег. бр. 18/98 се запишува промена 
на називот на здружението (Сојуз на здруженија на ин-
валиди на трудот на Република Македонија - здруженија 
на инвалиди на трудот - Тетово) така што во иднина на-
зивот на здружението ќе гласи Здружение на инвалиди 
на трудот и корисници на инвалидска пензија. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 18/98. 
           (27135) 

___________ 
 
Основниот суд во Струмица објавува дека во реги-

старот на Здруженија на граѓани и фондации се брише 
и  престанува да постои Здружение на граѓани со име 
ФК �Беласица� - МК Герас Цунев Струмица, кое беше 
регистрирано под Згф. бр. 37/99. 
Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 37/99. 
            (27136) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III Рег. 

зг. бр. 75/02 од 20.9.2002 година, во регистарот на Здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здружение на 

граѓани и фондации на Македонско полско културно 
друштво �ВАРДАР� со седиште во Скопје на бул. �Ја-
не Сандански� бр. 109/I-13, Скопје. 
Основни цели и задачи на друштвото се: да ги обе-

динува припадниците на полскиот народ кој живеат во 
Македонија и нивните пријатели; да делува за ширење 
на свеста за зближување на народите  а посебно помеѓу 
полскиот и македонскиот народ да ја усмерува прија-
телската соработка на народите и народностите на Ма-
кедонија и Полска; негување на полската култура и 
обичаи и промоција на културните, историските оби-
чаи и вредности на македонскиот народ и промовира-
ње на можностите за поврзување на културните вред-
ности, туризмот и стопанските размени; промоција на 
македонската култура во Полска како и соработка по-
меѓу институциите,  организации помеѓу полски фир-
ми и македонски. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации Македонско полско кул-
турно друштво �ВАРДАР� се стекнува со својство на 
правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III Рег. зг. бр. 

75/02.            (27199) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решението I. 

Рег. Зг. бр. 34/02 од 13.05.2002 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации го одобри уписот 
во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на 
Фудбалски клуб �РАШТАК� од с. Раштак, Скопје. 
Основните цели и задачи на клубот се: со своето ра-

ботење да дејствува на подигање и развивање на спорт-
ското воспитување по пат на разни спортски активно-
сти, да се развива спортскиот дух кај членството, да се 
обезбедува развивање и омасовување на фудбалскиот 
спорт на населението во с. Раштак и во околните села и 
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населби и пошироко, да организира и спроведува 
спортски натпревари. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здруже-

нија на граѓани и фондации Фудбалскиот клуб �РАШ-
ТАК� с. Раштак се стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. Зг. бр. 

34/02.            (26283) 
__________ 

 
Основниот суд во Гевгелија, со решението Зг. бр. 

11/02 од 24.09.2002 година, во регистарот на здружени-
ја на граѓани во овој суд го запиша здружението на гра-
ѓани Мелничко-пекарско здружение �МЕЛ-ПЕК� од 
Гевгелија. 
Здружението ќе се залага за заедничко унапредува-

ње на работата и активностите при производство, наба-
вка и пласман на сите видови на мелнички производи, 
при производството, набавката и пласманот на леб, бе-
ли печива, слатки во свежа состојба, за заеднички на-
стап пред надлежните органи, а во врска со набавката и 
формирањето на цената на мелничките суровини и 
обезбедување на субвенции и регреси од државата, за 
начинот и времето на работење, за пласманот на произ-
водите до крајните потрошувачи под исти услови за си-
те членки на ова здружение, начинот на наплата на 
производите пласирани во продавниците кои мора да 
бидат исти за сите членки, начинот на враќање на оста-
натите производи и непродадените производи за фор-
мирање на заедничка административно-техничка служ-
ба и заеднички пристап пред надлежните органи кои 
решаваат за правата и положбата на членките и друго. 
Лице овластено за застапување е Томе Чалков од 

Гевгелија. 
Од Основниот суд во Гевгелија, Зг. бр. 11/02. 
            (26607) 

__________ 
 

Основниот суд во Гевгелија, со решението Зг. бр. 
10/02 од 10.09.2002 година, во регистарот на здружени-
ја на граѓани во овој суд го запиша Здружението на 
граѓани здружение на земјоделци �Дојранска Роса� од 
Нов Дојран. 
Основните цели и задачи на ова здружение е да се 

залага за унапредување на земјоделието, зголемување 
на производството на земјоделските култури кои најм-
ногу се произведуваат како и за воведување на нови 
култури од растителен свет, заштита на истите од за-
разни болести и штетници преку користење на разни 
заштитни средства, залагање за заеднички настап на 
пазарот, за пласман на производите во земјата и надвор 
од неа, ќе се грижи за редовно наводнување и осовре-
менување на начинот на наводнување на земјоделските 
производи како и за заштита на водите од нивно зага-
дување, ќе организира стручни предавања и советува-
ња од областа на земјоделието, ќе поведува иницијати-
ва за донесување на законски прописи и други норма-
тивни акти од областа на земјоделието и ќе врши други 
цели и задачи. 
Лице овластено за застапување е Ѓоргиев Митко од 

Нов Дојран. 
Од Основниот суд во Гевгелија, Зг. бр. 10/02. 
            (26608) 

__________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. Згф. бр. 26/2002, се запишува здружение-
то на граѓани под име: Акционери на �Алатница�-
Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел да создава усло-

ви за организиран настап на членовите на ова здруже-
ние, следи и иницира прашања од заеднички интерес 
на членовите на здружението. 
Седиштето на здружението е во Охрид, на кеј 

�Маршал Тито� бр. 91, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е Пан-
де Радевски од Охрид, ул. кеј �Маршал Тито� бр. 91. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 26/2002.

            (26656) 
__________ 

 
Основниот суд во Дебар, со решението Згф. бр. 7/02 

од 2.10.2002 година, во судскиот регистар на здруже-
нија на граѓани го запиша основањето на граѓанското 
здружение �Римекембја� Дебар. 
Целта на основањето на здружението е организира-

ње и превземање на активности заради остварување и 
заштита на економски, социјални, образовни, култур-
ни, научни и други интереси и уверувања на членовите 
и на другите граѓани во и надвор од Дебар, организира-
ње на активности во поглед на негување на културните 
вредности и традиции од Дебар и Дебарско преку орга-
низирање на соодветни културни манифестации, ли-
ковни изложби, спортски активности и слично, со учес-
тво на млади од Дебар и пошироко. 
Од Основниот суд во Дебар, Згф. бр. 7/02. 
            (26657) 

__________ 
 

Основниот суд во Крива Паланка, со решението Зг. 
бр. 4/2002 од 27.06.2002 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша здружението 
под име Здружение на жени земјоделки, сточарки и до-
маќинки �АГРОПАЛАНЧАНКА� од Крива Паланка, 
ул. �Климент Охридски� бб, нас. Скрљава. 
Цели на здружението се: едукација на своите чле-

нови од областа на земјоделството, сточарството и дру-
ги дејности, развивање на културно, здравствено и 
техн. едуцирање на своите членки, јакнење на улогата 
на жената и влијание врз нејзино активно вклучување 
во општествениот систем и градење на позиции за по-
лова, верска и национална еднаквост, влијание за подо-
брување на економскиот статус на семејствата на свои-
те членки, популаризација на изработка на домашни 
ракотворби и слично. 
Седиштето на Здружението е во Крива Паланка, ул. 

�Климент Охридски� бб, нас. Скрљава. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Јагода Велковска, ул. �Климент Охридски� бб, нас. 
Скрљава. 
Од Основниот суд во Крива Паланка, Зг. бр. 4/2002. 
            (26874) 

_______________________________________________ 
 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 107/02 од 25.09.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Приватно тргов-
ско  и услужно претпријатие �И.М.� ДОО експорт-им-
порт Скопје, со седиште на ул. �Среќко Пужалка� бр. 
23-б, со жиро сметка 40100-601-330182 и регистарска 
влошка 1-59525-0-0-0 при, Основниот суд Скопје I - 
Скопје, истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот При-
ватно трговско  и услужно претпријатие �И.М.� ДОО 
експорт-импорт од Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (27205) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решени на овој суд II. Ст. бр. 52/2001 од 08.10.2002 го-
дина, отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги �АУТО-МБ� ДОО 
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Скопје, со седиште на ул. �Ленинова� бр. 34 и жиро 
сметка 40100-601-237847, кај Агенцијата за работа со 
блокирани сметки со решение на овој суд, се заклучува. 
Должникот да се брише од трговскиот регистар кој 

го води овој суд. 
Извод од решението да се објави на огласната табла 

во судот и во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (27250) 

___________ 
 
Со решение на Стечајниот совет на Основниот суд 

во Охрид Ст. бр. 19/2002 од 12.09.2002 година, е отво-
рена стечајна постапка на должникот Трговско услуж-
но претпријатие �Перица Комерц� од с. Издеглавје - 
охридско, истата се заклучува и нема да се спроведе. 
Од Основниот суд во Охрид.                           (27258) 

___________ 
 
Стечајниот совет на Основниот суд во Охрид, со ре-

шение Ст. бр. 13/2002 од 18.09.2002 година, донесе ре-
шение за распределба на дополнително пронајден имот 
со кое се пренесуваат на доверителите-основачи Ко-
човска Лилјана и Кочовски Ѓорги, двајцата од Охрид, 
24 акции со право на управување во Охридска банка 
АД-Охрид со вредност од 63.600,00 денари со состојба 
на 30.10.2001 година, кои претставувале акционерски 
капитал на ПП �Коч� од Охрид  во Охридска банка во 
Охрид, на секој од нив по половина од тие акции.Со 
истото решение постапката за дополнителна распре-
делба на дополнително пронајдениот имот на стечајни-
от должник ПП �Коч� од Охрид, се заклучува. 
Од Основниот суд во Охрид.                           (27260) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 69/2002 од 06.09.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија, градежништво, транспорт, 
туризам и услуги �ЉИКЕ-ТРАНС� Мухамед и др. ДОО 
експорт-импорт од с. Чегране-Гостиварско, но истата 
не се спроведува поради немање на имот, отворената 
стечајна постапка се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (25561) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 

124/2002 од 18.09.2002 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Друштвото за производство, промет 
и услуги Трајческа Мира, �Ве-Би-Ми Компани� увоз-
извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. �Цане Кузма-
носки� бр. 38, Прилеп, запишан во регистерска влошка 
бр. 01009566?-8-03-000 на Основниот суд во  Битола со 
жиро-сметка бр. 41100-601-33418, во Агенција за бло-
кирани сметки ПЕ-Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, 

бидејки должникот нема имот нити пак има обврски кон 
свои доверители, освен кон единствениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (26430) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 

169/2002 од 18.09.2002 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Трговско друштво за производство, 
транспорт, услуги и трговија Горан Коцевски �Гимс� 
увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. �Октом-
вриска� бр. 69-Б-2/10, Прилеп, запишан во регистерска 
влошка бр. 01009760?-8-03-000 на Основниот суд во 
Битола, со жиро-сметка бр. 3000200001025-64 во Ко-
мерцијална банка АД Скопје-самостојна филијала во 
Прилеп, со дејност такси превоз. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејки должникот нема имот ни за покривање на 
трошоците на постапката. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (26431) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 
172/2002 од 24.09.2002 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Друштво за производство, трговија и 
услуги Николина Николоска �Онис� увоз-извоз При-
леп, ДООЕЛ со седиште на ул. �Максим Горки� бр. 8, 
Прилеп, запишан во регистерска влошка бр. 
01011830?-8-03-000, со жиро-сметка бр. 300020000076665 
во Комерцијална банка АД Скопје, филијала-Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејки должникот должи кон единствениот ос-
новач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (26432) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

нието на oвој суд Ст. бр. 72/2002 од 20.09.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот ДПТУ 
�Конфорама Ексклузив� Шадијe ДООЕЛ увоз-извоз од 
с. Форино-Гостивар, но поради немање на имот отворе-
ната стечајна постапка се заклучува 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (26427) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

нието на oвој суд Ст. бр. 76/2002 од 20.09.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија, транспорт, градежништво, 
туризам и услуги �Дени компани-92� ДООЕЛ експорт-
импорт од Гостивар, но истата не се спроведува поради 
немање на имот, па отворената стечајна постапка над 
должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (26428) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

174/2002 од 24.09.2002 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Приватно претпријатие за транспорт 
и трговија �Пан-Транс�, експорт-импорт, Прилеп, п.о., 
со седиште на ул. �Митко Цветаноски� бр. 99, Прилеп, 
запишан во регистерска влошка бр. 1-5128 на Окруж-
ниот стопански суд во Битола, со жиро-сметка бр. 
41100-601-12365, во Агенција за блокирани сметки ПЕ-
Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејки должникот нема имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (26429) 

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

шението IV. Ст. бр. 310/02 од 02.10.2002 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот ТП �РУВИ-ТРЕИД� 
ДОО експорт-импорт, со седиште на ул. �Разлошка� бр. 
2, со жиро-сметка 40110-601-327159 и регистарска вло-
шка бр. 1-59013-0-0-0, при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот ТП 

�РУВИ-ТРЕИД� ДОО експорт-импорт, 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              (26497) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението I. Ст. бр. 379/2002 од 23.09.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за внатрешна и меѓународна шпедиција, транспорт и 
трговија �ЈМ Александар� ДООЕЛ - Скопје, со седи-
ште на ул. �Браќа Кошулчеви� бр. 1, и жиро-сметка 
300000000338081, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот  

�ДВМШТТ� ЈМ Александар ДОО - Скопје, со седиште 
на ул. �Браќа Кошулчеви� бр. 1 и жиро-сметка 
300000000338081, се заклучува. 
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По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје               (26502) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението I. Ст. бр. 349/2002 од 05.09.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за трговија на големо и услуги �КОРМА�-ТРЕЈД� 
П.О. експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. �Хри-
стијан Т. Карпош� бр. 102, и жиро-сметка 40100-601-
133625, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот  

Претпријатие на големо и услуги �КРОМА-ТРЕЈД� 
П.О. експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Хри-
стијан Т. Карпош� бр. 102 и жиро сметка 40100-601-
133625, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје               (26503) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението II. Ст. бр. 342/2002 од 18.09.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за трговија на големо и мало �ОРАНИЦА� ДОО 
Скопје, со седиште на ул. �Лука Геров� бр. 11 и жиро 
сметка 40120-601-26245.  
Истата не се спроведува и се заклучува отворената 

