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1831. 

Врз основа на член 84, алинеја 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИРСКА 
 

I 
Г-дин Стево Црвенковски, се отповикува од долж-

носта извонреден и ополномоштен амбасадор на Ре-
публика Македонија во Ирска, со седиште во Лондон. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 
 
       У. бр. 15    Претседател 

19 декември 2003 година     на Република Македонија, 
        Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

__________ 
1832. 

Врз основа на член 84, алинеја 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ВО ИРСКА 
 

I 
Д-р Ѓорѓи Спасов, се поставува за извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Република Македонија во 
Ирска, со седиште во Лондон. 

 
II 

Министерството за надворешни работи ќе го извр-
ши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 
 
     У. бр. 16    Претседател 

19 декември 2003 година     на Република Македонија, 
       Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

__________ 
1833. 

Врз основа на член 84, алинеја 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИСЛАНД 
 

I 
Г-дин Ристо Никовски, се отповикува од должноста 

извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Ма-
кедонија во Република Исланд, со седиште во Лондон. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
  
      У. бр. 17    Претседател 

19 декември 2003 година     на Република Македонија, 
              Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

__________ 
1834. 

Врз основа на член 84, алинеја 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ВО РЕПУБЛИКА ИСЛАНД 
 

I 
Д-р Ѓорѓи Спасов, се поставува за извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Република Македонија во 
Република Исланд, со седиште во Лондон.  

II 
Министерството за надворешни работи ќе го извр-

ши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш.  
       У. бр. 18    Претседател 

19 декември 2003 година     на Република Македонија, 
              Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

__________ 
1835. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
од Законот за помилување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Репуб-
лика Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 ПО ПОВОД НОВАТА 2004 ГОДИНА  

I 
Потполно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. Нурије Азис Селими, 
2. Ментор Беџет Исеиноски, 
3. Амди Шаит Шакиров, 
4. Невзат Нијази Јашари, 
5. Мишо Томислав Коцев.  

II 
Делумно се ослободуваат од натамошно извршување 

на казната затвор осудените лица: 
1. Милош Васил Милошев, во траење од 6 месеци, 
2. Атанас Никола Јованов, во траење од 6 месеци, 
3. Киро Ѓорѓи Жежовски, во траење од 3 месеци, 
4. Самија Амдија Алиоски, во траење од 1 година, 
5. Сашо Војо Пецевски, во траење од 9 месеци, 
6. Јонче Алекса Марковски, во траење од 3 месеци, 
7. Томислав Блаже Коцев, во траење од 5 месеци, 
8. Бајрам Зеќир Селимоски, во траење од 3 месеци, 
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9. Арбен Шефкет Полиси, во траење од 6 месеци, 
10. Абдулќерим Ристем Алими, во траење од 3 месеци, 
11. Драгиша Милун Маслар, во траење од 3 месеци, 
12. Стојна Крсте Новеска, во траење од 3 месеци, 
13. Кире Ѓорѓи Петровски, во траење од 2 месеци, 
14. Александар Дончо Петрушев, во траење од 3 

месеци, 
15. Гоце Здраве Јанкуловски, во траење од 3 месеци, 
16. Иљо Благој Стојев, во траење од 3 месеци, 
17. Љубе Томе Дамчевски, во траење од 2 месеци, 
18. Мара Благој Атанасова, во траење од 3 месеци, 
19. Раде Давчо Величковиќ, во траење од 2 месеци.  

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

   Бр. 07-1752                               Претседател  
26 декември 2003 година     на Република Македонија, 

      Скопје                           Борис Трајковски, с.р. 
___________ 

1836. 
Врз основа на член 131 став 5 од Уставот на Републи-

ка Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 декември 2003 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА АМАНДМАНОТ XIX 

НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Се прогласува Амандманот XIX на Уставот на Ре-

публика Македонија,  
што Собранието на Република Македонија го усвои 

на седницата одржана на 26 декември 2003 година.  
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
   Бр. 07-6601/1                            Претседател 

26 декември 2003 година       на Собранието на Република 
             Скопје                                   Македонија, 
                д-р Љупчо Јордановски, с.р.  

АМАНДМАН XIX НА УСТАВОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

Овој амандман е составен дел на Уставот на Репуб-
лика Македонија и влегува во сила со денот на негово-
то прогласување.  

А М А Н Д М А Н  XIX  
1. Се гарантира слободата и неповредливоста на 

писмата и на сите други облици на комуникација. 
Само врз основа на одлука на суд, под услови и во 

постапка утврдени со закон, може да се отстапи од пра-
вото на неповредливост на писмата и на сите други об-
лици на комуникација, ако тоа е неопходно заради 
спречување или откривање кривични дела, заради во-
дење кривична постапка или кога тоа го бараат интере-
сите на безбедноста и одбраната на Републиката. 

Законот се донесува со двотретинско мнозинство 
гласови од вкупниот број пратеници. 

2. Со овој амандман се заменува членот 17 на Уста-
вот на Република Македонија. 

___________ 
1837. 

Врз основа на член 13, став 1 и 4 од Законот за гра-
дежно земјиште (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 53/01) и член 36, став 2 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 29 декември 2003 година, донесе  

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ 
И ПОСТАПКАТА ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖ-

НО ИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

Член 1 
Во Уредбата за начинот и постапката за отуѓување 

на градежно изградено земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија, објавена во “Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 13/03 и 59/03, во членот 12, 
зборовите: “до 31.12.2003 година“ се заменуваат со 
зборовите: “до 31.03.2004 година“.   

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

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

  Бр. 23-5670/1      Претседател на Владата      
29 декември 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1838. 

Врз основа на член 14, став 7 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01 
и 5/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 29.12.2003 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ВИДОТ НА СРЕДСТВАТА И ДОБИТОКОТ 
КОИ ГРАЃАНИТЕ, ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА, 
ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, УСТАНОВИТЕ И 
СЛУЖБИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА ГИ ДАВААТ НА 
КОРИСТЕЊЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБ-
РАНА, ЗА ПОТРЕБИТЕ НА АРМИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЦИВИЛНАТА ЗАШ-
ТИТА ВО ВОЕНА И ВОНРЕДНА СОСТОЈБА, КА-
КО И ПРИ ИЗВЕДУВАЊЕ ВЕЖБОВНИ АКТИВ-
НОСТИ ВО МИР, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА 
ЕВИДЕНЦИЈАТА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИ-
СИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА НИВНОТО 
КОРИСТЕЊЕ, ОШТЕТУВАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ  

Член 1 
Со оваа уредба се определува видот на средствата и 

добитокот кои граѓаните, трговските друштва, јавните 
претпријатија, установите и службите (во натамошниот 
текст: сопственици), се должни да ги даваат на кори-
стење на Министерството за одбрана, по негово бара-
ње, за потребите на Армијата на Република Македони-
ја (во натамошниот текст: Армијата) и цивилната за-
штита во воена и вонредна состојба и при изведување 
вежбовни активности во мир, како и начинот на воде-
њето на нивната евиденција и висината на надоместо-
кот за нивното користење, оштетување и уништување.  

1. Видови на средства и добиток  
Член 2 

За потребите на Армијата и цивилната заштита во 
воена и вонредна состојба, како и при изведување на 
вежбовни активности во мир, на Министерството за 
одбрана, по претходно негово барање, сопствениците 
му даваат на користење: 

1. моторни возила и приклучни возила за друмски 
сообраќај и тоа:  

а) патнички возила од сите видови и капацитети; 
б) возила за пренос на товар и влечење од сите ви-

дови, капацитети и носивост; 
в) специјални возила од сите видови и намени; 
г) приколки, полуприколки и други приклучоци за 

моторни возила за друмски сообраќај од сите видови; 
д) трактори со приколки и со други приклучоци; 
ѓ) моторцикли од сите видови.  
2. градежни машини по вид и перформанси кои 

одговараат на соодветните потреби: 
3. земјиште и објекти по категорија и вид кои одго-

вараат на соодветните потреби; 
4. запрежни возила од сите видови и 
5. запрежен и товарен добиток. 
Кон возилата и добитокот од став 1 на овој член се дава 

и соодветна опрема, алат, прибор и резервни делови што 
им припаѓаат, како и потребната техничка документација. 

Член 3 
Koристењето на земјиште и објекти за потребите на 

Армијата и цивилната заштита во воена и вонредна со-
стојба, како и за изведување вежбовни активности во 
мир, се врши согласно склучениот писмен договор по-
меѓу Министерството за одбрана и сопственикот на 
земјиштето односно објектот. 
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2. Начин на водење на евиденција  
Член 4 

Евиденцијата на средствата и добитокот од член 2 на 
оваа уредба, се врши врз основа на податоците добиени 
по пат на направен увид во средствата и добитокот и 
нивната документација доставени од сопствениците. 