стечајна постапка над должникот Претпријатие за трго-
вија на големо и мало �ОРАНИЦА� ДОО Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје               (26530) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението II. Ст. бр. 233/02 од 03.10.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Tрговско 
друштво �МОНИ КОМЕРЦ� Светлана ДООЕЛ екс-
порт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Методи Ми-
тевски� бр. 8/3-13, со жиро сметка 40100-601-246010 и 
регистарска влошка бр. 02030565?-8-01-000 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се 
спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тр-

говско друштво �МОНА КОМЕРЦ� Светлана ДООЕЛ 
експорт-импорт од Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (26589) 

___________ 
 
Стечајниот управник на Македонка-Постелнина АД 

Штип во стечај, објавува дека ќе се врши авансна рас-
пределба на паричните средства стекнати од продажба-
та на имотот на должникот. 
Вкупниот износ од продажбата на имотот изнесува 

130.500 евра, а ќе се врши авансна распределба во из-
нос од 105.000 евра. 
Планот за авансната распределба на паричните 

средства е депониран и достапен за увид на доверите-
лите во стечајното досие во Основниот суд во Штип. 
Од стечајниот управник.         (26616) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 
222/02 од 13.09.2002 година, над Друштвото �ЗЛАТНА 
КОТВА� Битола, Трег. бр. 0101-3739?-803-000, ж-ска 
500-000000-1755-97 во Стопанска банка Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.          (26595) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 
231/02 од 20.09.2002 година, над Друштвото ПП �ОЛИ-
ВЕР� ЖИВКО ПРЖЕВСКИ ОЛИПРОМ Ресен, Трег. 
бр. 01000908 МБС, ж-ска 200000026409891 Стопанска 
банка Ресен, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и 
ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.          (26596) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 

213/02 од 26.09.2002 година, над Друштвото �ЕЛИФ 
КОМЕРЦ� Ресен, Трег. бр. 0101434778-03-000, ж-ска 
500-000000-3040-25 во Стопанска банка Ресен, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.          (26597) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 

213/02 од 17.09.2002 година, над Приватното претпри-
јатие �Вршчанка� увоз-извоз Битола, ул. �Борис Ки-
дрич� бр. 42/4, Трег. бр. 1-8646, со дејност трговија и 
ж-ска 40300-601-38269 при Стопанска банка Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.          (26598) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 

214/02 од 17.09.2002 година, над �ШИЗИК� Битола, 
Трег. бр. 01002692?-8-03-000, ж-ска 500-000000-2047-
94 во Стопанска банка Битола, отвори стечајна постап-
ка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.          (26599) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 3/02 

од 24.09.2002 година, над ТП Љубе Стојан Велјановски 
�НАТАША� Г. Оризари, Битола, Трег.  МБС 01000634, 
дејност-трговија, ж-ска 40300-601-867931 при Агенци-
јата за блокирани сметки ПЕ Битола,  отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.          (26600) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 

235/02 од 20.09.2002 година, над Друштвото  �НИВА 
ЈОНЧЕ АНДРЕЕВСКИ� Царев Двор, Трег. бр. 
005156?-8-03-000, ж-ска 20000000-164-00170 во Сто-
панска банка Ресен, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.          (26601) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 

205/02 од 05.09.2002 година, над �ЕВЕРИ ДЕЈ� Битола, 
Трег. бр. 01007328?8-01-000, ж-ска 500-000000-
07207898 во Стопанска банка Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.          (26602) 

__________ 
 
Со решението на стечајниот совет при Основниот 

суд во Струмица под Ст. бр. 93/2002 од 10.09.2002 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, услуги и трговија �Боки ју-
ниор� ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со жиро сметка 
бр. 3000300000204553, што се води при Комерцијална 
банка, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот заради што и се заклучува. 
Доверителите можат со жалбите да го напаѓаат го-

ренаведеното решение во рок од 8 дена од денот на об-
јавувањето на решението во �Службен весник на РМ� 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.        (26603) 
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Со решението на стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст. бр. 121/2002 од 20.09.2002 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот 
ПУТП на големо и мало �МАКАО-95� увоз-извоз п.о. 
Радовиш, со жиро сметка бр. 41310-601-50844, што се 
води при Агенцијата за работа со блокирани сметки 
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот на должникот заради што и се 
заклучува. 
Доверителите можат со жалбите да го напаѓаат го-

ренаведеното решение во рок од 8 дена од денот на об-
јавувањето на решението во �Службен весник на РМ� 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица.        (26604) 

__________ 
 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
нието на овој суд Ст. бр. 71/2002 од 20.09.2002 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за монтажа во градежништво �Монт-Блан� ДОО 
увоз-извоз од Гостивар, но истата не се спроведува по-
ради немање на имот. 
Отворената стечајна постапка над должникот се 

заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.         (26605) 

__________ 
 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
нието на овој суд Ст. бр. 68/2002 од 26.09.2002 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија, превоз и услуги �Асани-компани� Љуљзим 
и Мемиш ДОО експорт-импорт од Гостивар, но истата 
не се спроведува поради немање на имот. 
Отворената стечајна постапка над должникот се 

заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.         (26606) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 228/02 од 02.10.2002 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
промет и услуги �ГО-ДА-ТРЕЈД� Томислав ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на бул. �АСНОМ� бр. 44/1-20, со 
жиро сметка 300000000151938 и регистарска влошка 
020010785?-8-09-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Друш-
тво за промет и услуги �ГО-ДА-ТРЕЈД� Томислав ДО-
ОЕЛ Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26640) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево со решението СТ. бр. 

34/02 од 16.08.2002 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Друштво за производство, угостителс-
тво, услуги и трговија �ИНТЕР ФОН� увоз-извоз ДОО-
ЕЛ с. Зајас - Зајас, со број на жиро сметка 200000030-
554507 при Стопанска банка Кичево. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Трговско друштво �ИНТЕР ФОН� Зајас, по-
ради немање на средства согласно член 64 став 1 од За-
конот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                          (26655) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци со решението Ст. бр. 

154/97 од 10.09.2002 година, ја заклучува отворената 
стечајна постапка над стечајниот должник ППТ �Елизо 

Импекс� од Кавадарци, ул. �ЈНА� бр. 62, отворена со 
решение Ст. бр. 154/97 од 15.04.1998 година. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (26869) 

___________ 
 
Со решение Ст. бр. 64/02 од 30.09.2002 година,  на 

Основниот суд во Кавадарци е отворена стечајна по-
стапка над стечајниот должник Колонијал ТП �Един-
ски� Ѓорѓи Страшо Бошков од Кавадарци, ул. �Задру-
гарска� бр. 22, истата не се спроведува поради немање 
имот на должникот. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (26870) 

___________ 
 

Со решение на Основниот суд во Кавадарци Ст. бр. 
68/02 од 19.09.2002 година,  е отворена стечајна по-
стапка над стечајниот должник Угостителско претпри-
јатие Пица ресторан �Бела Дона-94� увоз-извоз ЦО Ка-
вадарци, ул. �Илинденска� бб, истата не се спроведува 
поради немање имот на должникот. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (26871) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 242/02 

од 02.10.2002 година над Друштвото Крстаноска Анета 
�Заварувач� од Битола, ул. �Васко Карангелевски� бр. 
85-5/81, трег. бр. 01-00211?-8-09-000 со дејност тргови-
ја и жиро сметка 500-0000001794-77 при Стопанска 
банка Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе 
и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (26872) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 223/02 

од 27.09.2002 година над Друштвото за трговија и ус-
луги Сретенка Ивановска �Цекин� увоз-извоз Битола, 
с. Лопатица ДООЕЛ Кукуречани, со дејност трговија 
на мало во продавници претежно со храна, пијалаци и 
жиро сметка 500-0000001774-40 при Стопанска банка 
АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и 
ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (26873) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под  Ст. бр. 111/2002 од 19.09.2002 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ДПУТ Лу-
на Роза ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр.  
200000028466582 што се води при  при Стопанска бан-
ка филијала Струмица, одлучено е истата да не се спро-
ведува поради немање имот на должникот, заради што 
и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (26884) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Ст. бр. 308/2002 од 02.10.2002 
година отворeна е стечајна постапка над должникот 
�МТД ВАРДАР ТРГОВИЈА КОМПАНИЈА ДУНАВ 
Осигурување АД Београд ДОО Скопје, со седиште на 
ул. �Градски зид� блок бр. 7, со жиро сметка 30000000-
0523933 при Комерцијална банка а.д. Скопје, истата не 
се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот �МТД 
ВАРДАР ТРГОВИЈА КОМПАНИЈА ДУНАВ Осигуру-
вање АД Београд ДОО Скопје, со седиште на ул. 
�Градски зид� блок бр. 7, со жиро сметка 3000000005-
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23933 при Комерцијална банка а.д. Скопје, истата не се 
спроведува,  се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (27040) 

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

шение I. Ст. бр. 387/2002 од 30.09.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие 
�ДИЈАМАНТ� експорт-импорт ДОО-Скопје, со седиште 
во с. Љуботен и жиро сметка бр. 40100-601-167195 и иста-
та не се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот Трговско претпријатие �ДИЈАМАНТ� екс-
порт-импорт ДОО-Скопје, со седиште во с. Љуботен и 
жиро сметка бр. 40100-601-167195 се заклучува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (27147) 

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

шение I. Ст. бр. 365/2002 од 18.09.2002 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Друштво за собира-
ње, откуп, преработка и промет �ОТПАД� Јовче ДООЕЛ 
експорт-импорт-Скопје, со седиште на ул. �Водњанска� 
бр. 54 и жиро сметка бр. 40100-601-437819 и истата не 
се спроведува, па отворената стечајна постапка над дол-
жникот ДСОПП �ОТПАД� Јовче ДООЕЛ експорт-им-
порт-Скопје, со седиште на ул. �Водњанска� бр. 54 и 
жиро сметка бр. 40100-601-437819 се заклучува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (27153) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 293/2001 од 22.10.2001 година, е от-
ворена стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство, посредување и застапување �АДЦ 
2010� увоз-извоз ЦО-Скопје, со седиште на ул. �Орце 
Николов� бр. 83-а и жиро сметка бр. 40100-601-202199 и 
истата не се спроведува, па отворената стечајна постап-
ка над должникот Претпријатие за производство, посре-
дување и застапување �АДЦ 2010� увоз-извоз ЦО-Скоп-
је, со седиште на ул. �Орце Николов� бр. 83-а и жиро 
сметка бр. 40100-601-202199 се заклучува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (27178) 

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

60/2002 од 24.09.2002 година, ја отвори стечајна пос-
тапка на стечајниот должник Друштво за превоз, услу-
ги и трговија �Дрита� Илмија Елмазоски и др. увоз-из-
воз ДОО с. Грешница, општина Зајас, со ознака и број 
на решение Срег. бр. 649/2000 од 13.04.2000 година и 
со број на регистарска влошка од Основниот суд во Би-
тола 01011430-3-6-000 и истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка на стечајниот 

должник Друштво за превоз, услуги и трговија �Дрита� 
Илмија Елмазоски и др. увоз-извоз ДОО с. Грешница, 
општина Зајас согласно член 64 став 1 од Законот за 
стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                          (27207) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
170/2002 од 30.09.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Друштво за производство, промет 
и услуги Р.Т. �Два Брата� увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, 
со седиште на ул. �Цане Илиески� бр. 42, Прилеп, за-
пишан во регистарска влошка бр. 01012583?-8-03-000 
во Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 
300020000136029 во Комерцијална банка АД Скопје-
Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува бидејќи должникот должи само лично на закон-
скиот застапник. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (27209) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

153/2002 од 30.09.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Друштво за производство, превоз, 
трговија и услуги Вренцоски Јоше и др. �Промет хоби 
2000� увоз-извоз Прилеп ЈТД, со седиште на ул. �Браќа 
Нунески� бр. 9, Прилеп, запишан во регистарска влош-
ка бр. 01011627?-1-03-000 во Основниот суд во Битола, 
со жиро сметка бр. 210054257860128 во Тутунска бан-
ка-Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува бидејќи должникот должи само према основачот-
законскиот застапник. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (27210) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

175/2002 од 30.09.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Трговско друштво за производ-
ство, трговија и услуги Благоја Трајкоски �Мосфет� 
увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. �Коле 
Неделкоски� бр. 3, Прилеп, запишан во регистарска 
влошка бр. 01004850?-8-03-000, со решение Трег. бр. 
3661/98 во Основниот суд во Битола, со предмет на ра-
ботење производство на телевизиски и радио приемни-
ци, апарати за снимање и репродукција на звук или 
слика и производство на придружен прибор, со жиро 
сметка бр. 41100-601-52048 во Агенцијата за работа со 
блокирани сметки-П.Е. Прилеп. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува, но се заклучува поради тоа што должникот дол-
жи само лично на неговиот законски застапник. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (27213) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје , објавува дека со 

решение на овој суд  I. Ст. бр. 261/02 од 30.09.2002 го-
дина, е поведена претходна постапка над должникот 
АЛМАКО Дивна и други ДОО - Скопје, со седиште на 
ул. �8 Ударна бригада� бр. 20 А, со жиро сметка бр. 
40100-601-90212.   
За стечаен судија се определува Дејан Костовски 

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

логот за отворање на стечајна постапка на ден 
30.10.2002 година во 12,30 часот во соба бр. 70 во згра-
дата на Апелациониот суд во Скопје.  
За привремен стечаен управник се определува Си-

мон Михајлоски од Скопје, ул. �Белишка� бр. 18. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот, се до доне-
сување на Одлуката за отворање на стечајна постапка и 
да испита дали од имотот на должникот може да се на-
мират трошоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнуваат своите обврски 
кон должникот. 
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Се задолжува должникот да му овозможи на при-
времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија, како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 
Решението да се објави во �Службен весник на РМ� 

и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (27028) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение отвори стечај-

на постапка над  ТП за промет на големо и мало увоз-
извоз Јастра по Штип на ул. �Кирил и Методи� бр. 50 
во Штип и истата поради немање на имот се заклучува.  
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (27065) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 245/02 

од 01.10.2002 година над ЈТД Тања НИ-ДИ од с. Нижо 
Поле, со дејност трговија и жиро сметка 500-
0000001640-54 при Стопанска банка АД Битола, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (27029) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 191/02 

од 01.10.2002 година над Претпријатието  Бранко 5 од 
Битола, ул. �Титов Велес� бр. 24, со дејност трговија и 
жиро сметка 40300-601-46577 при ЗПП- Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (27030) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 232/02 

од 02.10.2002 година над Друштвото Весна Павловска 
�Ориноко� ДООЕЛ од Битола, со дејност трговија и 
жиро сметка 40300-601-54042 при ЗПП- Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (27031) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 232/02 

од 27.09.2002 година над Друштвото за трговија Раде 
Талевски �Отрап� од с. Слепче Д. Хисар, трег. бр. 
01009724-8-01-000, со дејност трговија и жиро сметка  
01007-40301-601-28757 при ЗПП- Демир Хисар, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (27032) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 80/2002 од 30.09.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Народна 
Кујна �Софра� Куртиш Шефри Куртишевиќ ТП од с. 
Горна Бањица-Госиварско, но истата не се спроведува 
поради немање на имот, па отворената стечајна постап-
ка над должникот се заклучува.   
Од Основниот суд во Гостивар.                      (27033) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 77/2002 од 20.09.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија, транспорт, угостителство и 
услуги �Уни-тек� ДОО увоз-извоз од с. Добридол-Го-
сиварско, но поради немање на имот, отворената сте-
чајна постапка над должникот се заклучува.   
Од Основниот суд во Гостивар.                      (27034) 

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

60/2002 од 24.09.2002 година, отвори стечајна постапка 
према АД �Изгрев� од Струга со жиро сметка 41020-

601-5220 евидентирана во Агенцијата за блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет Скопје По-
драчна единица Струга. 
За стечаен судија е именувана Мими Нанушеска су-

дија во Основниот суд во Струга. 
За стечаен управник е именуван Спиро Тодороски 

од Охрид, ул. �Васил Главинов� бб, со број на телефон 
264-876 и моб. 070-262-297. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 

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

њата за 26.12.2002 година во 12 часот во Основниот 
суд во Струга. 
Огласот е истакнат на огласната табла на ден 

27.09.2002 година. 
Од Основниот суд во Струга.                          (27035) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 47/2002 од 30.09.2002 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво за 
промет и услуги �МИМА-ПЕ Милица Чалкова� ДОО-
ЕЛ- Гевгелија, со жиро сметка број 41610-601-29364 
која се води кај Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки, регистрирано во Основниот суд Скопје I - Скопје, 
но истата не се спроведува заради немање на имот од 
кој би се намириле трошоците на стечајната постапка. 
Отворената стечајна постапка над должникот МИ-

МА-ПЕ Милица Чалкова од Гевгелија, веднаш се зак-
лучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот 
суд во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (27036) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 22/2002 од 13.09.2002 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство на цвеќе �ЦВЕТ� АД- Гевгелија, со жиро сме-
тка број 41610-601-1723 која се води кај Агенцијата за 
работа со блокирани сметки, регистрирано во Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, но истата не се спроведува 
заради немање на имот од кој би се намириле трошоци-
те на стечајната постапка. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

�ЦВЕТ� од Гевгелија, веднаш се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој до Апелациониот суд 
во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (27037) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под  Ст. бр. 124/2002 од 02.10.2002 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ДТУП 
Моменто увоз-извоз ДООЕЛ  од Струмица, со жиро 
сметка бр.  41300-601-50753 што се води при  при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица, 
но е одлучено истата да не се спроведува поради нема-
ње имот на должникот, заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (27038) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под  Ст. бр. 57/2002 од 19.07.2002 година 
е отворена стечајна постапка над должникот Друштво 
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за транспорт, производство и трговија со увоз-извоз 
�Захо експрес� ДООЕЛ  Струмица, со жиро сметка бр.  
200000010570858 што се води при  при Стопанска бан-
ка Скопје,  но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот на должникот, заради што и се 
заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (27039) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 247/02 

од 04.10.2002 година над Друштвото за услуги, тргови-
ја и производство �КАС-КЛИМА� увоз-извоз Димче 
Ивановски ДООЕЛ Битола, со дејност фризерски и 
друг третман и жиро сметка 5000000000365-96 при 
Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, 
не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (27119) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 248/02 

од 04.10.2002 година над Друштвото за услуги и трго-
вија  Горан Маџароски �ДИГИТАЛНИ СОНИШТА� 
уво-извоз Битола ДООЕЛ, со дејност изнајмување на 
канцелариски материјали и жиро сметка 40300-601-
100410 при Агенцијата за работа со блокирани сметки, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (27120) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 237/02 
од 04.10.2002 година над Друштвото за трговија на го-
лемо и мало увоз-извоз и шпедиција Христовски Петар 
Никола и други �МЕКАШ� ДОО Битола  со дејност тр-
говија и жиро сметка 50000000000-504-67 при Стопан-
ска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (27121) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 216/02 

од 04.10.2002 година над Приватното претпријатие за 
производство, трговија на големо и мало увоз-извоз и 
услуги �ДАНИДЕЈ� Битола, со дејност трговија  и жи-
ро сметка 40300-601-31268 при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (27122) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 32/2002 

од 18.06.2002 година над Претпријатието за производс-
тво, трговија и услуги на големо и мало �ХУБА-БУБА� 
ДОО увоз-извоз од Тетово, ул. �Гоце Делчев� бр. 84, со 
жиро сметка 41500-601-48230 и регистарска влошка 1-
60943-0-0-0 во Агенција со работа за блокирани сметки 
на учесниците во платниот промет ПЕ Тетово,  отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (27123) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 55/02 од 02.10.2002 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговец поединец за 
трговија на мало со текстил �ЛЕМ� Мишкова Мирос-
лав Суза ТП Неготино, ул. �Страшо Пинџур� бр. 71/3-
12, со жиро сметка 41630-601-73398, регистрирано со 
решение Трег. бр. 5225/99 од 20.10.1999 година и иста-
та не се спроведува.   

Отворената стечајна постапка над стечајниот долж-
ник Трговец поединец за трговија на мало со текстил 
�ЛЕМ� Мишкова Мирослав Суза ТП Неготино, со жи-
ро сметка 41630-601-73398, регистрирано со решение 
Трег. бр. 5225/99 од 20.10.1999 година, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (27124) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 82/2002 од 04.10.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот ППТТУ 
�Рамче-пром� ДОО експорт-импорт од с. Ростуше, но 
истата не се спроведува поради немање на имот, отво-
рената стечајна постапка над должникот се заклучува.   
Од Основниот суд во Гостивар.                      (27125) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 70/2002 од 04.10.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот ДТТУ 
�Магнум - транс� Ремзи ДООЕЛ увоз-извоз од Гости-
вар, но истата не се спроведува поради немање на 
имот, отворената стечајна постапка над должникот се 
заклучува.   
Од Основниот суд во Гостивар.                      (27126) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 262/2002 од 03.10.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за застапување, услуги и трговија на 
големо и мало �ЈАСТРА-МАК� ДОО увоз-извоз Скоп-
је, ул. �Наум Наумовски� бр. 88, со жиро сметка 40100-
601-235858. 
За ликвидатор се определува лицето Љубомир Или-

евски од Скопје, ул. �Наум Наумовски� бр. 88. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (26663)     

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I. Л. бр. 165/2002 е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, промет, услуги и транспорт �ПРОИМ-
ПЕКС� ЦО-с. Г. Речица-Тетово, со жиро сметка 41500-
601-39591. 
За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоски 

од Тетово, ул. �Благој Тоска� бр. 222, тел. 044/332-025. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (26670)     

___________ 
 
Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тето-

во, ул. �Благој Тоска� бр. 222, тел. 044/332-025, запи-
шан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4593/2002 и влошка 
бр. 02005023?-8-01-000 од 12.09.2002 година, објавува 
дека Трговското друштво за производство, трговија, 
угостителство и услуги  ЖАН-ВЕ Менка ДООЕЛ увоз-
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извоз Тетово, Железничка станица барака бр. 1, Тетово, 
е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

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

Од ликвидаторот.                                              (26671) 
___________ 

 
Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тето-

во, ул. �Благој Тоска� бр. 222, тел. 044/332-025, запи-
шан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4400/2002 и влошка 
бр. 02024521?-3-03-000 од 10.09.2002 година, објавува 
дека Друштвото за производство, трговија и услуги  
ДЕЛИКАТЕС Б-С Бранко и др. ДОО увоз-извоз ул. 
�Илинденска� бб, Тетово, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

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

Од ликвидаторот.                                              (26672) 
___________ 

 
Ликвидаторот Бајрами Авни од Куманово, ул. 

�Октомвриска Револуција� бр. 52/3, запишан во суд-
скиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со 
решение П. Трег. бр. 4468/2002 од 03.09.2002 година, 
објавува дека Друштвото за надворешен и внатрешен 
промет на големо и мало ХИТ Хакик ДООЕЛ-Кумано-
во, ул. �Доне Божинов� бр. 43, со жиро сметка бр. 510-
0000001776-19, депонент К.И.Б. АД-Куманово, е во 
ликвидација. Телефони за контакт: 031/413-464, 
070/539-118. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 

должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
15 дена по објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од пос-
ледната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (26673) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 187/2002 

од 30.09.2002 година, отвори ликвидациона постапка 
над Производното трговско претпријатие �Мерк� увоз-
извоз Струмица П.О. и истата поради немање на имот 
се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (26674)     

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 175/2002 

од 30.09.2002 година, отвори ликвидациона постапка 
над Друштвото за производство, трговија и транспорт 
Евро комерц-ас ДООЕЛ увоз-извоз с. Владимирово, Ва-
силево и истата поради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (26675)     

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 185/2002 

од 30.09.2002 година, отвори ликвидациона постапка 
над Друштвото за трговија, угостителство и услуги 
ФОКС ДООЕЛ увоз-извоз Куклиш и истата поради не-
мање на имот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (26676)     

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 177/2002 

од 30.09.2002 година, отвори ликвидациона постапка 
над Друштвото за производство и трговија Тропик екс-
порт-импорт ДООЕЛ Струмица и истата поради нема-
ње на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (26677)     

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 181/2002 

од 30.09.2002 година, отвори ликвидациона постапка 
над Друштвото за производство и трговија Антика 
увоз-извоз ДООЕЛ Струмица и истата поради немање 
на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (26678)     

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 179/2002 

од 30.09.2002 година, отвори ликвидациона постапка 
над Друштвото за градежништво и трговија увоз-извоз 
САЉЕ Ацо Коцев и др. ЈТД нас. Дамјан, Радовиш и 
истата поради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (26679)     

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 145/02 

од 13.09.2002 година отвори ликвидациона постапка 
над  Угостителско трговско претпријатие Јастра п.о. 
Штип, ул. �Панче Караѓозов� бр. 33 и истата поради 
немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (27063) 

___________ 
 
Со решение Л. бр. 176/2002 од 3.10.2002 година е 

отворена ликвидациона постапка над Производно, ус-
лужно трговско претпријатие увоз-извоз �ЕЛАН� с. 
Добрејци, но истата не се спроведува бидејќи должни-
кот не располага со имот за покривање на трошоците 
во постапката. 
Ликвидационата постапка над Производно, услуж-

но трговско претпријатие увоз-извоз �ЕЛАН� с. До-
брејци се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од судскиот регистар што се води 
при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.         (26990) 

___________ 
 
Со решение Л. бр. 178/2002 од 3.10.2002 година е 

отворена ликвидациона постапка над Трговско произ-
водно услужно претпријатие на големо и мало СЛОВЕ-
НИЈА ПРОМ с. Добрејци но истата не се спроведува 
бидејќи должникот не располага со имот за покривање 
на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Трговско производно 

услужно претпријатие на големо и мало СЛОВЕНИЈА-
ПРОМ с. Добрејци се заклучува. 
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По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.         (26991) 

___________ 
 
Со решение Л. бр. 170/2002 од 3.10.2002 година е 

отворена ликвидациона постапка над Претпријатие за 
промет на големо и мало, производство, угостителство 
и интелектуални услуги ЧОКА-ШТИП но истата не се 
спроведува бидејќи должникот не располага со имот за 
покривање на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Претпријатие за про-

мет на големо и мало, производство, угостителство и 
интелектуални услуги ЧОКА-ШТИП, Штип се заклу-
чува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар што се води при овој 
суд. 
Од Основниот суд во Штип.         (26995) 

___________ 
 
Со решение Л. бр. 182/2002 од 3.10.2002 година е 

отворена ликвидациона постапка над Друштвото за 
производство, трговија и услуги ИНЕКС Ново Коњаре-
во но истата не се спроведува бидејќи должникот не 
располага со имот за покривање на трошоците во по-
стапката. 
Ликвидационата постапка над Друштвото за произ-

водство, трговија и услуги ИНЕКС Ново Коњарево се 
заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.         (26998) 

___________ 
 
Со решение Л. бр. 186/2002 од 3.10.2002 година е 

отворена ликвидациона постапка над Друштво за про-
изводство, трговија и услуги �НАДЕЖ� Куклеш но   
истата не се спроведува бидејќи должникот не распола-
га со имот за покривање на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Друштвото за произ-

водство, трговија и услуги �НАДЕЖ� Куклеш се  зак-
лучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.         (27000) 

___________ 
 
Со решение Л. бр. 180/2002 од 3.10.2002 година е 

отворена ликвидациона постапка над Друштво за трго-
вија, услуги и производство, ДАБ-ИНЖИНЕРИНГ 
ДОО увоз-извоз Струмица, но истата не се спроведува 
бидејќи должникот не располага со имот за покривање 
на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Друштво за трговија, 

услуги и производство, ДАБ-ИНЖИНЕРИНГ ДОО 
увоз-извоз Струмица, се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.         (27001) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 

173/2002 од 07.10.2002 година отвори ликвидациона 
постапка над Друштвото за трговија, производство и 
услуги Истато промет 98 Звонко Истатов ДООЕЛ увоз-
извоз Струмица и истата поради немање на имот се 
заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (27138) 

___________ 
 
Ликвидаторот Марија Цекова од Скопје, запишан 

во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П. Трег. бр. 3463/2002, објавува де-
ка Друштвото за трговија и градежништво ЕМИ-Д-КО-
МЕРЦ Илија ДООЕЛ увоз-извоз, со жиро сметка бр. 
300000001146376 отворена при Комерцијална банка, е 
во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

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

Од ликвидаторот.                                              (27116) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I. Л. бр. 243/2002 од 24.09.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над Приват-
ното претпријатие за трговија на големо и мало �ИВА-
НЕЛ� ЦО експорт-импорт-Неготино, со седиште на ул. 
�Даме Груев� бр. 20 и жиро сметка 41630-601-38984. 
За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев 

од Скопје, ул. �Народен фронт� бр. 5/55. 
Ликвидаторот, без одлагање три пати во интервали 

нé покуси од 15 дена, ниту подолги од 30 дена, објаву-
ва дека претпријатието е во ликвидација и со објавите 
ги повикува доверителите да ги пријават своите поба-
рувања во рок кој не може да биде подолг од три месе-
ци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (27152)     

___________ 
 
Ликвидаторот Соколовска Тетјана од Скопје е запи-

шана во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I 
- Скопје, со решение П. Трег. бр. 4239/2002, објавува 
дека Друштвото за промет и услуги МИМИ-ПРОМЕТ 
Лидија ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште во Скопје, ул. 
�Гоце Делчев� бр. 24, с. Стајковци и со жиро сметка 
бр. 40110-601-266823, 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 со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (27160) 
___________ 

 
Ликвидаторот Наташа Кировска, адвокатка од Скоп-

је, запишан во судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3241/2002, об-
јавува дека Друштвото за дистрибуција на мобил произ-
води �ПЕГАЗУС� Пантелис ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. �16 Македонска бригада� бр. 18-II/206, со 
жиро сметка бр. 300000000232351 отворена при Комер-
цијална банка АД, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок по објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ� до ликвидаторот 
со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (27185) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 44/2002 

од 07.10.2002 година, отвори ликвидациона постапка 
над Друштвото за производство, трговија и услуги Ај-
џантекс ДООЕЛ експорт-импорт Делчево и истата по-
ради немање на имот се заклучува. 
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По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (27216)   

___________ 
 
Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, ул. 