 
Член 5 

Евиденцијата на средствата и добитокот од член 2 на 
оваа уредба, содржи податоци за нивните сопственици, 
видот, категоријата, типот, марката, носивоста и другите 
индивидуални ознаки на средствата и добитокот.  

Член 6 
Евиденцијата на средствата и добитокот од член 2 

на оваа уредба се води на обрасци за рачна обработка и 
во информациониот систем во областа на одбраната и 
тоа на: 

- Образец МПВ-1 - картон на моторно и приклучно 
возило; 

- Образец МПВ-2 - картон на регистарскиот број на 
моторното возило; 

- Образец Д-1 - картон на добиток; 
- Образец - ВЛ-1 - воен лист за сопственикот на ма-

теријалното средство; 
- Образец ВЛ-2 - воен лист за сопственикот на до-

битокот и  
- Образец - М-ЗО - картон за земјиште, објекти и 

други материјални средства.  
Обрасците од став 1 на овој член се составен дел на 

оваа уредба.   
Член 7 

Од обрасците определени во член 6 на оваа уредба 
се формира картотека за евидентираните моторни и 
приклучни возила и добитокот, како и картотека за 
земјиште, објекти и други средства кои се дадени на 
користење за потребите на Армијата и цивилната за-
штита во воена и вонредна состојба, како и за изведу-
вање вежбовни активности во мир.   

Член 8 
Податоците кои се внесуваат во обрасците од член 

6 на оваа уредба се чуваат и заштитуваат согласно про-
писите за заштита на податоци од таен карактер. 

 
3. Определување на висината на надоместокот за 

користење, оштетување и уништување на средства 
и добиток  

Член 9 
Висината на надоместокот за користење на средства-

та и добитокот од член 2 на оваа уредба, се определува 
согласно Тарифата за надоместок за користење на средс-
тва и добитокот, која е составен дел на оваа уредба.  

Член 10 
Надоместокот за користење на средствата и добито-

кот од член 2 на оваа уредба се пресметува од денот на 
предавањето до денот на враќањето на средството од-
носно добитокот.  

Член 11 
При враќањето на возилата и добитокот на сопстве-

ниците им се обезбедува потребна количина на гориво 
и мазиво, односно добиточна храна потребна за нивно 
враќање до местото на живеење односно нивното седи-
ште. Доколку тоа не се обезбеди, на сопствениците им 
се исплатува паричен надоместок во висина на ствар-
ните трошоци направени за обезбедување на гориво, 
мазиво, односно добиточна храна, врз основа на доста-
вено писмено барање и финансиски документ за напра-
вените трошоци за оваа намена.  

Член 12 
Висината на надоместокот за оштетено или уни-

штено средство, односно добиток од член 2 на оваа 
уредба, се утврдува врз основа на фактичката состојба 
и елементите утврдени со член 14 став 6 од Законот за 
одбрана.  

Член 13 
Исплатата на надоместокот за користење на средс-

твата и добитокот од член 2 на оваа уредба и надоме-
стокот за оштетено или уништено средство или доби-
ток, се исплаќа врз основа на писмено барање на сопс-
твеникот доставено до Министерството за одбрана.  

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за условите под кои гра-
ѓаните се должни да даваат возила и добиток за потре-
бите на Армијата на Република Македонија и за спро-
ведување на хуманитарните активности и задачи во во-
ена состојба и надоместок за нивното користење („Сл. 
весник на РМ“ бр. 20/2000) и Одлуката за надоместо-
кот за користење на возила и добиток земени од граѓа-
ните, трговските друштва, јавните претпријатија, уста-
новите и службите за потребите на одбраната во мир 
(„Службен весник на РМ“ бр. 20/2000).  

Член 15 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.  
        Бр. 23-5758/1        Претседател на Владата 
29 декември 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.   