�Петар Манџуков� бр. 23 б, запишан во Судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со Реше-
нието П. Трег. бр. 4029/02, објавува дека Друштвото за 
производство, трговија и услуги СОЛЕ _ МИО Сашо 
ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, ул. �Вера Циривири� бр. 
35, со број на жиро-сметка 40120-601-420183, отворена 
при ЗПП филијала 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 примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.    
Од ликвидаторот                                               (26817)                                            

Се врши продажба на земјоделско земјиште во 
Скопје, построено на КО Кадино, на КП 868, на м.в. 
�Горна Јурија�, ниви 2 и 4 класа, во површина од 4457  
м_____________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение  I. Л. бр. 193/2002 година од 02.07.2002 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги �ДО-
НАМАК� експорт-импорт ЦО - Скопје, со седиште на 
бул. �АСНОМ� бр. 6/16 и жиро-сметка 40100-601-
318826. 
За ликвидатор се определува лицето Билјана Јанд-

риовска од Скопје, ул. �Пајко Маало� бб. 
Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали 

не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикуваат доверителите да ги пријават своите побару-
вања во рок кој не може да биде подолг  од три месеци 
од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (26926) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд I Л. бр. 217/2002 од 29.07.2002 
година, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги �ЛОГИН 
СЕРВИСИ� ДОО извоз-увоз Скопје, ул. �Никола 
Русински� бр. 10-2/16 со жиро-сметка 40120-601-364459. 
За ликвидатор се определува лицето Александар 

Трајковски од Скопје, со стан на ул. �Коце Металец� 
бр. 3/1-2. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока  со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје               (26929) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд I. Л. бр. 197/2002 од 12.07.2002 
година, отворена е ликвидациона постапка над долж-
никот ДОО �СИГНУМ� за производство, промет и ус-
луги експорт-импорт Скопје, бул. �Партизански одре-
ди� бр. 72а/16, со жиро-сметка 40100-603-26406. 
За ликвидатор се определува лицето Ристовски 

Жарко од Скопје, со стан на бул. �Партизански одре-
ди� бр. 72-а/16. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје               (27271) 

Ликвидаторот Гоце Бурзевски од Скопје, бул. 
�Партизански одреди� бр. 18/4, запишана во судскиот 
регистер при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег 378/02 од 12.07.2002 година, објавува дека 
Друштвото за трговија и услуги АУДИОФОН ДОО со 
број на жиро-сметка бр. 200000027854609, во Стопан-
ска банка и жиро-сметка 370011100015772 во ЕУРО 
СВИСС 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 примероци со докази, а 
во рок од 30 дена од објавувањето.            (27315) 
_______________________________________________ 

 
НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

 

2, за цена од 300,00 денари за метар квадратен, на која 
е сопственик Вељковиќ Раде. 
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ �, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. �Антон 
Попов� бр. 77 б.                                                       (26505) 

___________ 
 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште на сите субјекти со право на првенство на купу-
вање, сопственикот Чупоски Ванчо им ги нуди на 
продажба своите 5/6 идеален дел (цела или дел од не-
го) од нива 7 класа од вкупно 2150 м2 устроена на КП 
593, план 5, скица 5, во м.в. �Преку Дол�, запишано 
во ПЛ 1094 за КО Г. Соње, под следните услови: 
Недвижноста продавачот ја нуди за вкупна цена 

од 210,00 денари по 1 м2. Рокот за плаќање е веднаш 
на денот на заверка на договорот кај нотар. 
Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоци-

те за пренос на недвижноста. Изјавите за прифаќање 
на понудата, понудените, во писмена форма да ги до-
стават до нотарот Верица Симоновска Синадинова, 
ул. �Џон Кенеди� бб, Скопје во рок од 30 дена смета-
но од денот на огласувањето на оваа понуда. 
Доколку понудените не се јават во наведениот рок 

истите го губат правото на првенствено купување на 
предметната надвижност.                                     (26592) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште-интензивно лозје, 

од 5-та бонитетна класа со површина од 1681 м2, на КП 
број 11302, план 059, скица 031, викано место �Дуруто-
вец�, запишано во Имотен лист број 471 КО Велес, 
сопственост на Петровска Олгица од Велес, ул. �Боге 
Николов� бр. 17. Наведениот имот се продава за цена 
од 500 евра во денарска противвредност. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава. Се повикуваат исти-
те доколку се заинтересирани да достават писмени по-
нуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. 
�Маршал Тито� бб. Во спротивно ќе се смета дека не 
се заинтересирани за купување.                            (26609) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 

15/252 ливада од 4 класа на м.в. �Вртача� во површина 
од 400 м2 запишана во П.Л. бр. 531 за К.О. Дебреше 
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сопственост на Мустафи Ферид Јахја од с. Дебреше за 
купопродажна цена од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/98), имаат право на првенствено купува-
ње (заедничките сопственици, сосопствениците и сосе-
дите 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, кеј  �Брат-
ство� бр. 5-А.                                                           (26610) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 

11-9 нива од 3 класа на м.в. �ЛК� во површина од 200 
м2 запишана во П.Л. бр. 34 за К.О. Топлица, сопстве-
ност на Лимани Шефит, Лимани Решат и Лимани Ша-
миран од с. Топлица за купопродажна цена од 
21.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/98), имаат право на првенствено купува-
ње (заедничките сопственици, сосопствениците и сосе-
дите 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, кеј �Брат-
ство� бр. 5-А.                                                           (26611) 

___________ 
 
Се  продава земјоделско земјиште построено на 

КП број 425/1, план 6,  на место викано �Кисела Јабу-
ка�, нива четврта класа, со површина од 470  м2 во ка-
тастарска Општина Волково, сопственост на Божидар 
Блажевски од Скопје, според Поседовен лист број 
2156 за К.О. Волково за цена од 300,00 денари за ме-
тар квадратен.  
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ �, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Мери Весова, на ул. �Ѓорче Петров� бр. 10-а, 
локал 2, Скопје.                                                       (26653) 

___________ 
 
Се  продава земјоделско земјиште -нива, КП бр. 

1416,  површина од 2366  м2, во место викано �Коста�, 
заведено за КО Негорци, по цена од 60.000,00 денари, 
сопственост на Глигорова Велика, Неготино.  
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, 

се повикуваат  заедничките сопственици, сосопственици-
те и соседите чие  што  земјиште се граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на РМ �, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Ѓорѓи Николов, ул. �Димитар Влахов� бр. 3, Ге-
вгелија.                                                                     (26658) 

___________ 
 
Се  продава земјоделско земјиште: 1/2 идеален дел 

од КО Глишиќ, КП бр. 600, план 005, скица 006, в.м. 
�Сопотски Пат�, култура-лозје, класа 1, со вкупна по-
вршина од 3.032 м2, во сопственост на Рада Душкова,  

од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 1567 
издаден од Државен завод за геодетски работи, Одде-
ление за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
60.000,00 денари.   
Се повикуваат сопствениците,  заедничките сопстве-

ници, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи 
со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија �, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, Ка-
вадарци.                                                                    (26660) 

___________ 
 
Се продава зeмјоделско земјиште построено на КП 

број 339, план 2, на м.в. Медже, градина петта класа, со 
површина од 421 м2  во Катастарска oпштина Кондово, 
сопственост на Бафтијe Сулејмани од Скопје, според 
Поседовен лист број 11 за К.О. Кондово за цена од 
300,00 денари за м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-

вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во сп-
ротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Мери Весова, на ул. �Ѓорче Петров� бр. 10-
а, локал 2, Скопје.                                                   (26817) 

____________ 
 

Се продава 6/170 идеален дел од недвижен имот, 
кој се наоѓа на КП бр. 714/1, м. в. Село, култура нива, 
класа 3, со површина од 5115 м2, КО Радишани  и 7/31 
идеален дел од недвижен имот кој се наоѓа на КП бр. 
715, м.в. Село, пасиште, класа 3, со површина од 1548, 
КО Радишани, за цена од 212.000 денари за 1 м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-

веници и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенствено 
купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

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

                                                                            (26883) 
___________ 

 
Се продава недвижен имот - нива, 6-та класа со 

вкупна површина од 1.613 м2, што се наоѓа на КП 
623/2, м.в. Јашарови сливи, КО Патишка Река, сопстве-
ност на Конечни Леонид Петар од Скопје. 
Се повикуваат сопствениците на парцелите што 

граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во �Службен весник 
на Република Македонија�, доколку се заинтересирани 
да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

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

во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сар-
џовска од Скопје, на ул. �Иван Козаров� бр. 24, локал 
23 (ДТЦ �Стара Рампа�).                              (26919) 

___________ 
 

Се продава дел од недвижен имот кој се наоѓа на 
КП бр. 1382/4, м.в. Боринарац, култура лозје класа 3, со 
површина од 500 м2, КО Радишани, сопственост на 
Ленче Парат за цена од 120.000,00 денари. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенствено 
купување. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

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

                                                                            (26931) 
____________ 

 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела к.п. бр. 

1446-4-14 нива од 3 класа на м.в. �Ограда� во површи-
на од 1937 м2 запишана во П.Л. бр. 226 за К.О. Врапчи-
ште сопственост на Решити Азема Муаметсеит од с. 
Врапчиште за купопродажна цена од 120.000,00 (сто 
дваесет илјади денари). 
Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од За-

конот за земјоделското земјиште (�Службен весник на 
РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување 
(заедничките сопственици, сосопствениците и соседите 
чие земјиште се граничи со земјиштето што се прода-
ва) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат 
правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј. �Брат-
ство� бр. 5-А.                                                         (27257) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште-нива, КП бр. 

7650,  површина од 930, место викано �Алинка�, заве-
дена во ПЛ бр. 880 за КО Богданци, по цена од 
10.000,00 денари, сопственост на Гошева Катерина, 
ул. �Петар Мусев� бр.2, Богданци. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, 

се повикуваат  заедничките сопственици, сосопственици-
те и соседите чие  што  земјиште се граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на РМ �, писмено да 
се изјаснат за  понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Ѓорѓи Николов, ул. �Димитар Влахов� бр. 3, Ге-
вгелија.                                                                     (27003) 

___________ 
 
Се  продава земјоделско земјиште во: КО Рибарци, 

КП бр. 112, план 001, скица 001, в.м. �Падина�, култу-
ра-нива, класа 5, со вкупна површина од 3.320 м2, во 
сопственост на Недев Благој од Прилеп, евидентира-
но во Имотен лист бр. 9 издаден од Државен завод за 
геодетски работи, Одделение за премер и катастар Ка-
вадарци, за цена од 60.000,00 денари.   
Се повикуваат сопствениците,  заедничките сопстве-

ници, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи 
со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија �, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, Ка-
вадарци.                                                                    (27006) 

___________ 
 
Се  продава земјоделско земјиште во Катастарска оп-

штина Тремник, парцела број 1450 во место викано �Се-
ло�  нива со површина од 860 м2, во Катастарска општина 
Тремник, сопственост на Зејнелов Сафер од с. Тремник, 
Неготино. Цена на продажба 15.000,00 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 објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија �, пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Тито� бр. 
138.                                                                            (27007) 

___________ 
 
Се  продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Вешје, една идеална половина од парцела 
број 622 во место викано �Момилица�  нива со повр-
шина од 7080 м2 во Катастарска општина Вешје, сопс-
твеност на Коцева Ангелина од с. Вешје, Неготино. 
Цена на продажба  5.000,00 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 објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија �, пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Тито� бр. 
138.                                                                            (27008) 

___________ 
 

Се  продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Тремник, парцела број 1340/1 во место вика-
но �Село�  нива со површина од 797 м2 во Катастар-
ска општина Тремник, сопственост на Ангелова Ми-
лица од Неготино, ул. �Маршал Тито� бр. 117. Цена 
на продажба 10.000,00 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 објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија �, пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Тито� бр. 
138.                                                                            (27010) 

___________ 
 

Се  продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Вешје, парцела број 621 во место викано 
�Могилица�  нива со површина од 4148 м2, во Ката-
старска општина Вешје, сопственост на Коцева Анге-
лина од с. Вешје, Неготино. Цена на продажба 
11.960,00 денари. 
Парцела број 620 во место викано �Могилица�, нива 

со површина од 5922 м2 во Катастарска општина Вешје, 
сопственост на Николов Никола од Неготино, ул. �8 Но-
ември� бр. 79. Цена на продажба 8.400,00 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 објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија �, пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Тито� бр. 
138.                                                                            (27011) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 
22/157-2 нива од 8 класа на м.в. �Богородица� во повр-
шина од 310 м2 , цела КП бр. 22/157-1 нива од 8 класа 
на м.в. �Богородица� во површина од 320 м2, цела КП 
бр. 22/158-1 пасиште од 5 класа на м.в. �Богородица� 
во површина од 260 м2 и цела КП бр. 22/158-2 пасиште 
од 5 класа на м.в. �Богородица� во површина од 260 м2 
запишани во П.Л. бр. 933 за К.О. Дебреше, сопственост 
на Идризи Шабан Фадил од с. Дебреше  за купопро-
дажна цена од 190.000,00 денари. 
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Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/98), имаат право на првенствено купува-
ње (заедничките сопственици, сосопствениците и сосе-
дите 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, кеј �Брат-
ство� бр. 5-А.                                                           (27129) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 

1556-4-14 нива од 3 класа на м.в. �Чаурлик� во повр-
шина од 2194 м2, запишана во П.Л. бр. 54 за К.О. Врап-
чиште, сопственост на Реџепи Ќенан Талат и Реџепи 
Ќенан Бардул двајцата од с. Врапчиште за купопро-
дажна цена од 190.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/98), имаат право на првенствено купува-
ње (заедничките сопственици, сосопствениците и сосе-
дите 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, кеј �Брат-
ство� бр. 5-А.                                                           (27127) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП 

бр. 2012 во м.в. �Чамојца� класа 2 во површина од 1000 
м2, на КП 2012 во м.в. �Чамојца� неплодно во површи-
на од 455 м2 по Поседовен лист бр. 760, за КО Црнили-
ште, сопственост на Вељаноска Глигур Добрица од 
Прилеп, ул. �15 Корпус� бр. 110, по цена 10.000 денари 
за м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици,  сосопстве-

ниците  како и сопствениците кои граничат со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од објавувањето на оваа 
понуда во �Службен весник на РМ�,да се изјаснат за при-
фаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Стојаноска Елизабета, ул. �Јоска Јорданоски� 
бр. 2, Прилеп.                                                           (27130) 

___________ 
 
Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во 

општина Чаир, ги известува сопствениците на гранич-
ните парцели со парцелата К.П. бр. 31, нива шеста кла-
са, во м.в. �Крст�, со површина од вкупно 1347 м2, КО 
Г. и Д. Оризари, дека сопственикот на наведената пар-
цела Поповски Русомир со живеалиште во Скопје, ул. 
�761� бр. 1/1-18, ја продава наведената парцела по цена 
од 200 денари за еден м2.  
Доколку наведените лица сакаат да го користат пре-

димственото право на купување предвидено во Законот 
за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас да ја депонираат купо-
продажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, 
продавачот ќе ја продаде на друг купувач.        (26144) 

__________ 
 

Се продава недвижен имот во КО Визбегово на 
К.П. 447/1, план 5, скица 8, м.в. �Долни Рид�, култура 
лозје, со површина од 1200 м2. 
Се повикуваат сосопствениците, соседите чии зем-

јишта се граничат со земјиштето што се продава, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 

писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Боривој Стојкоски, ул. �Јани Лукроски� бр. 
3, Скопје.           (27128) 

__________ 
 
Се продава земјоделско земјиште: нива на К.П. бр. 

1622 во м.в. �Тополка� класа 2, во површина од 4926 м2 
заведена во Имотен лист број 1533 за КО Варош, како 
и: овоштарник и објект на К.П. бр. 1623 во површина 
под овоштарник 1450 м2, класа 2, под објект 46 м2 во 
м.в. �Тополка�, Лозје на К.П. бр. 1624 класа 3 во м.в. 
�Тополка� во површина 1700 м2 и нива на К.П. бр. 1625 
во м.в. �Тополка� класа 2, во површина од 4547 м2, за-
ведени во Имотен лист број 1524 за КО Варош, сопс-
твеност на: Стојкоски Борис од Прилеп, ул. �Пане Та-
лески� бр. 1 за цена од 600.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ници и соседите кои граничат со горенаведената парце-
ла, 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 
спротивно го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. �Сотка 
Ѓорѓиоски� бб.           (27217) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1742804/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Ацо Михајловски, ул. "Радишански пат" бр. 6/1 -11, 
Скопје.                                                   (26875) 
Пасош бр. 1309062/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Рами Демири, с. Желино, Тетово.         (26886) 
Пасош бр. 483459/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Алиу Нијази, с. Батинци, Скопје.           (26907) 
Пасош бр.1661663 издаден од СВР-Скопје на име Зо-
ран Гелиќ, ул. К. Фетак бр. 25 а, Скопје.          (26911) 
Пасош бр. 1229915 на име Петров Сашко, ул. "Р. Кра-
товче" бр. 86, Кочани.                                    (26914) 
Пасош бр. 1269965/99 на име Рочоски Ардијан, с. Д. 
Белица, Струга.                                       (26916) 
Пасош бр. 0249687 издаден од СВР-Тетово на име 
Белули Ханка, с. Палатица, Тетово.           (26917) 
Пасош бр. 0288784 на име Арнаудов Благој, ул. "Д. 
Влахов" бр. 32/4, Штип.                        (26920) 
Пасош бр. 991252 издаден од СВР-Велес на име Ан-
донов Горанчо, ул. "Ј. Тикваров" бр. 46, Велес.  (26921) 
Пасош бр. 1385397 на име Мицова Љубица, ул. "Мо-
ша Пијаде" бр. 28, Виница.                      (26924) 
Пасош бр. 1303008 издаден од СВР-Скопје на име 
Авдилкадри Арслановски, с. Батинци, Скопје.   (26925) 
Пасош бр. 1444011 издаден од СВР-Скопје на име Ра-
де Врчаковски, ул. "Чедомир Кантарџиев" бр. 26-а, 
Скопје.                                                       (26928) 
Пасош бр. 1532237 издаден од СВР-Скопје на име 
Соколалил Амети, с. Брест, Скопје.             (26936) 
Пасош бр. 1550221 издаден од СВР-Скопје на име 
Џемаил Даути, ул. "Методија Митевски" бр. 10/2-6, 
Скопје.                                                                    (26940) 
Пасош бр.1324539/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Имеровски Шабан, ул. "П. Тошев" бр. 37, Скопје. 

                                                                    (26944) 
Пасош бр. 1438722 на име Пиштолова Загорка, ул. 

"В. Џекова" бр. 3, Неготино.                         (25318) 
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Пасош бр. 1260542/99 издаден од СВР-Куманово на 
име Бујар Арифи, ул. "В. Јоциќ" бр. 16, Куманово.  

                                                                   (26948) 
Пасош бр. 827627/96 издаден од СВР-Тетово на име 
Куртиши Самијет, с. Шипковица, Тетово.           (26983) 
Пасош бр. 1666457 на име Мустачки Јованчо, Пех-
чево.                                                         (26985) 
Пасош бр. 1187111 издаден од СВР-Тетово на име 
Бајрами Агрон, ул. "М. Бафтијари" бр. 168, Тетово.  

                                                                   (26986) 
Пасош бр. 809189 на име Јанева Блага, ул. "Сремска" 
бр. 21, Штип.                                      (26988) 
Пасош бр. 1025473 на име Курталиев Скендер, с. 
Крупиште, Штип.                                     (26993) 
Пасош бр. 671111 издаден на име Кахримани Иб-
раим, ул. "ЈНА" бр. 233, Гостивар.          (26997) 
Пасош бр. 470883 на име Амедовски Сејдо, ул. "Ка-
раорман" бр. 84, Битола.                        (27002) 
Пасош бр. 527864 на име Хаѓиески Благоја, Струга.

                                                                    (27004) 
Пасош бр. 0131500 издаден од СВР-Скопје на име 
Митева Наташа, бул. "Ј. Сандански" бр. 110-2/9, Ско-
пје.                                                                   (27005) 
Пасош бр. 1595784 на име Бајрами Лумни, Струга. 
                                                                    (27009) 
Пасош бр. 1718662 на име Јусуфи Ракип, Струга. 
                                                                    (27012) 
Пасош бр. 1067069 на име Марина Ристова, ул. "М. 
Џ. Џико" бр. 36, Кавадарци.                      (27013) 
Пасош бр. 0366620 на име Туркеши Љутви, Дебар. 
                                                                   (27015) 
Пасош бр. 814054/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Димовски Герман, ул. "Ј. Лукровски" бр. 9/3-9, Скопје.
                                                                   (27020) 
Пасош 1037676/97 издаден од СВР-Скопје на име 
Адем Џеваир, ул. "376" бр. 151, Скопје.       (27042) 
Пасош бр. 607498 издаден од СВР-Скопје на име 
Усеин Јакуп, ул. "Козара" бр. 64-1/17, Скопје.    (27059) 
Пасош бр. 1412462 на име Кривца Љаура, Дебар. 
                                                                               (27115) 
Огласот објавен во Службен весник на РМ бр. 75/02 
за пасош бр. 1546547 на име Хајроски Захир, ул. "М. 
Тито" бр. 449, Кичево, се сторнира.         (27225)  
Во огласот објавен во Службен весник на РМ бр. 

78/04.10.2002 за пасош бр. 0541139 наместо Стојанка 
Милевска с. Вучидол, ул. "8" бр. 3, Скопје треба да 
стои Стојка Милевска.                                            (26654)  
Пасош бр. 0918934 на име Кузмановска Магдалена, 
ул. "7-ми Септември" бр. 66, Кавадарци.             (5302) 
Пасош бр. 41860/93 издаден од СВР-Тетово на име 
Сетки Авди, с. Пирок, Тетово.                      (27145) 
Пасош бр. 1439623/00 издаден од СВР-Куманово на 
име Нуриман Реџепи, с. Никуштак, Куманово.   (27146) 
Пасош бр. 1050037/97 издаден од СВР-Скопје на име 
Џелал Далипи, с. Бојане, Скопје.          (27149) 
Пасош бр.1137829 издаден од СВР-Куманово на име 
Алији Реџаи, с. Матејче, Куманово.       (27151) 
Пасош бр. 1490559 на име Селими Нешат, Кичево.    

                                                                 (27170) 
Пасош бр. 1154642 на име Дервиши Кадри, с. Жеров-
јане, Тетово.                                                     (27172) 
Пасош бр. 827251 на име Исмет Рамадани, с. Стрим-
ница, Тетово.                                       (27173) 

Пасош бр. 1199530 на име Реџепи Мухамет, с. Жели-
но, Тетово.                                                     (27174) 
Пасош бр. 1259054 на име Гегова Благица, ул. "Са-
моилова" бр. 45/1, Радовиш.                      (27175) 
Пасош бр. 1026481 издаден од СВР-Скопје на име 
Бајрамша Бекировска, с. Идризово ул. "1800" бр.7, Ско-
пје.                                                                    (27176) 
Пасош бр. 1122021 издаден од СВР-Скопје на име 
Аднан Али, с. Идризово, ул."999" бр.15,Скопје. (27177) 
Пасош бр.631012 издаден од СВР-Куманово на име 
Фатмире Качинари, с. Ваксинце, Куманово.       (27179) 
Пасош бр. 1283033 издаден од СВР-Куманово на име 
Качинари Реџеп, с. Ваксинце, Куманово.            (27180) 
Пасош бр.1374062/00 издаден од СВР-Куманово на 
име Куштрим Јашари, с. Оризаре, Куманово.    (27184) 
Пасош бр. 0136850/93 издаден од СВР-Кр. Паланка 
на име Илиевска Љубица, с. Борово, Крива Паланка.   

                                                                  (27186) 
Пасош бр. 136503/93 издаден од СВР-Куманово на 
име Рамадани Алириза, с.Слупчане,Куманово.   (27189) 
Пасош бр. 430564 издаден од СВР-Скопје на име 
Лазаревска Вера, ул. "Васил Левски" бр. 15, Скопје.  

                                                                   (27200) 
Пасош бр. 1695320 на име Пеливанова Анче, с. Ва-
силево бр. 290, Струмица.                            (27227) 
Пасош бр. 767936 на име Мифтари Хајрадин, с. Туин, 
Кичево.                                                       (27229) 
Пасош бр. 767849 на име Дејаноска Нада, Кичево. 
                                                                    (27230) 
Пасош бр. 1174638 на име Хиса Фатми, ул. Охридска 
бригада" бр. 68, Охрид.                       (27231) 
Пасош бр. 1004678/97 издаден од СВР-Скопје на име 
Себа Јусуф, ул. "Славеј Планина" бр. 185, Скопје.  

                                                                   (27235) 
Пасош бр. 248893/94 издаден од СВР-Тетово на име 
Благица Синадиновска, ул. "180" бр. 6/1, Тетово. 

                                                                    (27243) 
Пасош бр. 0888213 издаден од СВР-Скопје на име 
Атнан Даути, ул. "172" бр. 68-в, Скопје.       (27246) 
Пасош бр. 1170257/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Седат Фетаи, ул. "31" бр. 2 с. Синѓелиќ, Скопје. 

                                                                    (27247) 
Пасош бр.1153678 издаден од СВР-Скопје на име 
Петковска Стојановска Каролина, бул. "Јане Сандан-
ски" бр. 7-1/5, Скопје.                           (27248) 
Пасош бр. 1441984 на име Нухији Рамадан, с. Отља, 
Куманово.                                                     (27251) 
Пасош бр. 1275010 на име Благоев Сашко, ул. "Марк-
сова" бр. 25, Виница.                                 (27171) 
Пасош бр. 0965005 издаден од СВР-Скопје на име 
Саздовски Чедомир, ул. "С. Ковачевиќ 15" бр. 44-а, 
Скопје.                                                                    (27254) 
Пасош бр. 1651334 на име Ибраими Ѓиљџан, ул. 

"Правда Спасовска", Куманово.                      (27264) 
Пасош бр. 1523473/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Ангелковски Борче, ул. "Рилски конгрес" бр. 32, 
Скопје.                                                       (27266) 
Пасош бр. 0496852 на име Митков Илија, с. Собри, 
Валандово.                                                     (27274) 
Пасош бр. 1584895/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Трајче Стамков, бул. "В.С.Бато" бр.21/5, Скопје.  

                                                                   (27279) 
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Пасош бр. 0482998/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Скендер Исљами, ул. "10" бр. 63 с. Инџиково, Скопје.
                                                                    (27285) 
Пасош бр. 1033195/98 издаден од СВР-Гостивар на 
име Бари  Рамадани, ул. "Б. Кидрич" бр.195, Гостивар.
                                                                    (27286) 
Пасош бр. 0970593/97 издаден од СВР-Гостивар на 
име Џевад Рамадани, ул. "Б. Кидрич" бр.195, Гостивар.
                                                                    (27287) 
Пасош бр. 1199951 издаден од СВР-Тетово на име 
Деари Мемет, с. Камењане, Тетово.       (27308) 
Пасош бр. 1743658/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Шаќири Џемаљ, ул. "Дижонска" бр. 65, Скопје. (27309) 
Пасош бр.1561729 на име Кадриу Муамет,с.Греш-
ница, Кичево.                                                    (27313) 
Пасош бр. 1256006 на име Спироски Благоја, с. Љу-
баништа, Охрид.                                        (27314) 
Пасош бр. 1240891 на име Денис Илиас, Штип.  
                                                                               (27317) 
Пасош бр. 208232/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Небојша Вучковиќ, ул. "Б. Менков" бр. 6/4-5, Скопје.
                                                                    (27318) 
Пасош бр. 483886/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Љупка Сидовска Даниловска, ул. "Н.Русински" бр. 
10/1-25, Скопје.                                         (27319) 
Пасош бр. 554471/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Благица Станоевска, бул."3-та Македонска бригада" 
бр. 3/65, Скопје.                          (27322) 
Пасош бр. 1159751 издаден од СВР-Скопје на име 
Шаиновски Тони, ул. "Гарибалди" бр. 34, Скопје. 