Т А Р И Ф А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА КОРИСТЕЊЕ, ОШТЕТУ-
ВАЊЕ ИЛИ УНИШТУВАЊЕ НА СРЕДСТВА И ДО-
БИТОК, ДАДЕНИ ОД ГРАЃАНИТЕ, ТРГОВСКИТЕ 
ДРУШТВА, ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, УСТА-
НОВИТЕ И СЛУЖБИТЕ, ЗА ПОТРЕБИТЕ НА АР-
МИЈАТА И ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА ВО ВОЕНА 
И ВОНРЕДНА СОСТОЈБА, КАКО И ПРИ ИЗВЕДУ-
ВАЊЕ НА ВЕЖБОВНИ АКТИВНОСТИ ВО МИР И 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИ  
Дневниот надоместок за користење средства или до-

биток за потребите на Армијата и цивилната заштита во 
воена и вонредна состојба, како и при изведување веж-
бовни активности во мир, во однос на просечната месечна 
нето плата по работник во Републиката објавена во месе-
цот пред давањето на средствата и добитокот изнесува: 

За моторни и приклучни возила: 
- за патнички автомобили, комбиња, теренски авто-

мобили и комбинирани возила                            5%, 
- за минибуси              12%, 
- за автобуси              20%. 
За товарни и влечни возила и самоистоварувачи 

според нивната носивост: 
- до 2 тони носивост             10%, 
- од 2-5 тони носивост             12%, 
- од 5-8 тони носивост             15%, 
- преку 8 тони носивост            18%. 
За специјални возила: 
- пожарникарски автомобили            20%, 
- санитетски автомобили            10%, 
- автомобили за превоз на леб            12%, 
- автомобили за превоз на ѓубре           16%, 
- автоладилник за месо             18%, 
- цистерна за гориво до 10 тони носивост         16 %, 
- цистерна за гориво над 10 тони носивост        20%, 
- цистерна за вода             15 %, 
- товарни приколки               5%, 
- трактори без приколки              5%, 
- трактори со приколки              7%, 
- моторцикли                3%, 
- инженериски-градежни машини            20%. 
За земјиште: 
- независно од одредената категорија на  
  земјиштето            15% по 
 1 хектар. 
За објекти: 
- независно од видот на објектот и локацијата на ко-

ја се наоѓа.................15% за 100 м2 корисна површина. 
За добиток: 
- запрежен добиток              5%, 
- товарен добиток              5%. 
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Пазарната вредност на земјиштето кое е оштетено 
или уништено се определува според бонитетската и ка-
тастарската класа на земјоделското земјиште односно 
погодноста за градба и местоположбата на локацијата 
на градежното земјиште. 

Пазарната вредност на објектите кои се оштетени 
или уништени се определува според градежната вред-
ност на објектот, вложените средства за уредување на 
градежното земјиште, амортизацијата, видот на обје-
ктот и местоположбата на локацијата. 
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___________ 
1839. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 29 декем-
ври 2003 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО  

Член 1 
Правото на користење на патничко моторно возило со 

регистарска ознака SK-757-HO, марка LADA NIVA, тип 
1.7 ..21 213, со броја на шасија ХТА212130Т1193566, број 
на мотор 4123637, година на производство 1998, работ-
на зафатнина на моторот 1690см3, сила на моторот 
58KW (KS), број на седишта-5, од Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, се прене-
сува на општина Свети Николе за време од 1 (една) го-
дина, за потребите на спроведување на Одлуката за да-
вање на земјоделско земјиште, во сопственост на држа-
вата, на плодоуживање на одредени категории социјал-
но необезбедени лица (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 51/03).  

Член 2 
Примопредавањето на возилото ќе се изврши меѓу 

Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство и општината Свети Николе со записник во рок од 
10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

  Бр. 23-5778/1      Претседател на Владата      
29 декември 2003 година      на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1840. 

Врз основа на член 33, став 2 и член 34 од Законот 
за хартии од вредност (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 
31/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 29 декември 2003 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДРЖАВНИ ЗАПИСИ  

ВО 2004 ГОДИНА  
1. Со оваа одлука се уредуваат начинот на издавање 

и вкупниот износ на емисијата на државни записи во 
2004 година. Во името на Владата на Република Маке-
донија, Министерството за финансии издава државни 
записи. 

2. Државните записи се издаваат со цел за прибира-
ње на парични средства заради премостување на вре-
менската неусогласеност меѓу приливот на приходи и 
извршување на расходите на Буџетот на Република Ма-
кедонија за 2004 година и за финансирање на буџет-
скиот дефицит. 

3. Министерството за финансии врши емисија на три-
месечни државни записи во износ од 2.000.000.000,00 де-
нари за финансирање на буџетскиот дефицит. 