                                                                    (27330) 
Пасош бр. 474807 на име Шабединовски Џеват, ул. 

"29-ти Ноември" бр. 21, Ресен.           (27332) 
Пасош бр. 1256665 издаден од СВР-Тетово на име 
Реџепи Агрон, с. Пирок, Тетово.                      (27334) 
Пасош бр. 1538526 издаден од СВР-Скопје на име 
Ивица Стоичовски, ул. "Владимир Комаров" бр. 25/2-8, 
Скопје.                                                        (27336) 
Пасош бр. 837030 издаден од СВР-Скопје на име 
Исени Ирфан, ул. "7-ма Албанска Бригада" бр. 55, Ско-
пје.                                                                    (27343) 
Пасош бр. 1555701/01 издаден од СВР-Велес на име 
Медихан Мемедова, ул. "Ганчо Хаџи Панзов" бр. 33, 
Велес.                                                         (27353) 
Пасош бр. 1769159 на име Керимоски Џевџет, с. Цр-
нилиште, Прилеп.                                     (27374) 
Пасош бр. 0951135 на име Гоце Тенев, с. Соколарци, 
Кочани.                                                         (27375) 
Пасош бр. 1052141 на име Симиџиеска Даница, с. Д. 
Коњско, Охрид.                                        (27377) 
Пасош бр. 654258 на име Колев Драги, Кавадар-ци.

                                                                    (27379) 
Пасош бр. 1314996 издаден од СВР-Тетово на име 
Костовска Мануела, с. Шемшово, Тетово.           (27383) 
Пасош бр. 328543 издаден од СВР-Скопје на име 
Пецев Зоран, ул. "4-ти Јули" бр.160-б,Скопје.     (27384) 
Пасош бр. 355243 издаден од СВР-Скопје на име 
Пецева Весна, ул. "Франце Прешерн" бр. 120, Скопје.
                                                                    (27385) 
Пасош бр. 929903 на име Велешанова Трајанка, с. 
Моноспитово бр. 123, Струмица.                      (27396) 
Пасош бр. 1313521/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Фаим Аети, ул. "А. Панов" бр.42,Скопје.            (27411) 

Пасош бр. 1043780 на име Ремзије Џаферовска, с. 
Студеничани, Скопје.                                             (17406)  
Пасош бр. 1185620 на име Гаџоски Александар, ул. 

�Климетица� бр. 6, Струга. 
Пасош бр. 285875/94 на име Сулимани Скендер, ул. 

�Че гелара� бр. 60, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр. 11629975 од бр. 4963-

434 до бр. 4963445 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Сашко Коцев, Скопје.         (26877) 
Чекови од тековна сметка бр. 3144968 од бр. 6454851 
до бр. 6454859 и бр. 5807649, 5807651, 5807652 из-
дадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ма-
нојловска Виолета, Скопје.                      (26910) 
Чекови од тековна сметка бр. 579/86 со бр. 6158246, 

6158247 и бр. 6158248 издадени од Комерцијална бан-
ка АД-Скопје на име Арсовска Светлана, Скопје.   

                                                                 (26912) 
Чекови од тековна сметка на име Станчева Галаба, 
ул. "К. Мисирков" бр. 69, Штип.         (26956) 
Чекови од тековна сметка бр. 0003371557 од бр. 000-

5006190552 до бр. 0005006190562 издадени од Комер-
цијална банка на име Момир Анѓелковиќ, Скопје.  

                                                                   (27027) 
Чек од тековна сметка бр. 13475316 со бр. 000300640-

5251 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Живадиновиќ Надица, Скопје.            (27064) 
Чекови од тековна сметка бр. 840-1688/07 од бр. 99-

00156656 до бр. 9900156662 издадени од Македонска 
банка на име Јанкулоска Весна, Скопје.       (27201) 
Чекови од тековна сметка бр.840-15-10269/76 со бр. 

826456, 871066, 871067, 871068 и бр. 871069 издадени 
од Македонска банка на име Јанкулоски Златко, 
Скопје.                                                        (27202) 
Чекови од тековна сметка бр. 13628563 од бр. 62-0-

600 до бр. 620609 и бр. 588020, 588021,426808, 426809 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Силвана Делевска, Скопје.                      (27238) 
Чекови од тековна сметка бр. 854-82710-121-81 со бр. 

119739 и бр. 1197740 издадени од Македонска банка 
АД Кичево на име Миладиноски Драган, Кичево.  

                                                                  (27252) 
Чекови од тековна сметка бр. 1122439 од бр. 6169901 
до бр. 6169912 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Илири Авди, Скопје.       (27253) 
Чекови од тековна сметка бр. 4952325 од бр. 5134536 
до 5134543 издадени од Комерцијална банка АД Ско-
пје на име Димитријевски Ванчо, Скопје.            (27256) 
Чекови од тековна сметка издадени од Приштина на 
име Ќазим Бајрами, Скопје.                      (27273) 
Чекови од тековна сметка бр. 71483/07 со бр. 125269 
и бр. 125270 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Темелковски Горан,Скопје.          (27275) 
Чекови од тековна сметка бр. 13119-21 од бр. 78892 
до бр. 78898 издадени од Македонска банка АД Скопје 
на име Илија Мостров, Скопје.         (27280) 
Чекови од тековна сметка бр. 12712814 од бр. 592583 
до бр. 592591 и бр. 592581 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Илија Мостров, Скопје.(27281) 
Чекови од тековна сметка бр. 13325806 со бр. 0010-

005574582, 0010005574583, 0019000544847 и бр. 0019-
0005-44848  издадени од Комерцијална банка на име 
Пецев Зоран, Скопје.                         (27386) 
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Чекови од тековна сметка бр. 2226/06 (9) чека и че-
ковна картичка издадени од Охридска банка АД Охрид 
на име Танасоски Крсте, ул. "Абас Емин" бр. 4, Охрид.
                                                      (27412) 
Чек од тековна сметка бр. 8260/05 и чековна картичка 
издадени од Охридска банка АД Охрид на име 
Костадиноски Софе, ул. "15-ти Корпус" бр. 49, Охрид. 
                                                                    (27413) 
Чекови од тековна сметка бр. 2206/03 од бр. 4407527 
до бр. 4407530 и чековна картичка издадени од Ох-
ридска банка АД Охрид на име Спасеска Бети, ул. 
"Расадник" бр. 392/8, Охрид.                      (27414) 
Чекови од тековна сметка бр. 11792/08 од бр. 4407640 
до бр. 4407643 и од бр. 4473116 до бр. 4473120 и че-
ковна картичка  издадени од Охридска банка АД Ох-
рид на име Влатко Грозданов, "Бул Туристичка" бб, 
Охрид.                                                         (27415) 
Чек од тековна сметка бр. 2356/00 и чековна картичка 
издадени од Охридска банка АД Охрид на име 
Ѓоршески Сотир, ул. "Момчило Јорданоски" бр. 12-А, 
Охрид.                                         (27416) 
Работна книшка на име Бошковска Елизабета-Мариа, 
Скопје.                                                          (26882) 
Работна книшка на име Дарков Благојче, ул. "Т. Дас-
калот" бр. 30/13, Битола.                          (26888) 
Работна книшка на име Ајруш Аземи, с. Меџитлија, 
Битола.                                                          (26889) 
Работна книшка на име Соња Гошевска, с. Блатец, 
Виница.                                                       (26892) 
Работна книшка на име Горгиева Јасминка, Радовиш.

                                                                    (26895) 
Работна книшка на име Митев Ламо, Гевгелија. 
                                                                    (26896) 
Работна книшка на име Бајрамоски Алириза, Плас-
ница, Мак. Брод.                                        (26903) 
Работна книшка на име Салији Милахим, с. Добри-
дол, Гостивар.                                         (26904) 
Работна книшка на име Фисник Османи, ул. "М. 
Ацев" бр. 59, Тетово.                                     (26906) 
Работна книшка на име Апостолоска Душица, Тето-
во.                                                                    (26908) 
Работна книшка на име Орхан Рамадан, Скопје. 
                                                                    (26913) 
Работна книшка на име Бранислава Јанева, Скопје.    

                                                                 (26915) 
Работна книшка на име Сарафинов Миле, Скопје. 
                                                                    (26937) 
Работна книшка на име Ибрахими Бејадин, с. Ара-
чиново, Скопје.                                       (26945) 
Работна книшка на име Хасан Рушовиќ, с. Цркви-но, 
Велес.                                                       (26949) 
Работна книшка на име Ристевска Соња, ул. "П. 
Илковски" бр. 25, Битола.                        (26950) 
Работна книшка на име Татјана Чапкуновска, ул. 

"Прогрес" бр. 108, Битола.                           (26951) 
Работна книшка на име Димитров Горан, Виница.   

                                                                   (26953) 
Работна книшка на име Николовски Раде, ул. "М. Ти-
то" бр. 69, Велес.                                       (26963) 
Работна книшка на име Нацева Бисера, ул."Васил 
Ѓоргов" бр. 21, Велес.                                     (26964) 
Работна книшка на име Лазарова Виолета, с. Исти-
бање, Виница.                                       (26966) 

Работна книшка на име Алија Сефер, с. М. Речица, 
Тетово.                                                      (26968) 
Работна книшка на име Зендели Рефик, с. Матејче, 
Куманово.                                                     (26970) 
Работна книшка на име Анушеска Зузејна, ул. 

"Авала" бр. 17, Прилеп.                                     (26971) 
Работна книшка на име Наде Здравеска, с. Забрчани, 
Прилеп.                                                        (26973) 
Работна книшка на име Сидороска Наташа, Скопје.

                                                                    (26979) 
Работна книшка на име Ивановска Сања, Скопје. 
                                                                    (26987) 
Работна книшка на име Бисим Зибери, Скопје.(27018) 
Работна книшка на име Димовски Младен, Скопје. 
                                                                    (27041) 
Работна книшка на име Салихи Менехад, Скопје. 
                                                                    (27044) 
Работна книшка на име Халим Етриџес, Скопје. 
                                                                   (27077) 
Работна книшка на име Улер Летка, Скопје.    (27078) 
Работна книшка на име Татјана Бошковиќ, Скопје.   

                                                                  (27113) 
Работна книшка на име Стефанов Христо, Скопје. 
                                                                    (27114) 
Работна книшка на име Фадиљ Асани, с. Танушевци, 
Скопје.                                                        (27117) 
Работна книшка на име Фадиљ Дациќ, Скопје. 
                                                                    (27137) 
Работна книшка на име Нагиб Фетахи, Скопје. 
                                                                    (27144) 
Работна книшка на име Милошески Ацо, с. Брвеница, 
Тетово.                                                       (27157) 
Работна книшка на име Љупчо Ивановски, Делчево.

                                                                    (27159) 
Работна книшка на име Фенов Зоран, Радовиш. 
                                                                    (27166) 
Работна книшка на име Касуми Јаир,Скопје.   (27182) 
Работна книшка на име Бошковски Антонио,  Скопје.

                                                                    (27190) 
Работна книшка на име Максимовски Горги, ул. "Г. 
Прличев" бр. 2, Штип.                        (27191) 
Работна книшка на име Ненад Милосавлевиќ, ул. 

"Ристо Бојмалиев" бр. 2, Гевгелија.            (27192) 
Работна книшка на име Шаќир Себихана, ул. "Б. Јан-
коски" бр. 2, Прилеп.                                     (27204) 
Работна книшка на име Конеска Маријана, ул "Орде 
Чопела" бр. 90, Прилеп.                        (27206) 
Работна книшка на име Ристеска Јулијана, ул. "Кру-
шевска" бр. 92, Прилеп.                        (27208) 
Работна книшка на име Вељаноски Радојко, с. Би-
тово, Мак. Брод.                                       (27211) 
Работна книшка на име Адем Идризи, ул. "Ј. Злата-
носки" бр. 94-А, Тетово.                        (27218) 
Работна книшка на име Далипи Лимановиќ, ул. "Б. И. 
Гуне" бр. 18, Куманово.                        (27220) 
Работна книшка на име Малински Сашо, ул. "Пан-
чевачка" бр. 23, Куманово.                      (27221) 
Работна книшка на име Оливер Стојановски, Скопје.

                                                                   (27262) 
Работна книшка на име Ќенан Мумин, с. Цветово, 
Скопје.                                                                    (27268) 
Работна книшка на име Фатуше Аземи, Скопје. 
                                                                    (27270) 
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Работна книшка на име Јачовски Рајко, Скопје. 
                                                                    (27276) 
Работна книшка на име Стојковски Сашо, Скопје. 
                                                                   (27283) 
Работна книшка на име Чачевски Ванчо, Скопје. 
                                                                    (27284) 
Работна книшка на име Јанев Марјан,Скопје.  (27288) 
Работна книшка на име Крстески Љупчо, Тетово. 
                                                                    (27289) 
Работна книшка на име Апостолов Ристе, ул. "Ордан 
Џинот" бр. 62, Велес.                         (27290) 
Работна книшка на име Сами Рамадани, с. Отља, Ку-
маново.                                                      (27298) 
Работна книшка на име Пантев Спасо, Радовиш. 
                                                                    (27306) 
Работна книшка на име Груица Живиќ, Скопје. 
                                                                    (27321) 
Работна книшка на име Димитровски Бранко, Скопје.

                                                                    (27323) 
Работна книшка на име Кочишки Сашо, Битола. 
                                                                    (27339) 
Работна книшка на име Виолета Ѓиноска, Охрид. 
                                                                    (27340) 
Работна книшка на име Тасевски Кире, ул. "Цар Са-
моил" бр. 82-а, Битола.                        (27341) 
Работна книшка на име Џеловски Рамадан, ул. 

"Љубојно" бр. 46, Битола.                        (27342) 
Работна книшка на име Бошнаковска Мира, Скопје.

                                                                    (27345) 
Работна книшка на име Слаѓана Волцевска, с. Дрме-
ни, Ресен.                                                     (27347) 
Работна книшка на име Пирковски Игор, Скопје. 
                                                                    (27351) 
Работна книшка на име Зајкова Петранка, Гевгелија.

                                                                    (27354) 
Работна книшка на име Нухи Муртезани, с. Рома-
новце, Куманово.                                       (27360) 
Работна книшка на име Андријеска Билјана, Гости-
вар.                                                                    (27363) 
Работна книшка на име Зеќири Ибрахими, Тетово.   

                                                                  (27368) 
Работна книшка на име Софрониоска Надица, Ско-
пје.                                                                    (27370) 
Работна книшка на име Блажевски Димитар, Скопје.

                                                                    (27373) 
Работна книшка на име Иса Зеќири, Скопје.    (27378) 
Работна книшка на име Ќенан Азизи,Скопје.   (27382) 
Работна книшка на име Хаџиасан Сафет, Скопје. 
                                                                    (27395) 
Воена книшка на име Давчевски Дарко, Скопје. 
                                                                    (26811) 
Воена книшка на име Мурговски Јане, ул. "Мирче 
Ацев" бр. 33-А/17, Охрид.                         (26901) 
Воена книшка на име Калев Сашо, ул. "В. Циривири" 
бр. 52, Штип.                                        (26955) 
Воена книшка на име Иле Петрушев, с. Башино, Ве-
лес.                                                                    (27168) 
Воена книшка на име Крстевски Синиша, ул. "Ст. 
Филиповиќ" бр. 95, Куманово.                      (27169) 
Воена книшка на име Метали Алијовиќ, с. Блаце, 
Скопје.                                                                    (27259) 
Воена книшка на име Стојан Гицов, Пробиштип. 
                                                                    (27349) 

Воена книшка на име Сашо Јакимовски, Пробиштип.
                                                                    (27350) 
Чековна картичка бр. 00029759 на име Черкезов Вла-
димир, Штип.                                       (27181) 
Чековна картичка бр. 13875053 и чековите од бр. 43-

0155 до бр. 430170 издадени од Комерцијална банка 
АД  Скопје на име Момчило Спасовски, Скопје. 

                                                                    (27234) 
Свидетелство за 3 година издадено од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Лимани Гилтен, Ско-
пје.                                                                    (26814) 
Свидетелство за 2 година издадено од медицинско 
училиште "Др. Панче Караѓозов"-Скопје на име Кам-
бери Берат, с. Грушино, Скопје.          (26824) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од меди-
цинското училиште "Никола Штејн"-Тетово на име 
Ана Души, Битола.                                     (26840) 
Свидетелство на име Каримани Ќемаљ, Тетово. 
                                                                    (26887) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома издаде-
ни од СТУ "Н. Буѓони" на име Илјази Газменд, с. 
Лојане, Куманово.                                     (26891) 
Свидетелство од 8 одделение на име Стаменковска 
Славица, с. Саса, Мак. Каменица.            (26893) 
Свидетелство од 8 одделение на име Цебоца Даница, 
Мак. Каменица.                                       (26894) 
Свидетелство на име Ејупи Имер, с. Жеровјане, Те-
тово.                                                                    (26905) 
Свидетелство од 8 одделение на име Тафилоски Му-
со, Струга.                                                     (26952) 
Свидетелство на име Стојев Доне,Радовиш.     (26958) 
Свидетелство на име Јакупов Џелал, Велес.     (26960) 
Свидетелство на име Велинова Кристина, с. Стамор, 
Делчево.                                                     (26977) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Елмази Ремзи, Ско-
пје.                                                                    (27014) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од ГУЦ "Зд-
равко Цветковски"-Скопје на име Мемеди Фатмир, с. 
Никиштани, Скопје.                          (27148) 
Свидетелства и диплома на име Февзије Селами, ул. 

"Б. Миладинови" бб, Тетово.                      (27154) 
Свидетелство на име Илиевска Соња, Кратово. 
                                                                    (27156) 
Свидетелство на име Кубури Зарифе, Гостивар. 
                                                                    (27158) 
Свидетелство на име Беќири Бедри, с. Г. Речица, 
Тетово.                                                                    (27164) 
Свидетелство за 3 година издадено од Г.М.Ц. "Чеде 
Филиповски -Даме"-Скопје на име Гроздановски Бран-
ко, Скопје.                                                     (27188) 
Свидетелство на име Хоџиќ Мухарем,Велес.  (27193) 
Свидетелство на име Рушовиќ Хасан, Велес.  (27198) 
Свидетелство на име Фатмир Џелили, Тетово. 
                                                                    (27215) 
Свидетелство од 1 година на име Валентина Ѓорѓиев-
ска, Крива Паланка.                         (27219) 
Свидетелство од 8 одделение на име Џевиров Веби, 
с. Црник, Пехчево.                                     (27222) 
Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "26-ти 
Јули"-Скопје на име Закир Садбер,Скопје.          (27240) 
Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "26-ти 
Јули "-Скопје на име Зекир Демир, Скопје.         (27241) 
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Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Дри-
та"-с. Рашче-Скопје на име Мишереф Штрајку, Скопје.
                                                      (27278) 
Свидетелство на име Макиќ Мехмед, с. Оризари, Ве-
лес.                                                                    (27292) 
Свидетелство од 6 одделение на име Месуде Исла-
моски, с. Канатларци, Прилеп.                      (27294) 
Свидетелство од 8 одделение на име Куч Изет, с. Ка-
натларци, Прилеп.                                     (27295) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома на име 
Арнаудова Катерина, Прилеп.         (27296) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома на име 
Ајдини Мерита, ул. "С. Томовиќ" бр.36 1/5, Куманово.
                                                                   (27297) 
Свидетелство од 8 одделение на име Николов Коле, 
с. Соколарци, Кочани.                        (27299) 
Свидетелства од 5, 6 и 8 одделение на име Ермал Ете-
ми, Струга.                                                     (27300) 
Свидетелство на име Филиповска Ангелина, Радо-
виш.                                                                    (27305) 
Свидетелство на име Сали Ристеми,Гостивар. (27307) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома 
издадени од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на 
име Аријета Алити, Скопје.                       (27316) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Дри-
та"-с. Рашче-Скопје на име Идајете Штрајку, Скопје.    

                                                                 (27277) 
Свидетелство на име Селими Зејније, с. Г. Којнаре, 
Куманово.                                                     (27337) 
Свидетелство на име Селими Селвете, Куманово. 
                                                                    (27338) 
Свидетелство од 8 одделение на име Шемишоски На-
фис, Прилеп.                                                     (27346) 
Свидетелство од 1 година на име Трајанов Гоце, Ко-
чани.                                                                    (27348) 
Свидетелство на име Стојанов Стојан,Штип.   (27352) 
Свидетелство од 4 година издадено од "Г. Делчев" на 
име Зелија Шабани, Куманово.         (27362) 
Свидетелство на име Мурати Виѓилент, Тетово. 
                                                                    (27364) 
Свидетелство од 8 одделение на име Далипи Денис, 
Тетово.                                                      (27365) 
Индекс бр. 308/2000 издаден од Електро технички 
факултет-Скопје на име Александар Богевски, ул. 
"Пиринска" бр. 19, Неготино.                       (26959) 
Индекс бр. 3427 издаден од Педагошки Факултет-
Скопје на име Салиу Фатон, Скопје.       (27150) 
Индекс бр. 4920 издаден од Технолошки-Металурш-
ки Факултет-Скопје на име Апостолски Александар, 
Скопје.                                               (27236) 
Индекс бр. 225/02 издаден од Електротехнички Фа-
култет-Скопје на име Качаниклиќ Снежана, Скопје.   

                                                                  (27267) 
Индекс на име Ристова Билјана, ул. "Д. Влахов" бр. 

27/1, Велес.                                                     (27293) 
Дозвола АДР бр. 2211 за превоз на опасни материи-
издадена од Министерство за транспорт и врски на име 
Воислав Василевски, Скопје.         (27043) 
Диплома на име Мацетиќ Ненад, бул. "А. Македон-
ски" бр. 19-2-19, Радовиш.                        (26957) 
Диплома на име Хикмете Незири, с. Теново, Тетово.

                                                                    (26967) 
Диплома на име Горгиевски Сашо,Куманово. (26969) 

Диплома на име Ширтовска Македонка, Берово. 
                                                                    (27161) 
Диплома на име Симеонова Илинка, с. Градовци, Ко-
чани.                                                                    (27162) 
Диплома за 4 степен на име Веселинова Весна, с. Ра-
дање, Штип.                                                     (27163) 
Диплома издадена од ЦО "13 Ноември"-Скопје на 
име Азировиќ Јетула, Скопје.                      (27183) 
Диплома на име Јагода Јованоска, Гостивар.   (27212) 
Диплома на име Ефтоска Славица,Гостивар.   (27214) 
Диплома од средно образование на име Јетмир Се-
лими, Струга.                                                     (27223) 
Диплома издадена од трговското училиште "Цветан 
Димов"-Скопје на име Нуредин Иљјази, с. Арачиново, 
Скопје.                                                         (27237) 
Диплома издадена од С. М У. "Гоце Делчев"-Скопје 
на име Камчевски Владимир, Скопје.       (27242) 
Диплома издадена од УСО "К. Неделков" на име Пет-
ровски Роберт, Велес.                           (27291) 
Диплома на име Павлоска Даниела,Гостивар.  (27301) 
Диплома на име Исајлоска Маја, Гостивар.      (27302) 
Диплома на име Серафимоска Николина, Гостивар.

                                                                    (27303) 
Диплома на име Бериша Илир, ул. "188" бр. 27, Те-
тово.                                                                    (27304) 
Дозвола ЦЕМТ бр.10012 дозвола издадена од Ми-
нистерство за транспорт и врски на име Митко-Шпед, 
Скопје.                                                      (27335) 
Дозвола ЦЕМТ бр. 014 издадена од Министерство за 
транспорт и врски на име ИНТЕР МАКС, Скопје.  

                                                                   (27387) 
Диплома на име Паноски Танас, Струга.          (27369) 
Диплома издадена од економско училиште "Борис 
Кидрич"-Скопје на име Михајловска Добринка, Скопје.
                                                                   (27372) 
Ученичка книшка издадена од ДСУПУ "Лазар Ли-
ченовски"-Скопје на име Елена Гелова, Скопје. (26902) 
Здравствена книшка на име Петров Радислав, с. 
Градско, Велес.                                                     (26897) 
Здравствена книшка на име Демирова Сабина, Би-
тола.                                                                    (26898) 
Здравствена книшка на име Иванов Кире, Битола.  

                                                                   (26899) 
Здравствена книшка на име Ѓорѓиевски Никола, Би-
тола.                                                                    (26900) 
Здравствена книшка на име Димче Досевски, Про-
биштип.                                                       (26954) 
Здравствена книшка на име Басарова Ирена, Велес.

                                                                    (26961) 
Здравствена книшка на име Димчева Марија, Велес.

                                                                   (26962) 
Здравствена книшка на име Здравевска Тања, Велес.

                                                                    (26965) 
Здравствена книшка на име Муџат Зехири, Битола.  

                                                                   (26974) 
Здравствена книшка на име Владимир Николиќ, Би-
тола.                                                                    (26975) 
Здравствена книшка на име Ќеримоска Седа, с. Ка-
натларци, Прилеп.                                     (26972) 
Здравствена книшка на име Ќеримоска Еда, с. Ка-
натларци, Прилеп.                                     (27155) 
Здравствена книшка на име Анастасија Емилија, Ве-
лес.                                                                    (27167) 
Здравствена книшка на име Андовска Сања, ул. "Б. 
Ѓорев" бр. 219/1-15, Велес.                      (27194) 
Здравствена книшка на име Митев Саше, с. Винича-
ни, Велес.                                                     (27195) 
Здравствена книшка на име Тодоров Жарко, ул. 

"Марксова" бр. 2-1/11, Велес.                      (27196) 
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Здравствена книшка на име Михаилов Зоран, Велес.
                                                                    (27197) 
Лична карта на име Кироски Бобан, Тетово.    (27165) 
Картичка за член во синдикат на име Миленковски 
Слаѓан, ул."Ѓ. П. Стари" бр. 85,Куманово.          (26980) 
Постојана пропусница за касарна на име Миленков-
ски Слаѓан, ул. "Ѓ. П. Стари" бр. 85, Куманово.  (26981) 
Даночна картичка бр. 4004995105721 издадена од 
Управа за приходи на име ДПТУ "СИБИ-ШПЕД" ДО-
ОЕЛ, Велес.                                                    (26909) 
Даночна картичка бр. 4030989207823 издадена од У-
ЈП на име ГЕРОСКАР-Љупка ДООЕЛ, Скопје.  (26941) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи на 
име "КИКИ" ДООЕЛ, Кичево.          (26978) 
Даночна картичка бр. 4030995113199 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име ТД Дилекс, Скопје.
                                                                    (26982) 
Даночна картичка бр. 4030998347883 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Сестилски ВКФ-КС 
на Македонија, Скопје.                         (26994) 
Даночна картичка бр. 4030993164411 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Шотокан карате клуб 
ЈСП, Скопје.                                       (26996) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи на 
име ЦС Заре Лазарески, с. Маврово, Гостивар.   (26999) 
Даночна картичка бр. 403001413636 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Мрежен електронски 
народен центар, Скопје.                          (27118) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи на 
име "МИМА" ТПО- Месарница, Велес.          (27228) 
Девизна штедна книшка бр. 5030100108814 издадена 
од Експорт импорт банка АД Скопје на име Лујза 
Груева, Скопје.                                      (27255) 
Здравствена книшка на име Тошев Валентин, Велес.

                                                                    (27355) 
Здравствена книшка на име Саздовски Васко, Велес.

                                                                    (27356) 
Здравствена книшка на име Ристовски Славчо, Велес.

                                                                    (27358) 
Здравствена книшка на име Соња Рац,Велес.   (27359) 
Здравствена книшка на име Ќеримов Вели, Битола.   