Издавањето на државните записи се врши согласно 
календарот за планираните емисии на државните запи-
си кои ги утврдува и објавува Министерството за фи-
нансии на почетокот на периодот за кој се однесува. 

4. Државните записи се издаваат во дематеријали-
зирана форма и гласат во денари. 

Номиналната вредност на еден државен запис изне-
сува 10.000,00 денари. 

5. Продажбата на државните записи се врши на аук-
ции кои ги спроведува Народната банка на Република 
Македонија, на кои право на учество имаат сите банки 
кои имаат одобрение да работат со хартии од вредност. 

6. Каматата на државните записи се формира на 
аукциите. Државните записи се продаваат по дисконти-
ран износ, а на денот на достасувањето се исплатува 
номиналната вредност на државните записи. Дисконти-
раниот износ е разлика меѓу номиналната вредност на 
државните записи и каматата. 

7. Банките од точка 5 на оваа одлука, дисконтира-
ниот износ за купените државни записи го уплатуваат 
на сметка на Министерството за финансии наредниот 
работен ден по одржување на аукцијата. 

Државните записи пристигнуваат за наплата на де-
нот утврден во Проспектот за аукција на државните за-
писи. 

8. Државните записи се форма на електронски запи-
си, се водат во Централниот депозитар за хартии од 
вредност. За водење на државните записи во Централ-
ниот депозитар за хартии од вредност, Министерството 
за финансии склучува договор со Централниот депози-
тар за хартии од вредност, во кој се утврдува и надоме-
стокот што Министерството за финансии ќе го плаќа за 
услугата што ја дава Централниот депозитар за хартии 
од вредност. 

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 01.01.2004 година. 

 
Бр. 23-5761/1                     Претседател на Владата      

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

___________ 
1841. 

Врз основа на член 9,  став 2  од Законот за одбрана 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01 
и 5/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 29.12.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ, УСТАНОВИ И 
ПРОТИВПОЖАРНИ  ЕДИНИЦИ  ВО КОИ ЌЕ СЕ 

СЛУЖИ ВОЕН РОК ВО ЦИВИЛНА СЛУЖБА 
 

Член 1 
Во Одлуката за определување на организации, уста-

нови и противпожарни единици во кои ќе се служи воен 
рок во цивилна служба (“Службен весник на Република 
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Македонија“ бр. 68/02, 5/03 и 39/03), во членот 1, во али-
нејата 16 сврзникот “и“ се заменува со точка и запирка. 

По алинејата 16 се додава нова алинеја 17, која гласи: 
“ ЈУ-Завод за рехабилитација на деца и младинци-

Скопје, и“. 
Член 2 

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

    Бр. 23-5748/1                  Претседател на Владата 
 29 декември 2003 година      на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1842. 
Врз основа на член 9,  став 5  од Законот за одбрана 

(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01 
и 5/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 29.12.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ РАБОТНИ 
МЕСТА И НА ВИДОТ И ОБЕМОТ НА  ЗАДАЧИТЕ  

ЗА ЛИЦАТА КОИ ЌЕ ГО СЛУЖАТ ВОЕНИОТ 
РОК ВО ЦИВИЛНА СЛУЖБА 

 
Член 1 

Во Одлуката за давање согласност на определените 
работни места и на видот и обемот на задачите за лица-
та кои ќе го служат воениот рок во цивилна служба 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/03 и 
39/03), во Прегледот на организации, установи и про-
тивпожарни единици со определени работни места и 
видот и обемот на задачите на кои ќе се служи воен 
рок во цивилна служба (Прилог број 1), по редниот 
број 16, се додава нов реден број 16-а, кој гласи: 

 
16-а. ЈУ Завод за рехабилитација 

на деца и младинци - Скопје 
- дефектолог 
- медицински те-
хничар 
- извршител на 
агрокултурни 
дејности во еко-
номијата Драчево  

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

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

   Бр. 23-5749/1                   Претседател на Владата 
 29 декември 2003 година      на Република Македонија, 

         Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1843. 
Врз основа на член 36,  став 3  од Законот за Влада-

та на Република Македонија (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), а во врска со 
член 25 од Законот за основање на Јавното претприја-
тие “Македонска радиотелевизија“ (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 6/98), член 19 од Зако-
нот за основање на јавното претпријатие “Македонска 
радиодифузија“ (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 6/98),  Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29.12.2003 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДЕЛБЕНИОТ БИЛАНС НА 
ПОРАНЕШНОТО ЈАВНО ДИФУЗНО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ “МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА“  

Член 1 
Се усвојува делбениот биланс за поделба на имотот, 

средствата, правата и обврските на поранешното Јавно 
дифузно претпријатие “Македонска радиотелевизија“ на 
новооснованите: Јавно претпријатие “Македонска ради-
отелевизија“ и Јавно претпријатие “Македонска радио-
дифузија“ со состојба на 31.12.1998 година. 