                                                                 (27366) 
Здравствена книшка на име Василевска Снежана, Би-
тола.                                                                    (27367) 
Девизно штедна книшка бр. 1430401007790 издадена 
од Охридска банка АД Охрид на име Трајчески Љубе, 
Охрид.                                        (27381) 
Даночна картичка бр. 5030002216340 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Јорданче Илиев, Ско-
пје.                                                                   (27397) 
_______________________________________________ 
 

НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА 
ГЛАВНИЦА 

 
Согласно член 204 од Законот за трговските друш-

тва, Друштвото за услуги и промет, извоз-увоз И. М. С. 
Соња ДООЕЛ-Скопје, поднесе барање до Основниот 
суд Скопје I - Скопје, за запишување на неамерувано 
намалување на главнината на друштвото. 
На ден 11.03.2002 година, судот донесе решение за 

упис на намерувано намалување на основната главнина 
под П. Трег. бр. 492/02. 
Согласно на тоа друштвото ги повикува сите дове-

рители, во рок од 90 дена, да ги поднесат своите поба-
рувања кон друштвото. Ако тоа го направат во горе  
наведениот рок, друштвото објавува дека е согласно на 
сите барања на доверителите да им ги исплати побару-
вањата или да им даде гаранција.         (27203) 

О Б Ј А В А 
 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформаци-

ја на претпријатијата со општествен капитал ДОО �Бу-
шова чешма� од Македонски Брод 

 
О Б Ј А В У В А  

Дека Kомисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со општес-
твен капитал, на седницата одржана на 30.09.2002 го-
дина, донесе одлука за трансформација на претпријати-
ето, во согласност со Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 
Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 

со продажба на идеален дел на претпријатието. 
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани до-

машни и странски правни лица ќе можат да се запознаат 
преку непосреден увид, во деловните простории на ДОО 
�Бушова чешма� Македонски Брод, на ул. �Димитар 
Влахов� бб, секој работен ден од 08 до 14 часот. 

                                                   ДОО �Бушова чешма� 
                                                     Македонски Брод 

_______________________________________________ 
 

Ј А В Н И   П О В И Ц И  
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

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

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 29/2002  

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

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
Осигурување на моторни возила на Министерството 

за внатрешни работи по автомобилска одговорност за 
период од 01.06.2002 до 01.06.2003 година-по преглед. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или физич-

ко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набав-
ката. На повикот може да се јави и група на понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 21/2002). 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на осигурувачот. 
2. Висина на премија. 
3. Висина на бонус. 
4. Начин на плаќање. 
5
 

. Рок на исплата на оштетни побарувања. 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Придружната документација која осигурувачот, во 

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

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

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

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

речена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност. 
5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

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

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- висина на премија                            35 поени, 
- висина на бонус                                30 поени, 
- рок на плаќање на премијата           20 поени, 
- рок на исплата                                   15 поени. 
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V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

- Рокот на доставување на понудите е 15 дена сме-
тано од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

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

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

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку Писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 25.10.2002 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

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

- Заедно со понудата понудувачите да достават при-
мерок од полисата. 

- Прегледите за возилата може да се подигнат во 
зграда 5, кат 3,канцеларија бр. 18. 

- Дополнителни појаснувања  можат да се добијат 
на телефон 142-251. 

Комисија за јавни набавки 
 

ТЕНДЕР ЗА ИЗБОР НА ИЗВЕДУВАЧИ 
ПРОЕКТ: ЕКОЛОШКА ЗАШТИТА НА ОХРИДСКОТО 
ЕЗЕРО-РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 
НА ПРОЧИСТИТЕЛНАТА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ 

ВОДИ-ВРАНИШТА 
-ТЕНДЕР 1- 

 
Финансиран од: KfW 
Клиент:              М.Ј.П. Проаква-Струга 
К раен рок:         22 ноември 2002 година 
Врз основа на финансиската помош од страна на 

KfW - Германија (Банката), работодавачот МЈП Проа-
ква (Охрид и Струга, Р. Македонија) љубезно ги пока-
нуваат сите заинтересирани изведувачки фирми да се 
пријават за Тендер за избор на изведувачи за �Прое-
ктот за еколошка заштита на Охридското Езеро� - До-
говор 1-  Реконструкција и рехабилитација на Прочи-
стителната станица за отпадни води-Враништа. 
Делокругот на активности во Договор 1, ги вклучува, 

но без строго ограничување, следниве работни задачи: 
- Проектот ќе се одвива во пределот на македонска-

та страна од Охридското Езеро, а главната локација на 
активностите ќе биде Прочистителната станица за от-
падни води - Враништа. 

- Делокругот на активности ќе вклучува рехабили-
тација на градежните активности и електро-механич-
ките инсталации, вклучувајќи инсталација на дополни-
телна контрола и мерна опрема. Во основа, работните 
активности опфаќаат набавка на нова механичка, еле-
ктрична, инструментална и контролна опрема во посто-
ечката Прочистителна станица за отпадни води - Вра-
ништа. Придружната инсталација на горенаведената 
опрема, како и градежна/структурна поправка и рено-
вирање на Прочистителна станица - Враништа, ќе биде 
во рамките на друг договор. 

- Прочистителната станица за отпадни води - Врани-
шта е конструирана од 1985 до 1987 година и е проекти-
рана за урбана отпадна вода, пренесувана преку источ-
ниот и западниот колектор околу Охридското Езеро. 
Проектираните капацитети се како што следуваат: 

- Максимален капацитет:  120.00 е.ж 
- Максимален проток:       1.670 л/сек. 
- Годишен капацитет:        6.000.000 м3/год. 
- Ефект на прочистување:  до 20 мг БПК/л и до 30 мг СМ/л 
- Инсталирана моќност:   1.8 МW. 

Времетраењето на договорот за специфицираните 
активности изнесува 12 календарски месеци. Се пред-
видува договорот да започне во декември 2002 година. 
Тендерот за договорите за работа, кои се финанси-

рани од страна на банката, е отворен за изведувачки 
претпријатија кои ги поседуваат потребните квалифи-
кации, од сите земји. 
Тендер документите може да се добијат на долу-

назначената адреса, после уплатата на неповратни 
средства во висина од 300 � (три стотини евра), на не-
резидентната  сметка на GKW Consult GmbH, Манхајм, 
Германија, во Охридска банка А.Д. Охрид; BLZ 41000-
620-16 (SWIFT BIC: ОХРИД МК 22) - Број на сметка 
708000-280-178. 
За понатамошни информации, како и добивање на 

претквалификационите и тендер документи, заинтересира-
ните претпријатија треба да се обратат на следнава адреса: 
Г-дин Р.Сампсон GKV CONSULT GmbH. Во име на 

Проаква, кеј �Маршал Тито� бб, 6000 Охрид, Р. Маке-
донија. Тел: 00 389 46 231 650, Факс: 00 389 46 231 652, 
e-mail: gkwohrid@mt.net.mk. 
Крајниот рок за поднесување на пополнетите 

претдквалификациони и тендер документи од заинте-
ресираните изведувачки фирми е 22ри ноември 2002 го-
дин , до 12:00 часот на пладне. а

 
TENDERING FOR ELIGIBLE CONTRACTORS 

 
PROJECT: Lake Ohrid Environmental Protection  

- Upgrading and Rehabilitation of Vranista WWTP - 
CONTRACT 1 - 

 
Financed by: KfW 
Client: M.J.P. Proaqua - Struga 
S
 

ubmission date: 22nd November 2002 
Based on the defined financial assistance from Kredi-

tanstalt für Wiedaraufbau - Germany (the Bank), the Emp-
loyer M.J.P. Proaqua (Ohrid, Struga, R. Makedonia) invites 
interested eligible Construction Companies to apply for 
Tendering for Eligible Contractors for the "Lake Ohrid En-
vironmental Protection Project" - Contract 1 - Upgrading 
and Rehabilitation of Vranista WWTP. 

The Scope of Work for Contract 1 includes but is not 
necessarily limited to the following works: 

- The project will be in the area of the Macedonia side 
of Lake Ohrid, and the main location for the works will be 
the Vranista WWTP site. 

- The scope of works will include the rehabilitation of 
the civil works and electro-mechanical installations, inclu-
ding the installation of complementary control and measu-
rement equipment. This scope of work mainly covers the 
provision of new mechanical, electrical, instrumentation 
and control equipment at the existing WWTP. Associated 
installation of the afore mentioned equipment as well as ci-
vil/structural repair and refurbishment of the WWTP will 
be covered under a separate contract. 

- The Municipal Wastewater Treatment Plant at Vrani-
sta was constructed from 1985 to 1987 and had been desig-
ned for urban facilities wastewater conveyed via the East 
and West collectors around the Ohrid Lake. The design ca-
pasities are as follows: 

- Maximum Capacity:   120,000 p.e. 
- Maximum Flow:   1,670 l/sec. 
- Annual Capacity:   6,000,000 m3/a 
- Effect of Treatment:  up to 20 mg BOD/I  
    & up to 30 mg SS/I 
- Installed Power:  1.8 MW 
The duration of the contract for the works specified is 

anticipated to be up to 12 calendar months. The contract is 
anticipated to commence in December 2002. 

Tendering for the contracts to be financed with the pro-
ceds of financial assistance from the Bank is open to firms 
and joint ventures of firms from all countries. 

Tender documents may be obtained from the address 
below upon payment of a non-refundable fee of 300.00 � 
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(in words: three hundred Euro) on the GKW Consult 
GmbH, Mannheim nonresident account with OHRIDSKA 
BANKA A.D. Ohrid;  BLZ 41000-620-16 (SWIFT BIC: 
OHRID MK 22) - Account Numb. 708000-280-178. 

Interested firms may obtain further information from, 
and inspect and acquire the prequalification and tendering 
documents at the following office: 

Mr. R. Sampson 
GKW CONSULT GmbH 
on behalf of Proaqua 
KEJ Marshal Tito bb 
6000 Ohrid 
R. Makdonia 
Tel: 00 389 46 231 650 
Fax: 00 389 46 231 652 
e-mail: gkwohrid@mt.net.mk 
The closing date for submission of prequalification and ten-

dering documentation will be 22nd November 2002, 12:00 hrs. 
___________ 

 
Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 41/35/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  

НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
Единица за раководење со проектот-Програма Соци-

јална инфраструктура во Македонија, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведба на проект: �Реконструкција на водовод во 

центарот на Пробиштип�. 
Овој проект ја опфаќа рехабилитацијата на водоводот 

во центарот на градот Пробиштип. Дистрибутивната мре-
жа ќе се состои од 3.636 м ПЕ100 цевки, ПН 10 бари. 

 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лицита-

ционите документи кои заинтересираните понудувачи 
можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата 
за раководење со проектот, на адреса ул. �Петар Поп 
Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 700 
денари неповратни средства во готово. 
Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со 

проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни 
места за пополнување. 

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наз-
начени во лицитационите документи за реализација на 
проектот. 

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единеч-
ни цени за секоја позиција од приложениот Предмер и 
вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА (прилог кон понудата) 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот 

на платниот промет или Централниот регистар, ориги-
нал или копие заверено кај нотар. 

4.3. Техничко-технолошки бонитет. 
4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 ме-

сеци во оригинал или копија заверена кај нотар, како 
доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на 
ликвидација. 

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена  мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци). 

4.6. Потврда од Управата  за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара 
од шест месеци. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

5.1. Цена                                                    40 поени, 
5.2.  Ефикасност                                       20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите        15 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост  10 поени, 
5.5. Начин на плаќање                                5 поени, 
5.6. Референц листа                                    5 поени, 
5.7. Опис на методологијата                      5 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА        

ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството 
за понудувачите. 

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично 
на адреса на набавувачот: �Единица за раководење со 
проектот-Програма Социјална инфраструктура во Маке-
донија�, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје. 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 24.10.2002 
година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе прис-
тигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат 
вратени на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на ов-
ластени лица ќе се изврши на 24.10.2002 година во прос-
ториите на Единицата за раководење со проектот, на ад-
реса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отво-
рање и проверка на понудите ќе  врши Комисијата за јав-
ни набавки на Единицата за раководење со проектите. 

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Ко-
мисијата за јавни набавки да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот за нивно учество на јавно 
отворање. 

7.4. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Единицата за раково-
дење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 
часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415.  

                                       Комисија за јавни набавки на 
___________ 

 
Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 42/36/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  

НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
Единица за раководење со проектот-Програма Соци-

јална инфраструктура во Македонија, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведба на проект: �Реконструкција на водовод во 

село Пробиштип�. 
Овој проект ја опфаќа рехабилитацијата на водово-

дот во село Пробиштип. Дистрибутивната мрежа ќе се 
состои од 4.418 м ПЕ100 цевки, ПН 10 бари. 

 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лицита-

ционите документи кои заинтересираните понудувачи 
можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата 
за раководење со проектот, на адреса ул. �Петар Поп 
Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 700 
денари неповратни средства во готово. 
Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со 

проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите. 
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3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни 
места за пополнување. 

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наз-
начени во лицитационите документи за реализација на 
проектот. 

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единеч-
ни цени за секоја позиција од приложениот Предмер и 
вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА (прилог кон понудата) 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот 

на платниот промет или Централниот регистар, ориги-
нал или копие заверено кај нотар. 

4.3. Техничко-технолошки бонитет. 
4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 ме-

сеци во оригинал или копија заверена кај нотар, како 
доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на 
ликвидација. 

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена  мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци). 

4.6. Потврда од Управата  за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара 
од шест месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена                                                    40 поени, 
5.2.  Ефикасност                                       20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите        15 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост  10 поени, 
5.5. Начин на плаќање                                5 поени, 
5.6. Референц листа                                   5 поени, 
5.7. Опис на методологијата                     5 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА        

ПОНУДИТЕ 

С О Д Р Ж И Н А 
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1314. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност............. 5

1315. Упатство за постапката за распределба на 
количествата на стоките во рамките на 
поодделни квоти при увозот на одделни 
земјоделски стоки со потекло од Кралс-
твото Норвешка за 2002 година.................. 5

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 
примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството 
за понудувачите. 

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лич-
но на адреса на набавувачот: �Единица за раководење 
со проектот-Програма Социјална инфраструктура во 
Македонија�, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 14А, 1000 
Скопје. 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 24.10.2002 
година, до 14:00 часот. Сите понуди кои што ќе прис-
тигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат 
вратени на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на ов-
ластени лица ќе се изврши на 24.10.2002 година во прос-
ториите на Единицата за раководење со проектот, на ад-
реса наведена во точка 6.2. погоре, во 14:00 часот. Отво-
рање и проверка на понудите ќе  врши Комисијата за јав-
ни набавки на Единицата за раководење со проектите. 

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Ко-
мисијата за јавни набавки да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот за нивно учество на јавно 
отворање.  

7.4. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Единицата за раково-
дење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 
часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415. 

 
 
 
  
 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- С

Директор и одговорен уредник - Кру
Телефони  298-860,  298-769.  Телефакс 112-2

Жиро-сметка 300000000188798.  Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депо
Печат: НИП "Нова Македонија" - А

 

                                             Комисија за јавни набавки на 
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