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

њето во “Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 31.12.2003 година. 

 
   Бр. 23-5741/1                   Претседател на Владата 

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

___________ 
1844. 

Врз основа на член 36,  став 3  од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29.12.2003 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД 
ИЗНОСОТ НА ПЛАТЕНАТА АКЦИЗА НА МИНЕ-

РАЛНИ МАСЛА 
 

1. Со оваа одлука се утврдува дел од износот на 
платената акциза на минерални масла наведени во член 
28, став (1), точка 1), 2) и 5) од Законот за акцизите 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/01, 
50/01, 52/01, 45/02, 98/02 и 24/03), во висина од 9,18%, 
Министерството за финансии да врши уплата на сметка 
на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија.  

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

   Бр. 23-5807/1                   Претседател на Владата 
29 декември 2003 година       на Република Македонија, 

         Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1845. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 29 декем-
ври 2003 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 К.П. бр. 820 
во површина од 861м2, пасиште, 4 класа во м.в. “Сла-
вков Дол“, КО Кнежје-Свети Николе, заведено во посе-
довен лист бр. 53, сопственост на Република Македо-
нија, со земјоделско земјиште во вкупна површина од 
668м2, кое претставува К.П. бр. 679, во површина од 
221м2, нива, класа 3, м.в. “Голи Рид“, К.П. бр. 691, во 
површина од 146м2, нива, 3 класа во м.в. “Голи Рид“ и 
К.П. бр. 719, во површина од 301м2, нива, 4 класа, м.в. 
“Над Бавчи“, сите во КО Кнежје-Свети Николе, заведе-
ни во поседовен лист бр. 20, сопственост на Славе Та-
невски од Свети Николе. 

 
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. 23-5797/1     Претседател на Владата      

29 декември 2003 година      на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 
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1846. 

Врз основа на член 36,  став 3  од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 29.12.2003 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА НАМЕНСКА ТРЕЗОРСКА ПОТ-
СМЕТКА ВО РАМКИТЕ НА ЕДИНСТВЕНАТА ТРЕ-
ЗОРСКА  СМЕТКА  ЗА  УПЛАТА И  ИСПЛАТА  НА 

СРЕДСТВА ЗА ИЗДАДЕНИ ДРЖАВНИ ЗАПИСИ  
Член 1 

Со цел спроведување на емисии на државни записи, 
како и водење на аналитичка сметководствена евиден-
ција на издадените државни записи, се отвора наменска 
трезорска потсметка во рамките на Единствената трезор-
ска сметка со назив “Министерство за финансии - средс-
тва од државни записи“, преку која ќе се врши уплата и 
исплата на средства за издадени државни записи.  

Член 2 
Се задолжува Министерството за финансии да ја 

спроведе Одлуката. 
Член 3 

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

    Бр. 23-5760/1                  Претседател на Владата 
 29 декември 2003 година      на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1847. 
Врз основа на член 5,  став 4  од Законот за продажба на 

становите во општествена сопственост  (“Службен весник 
на СРМ“ бр. 36/90 и “Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 62/92 и 8/93), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 29.12.2003 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА 

СОПСТВЕНОСТ  
1. Во Одлуката за намалување на цената на ста-

новите во општествена сопственост (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 
59/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94, 18/95, 32/95, 
46/95, 63/95, 34/96, 23/97, 30/97, 68/97, 18/98, 34/98, 63/98, 
24/99, 40/99, 65/99, 1/00, 51/00, 112/00, 51/01, 1/02, 50/02, 
1/03 и 42/03) во членот 4 зборовите: “31 декември 2003 
година“ се заменуваат со зборовите: “31 декември 2004 
година“. 

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

 Бр. 23-5861/1                    Претседател на Владата 
29  декември 2003 година     на Република Македонија, 

     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1848. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), а во врска со член 
4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на 
органите на државната власт во поглед на средствата 
во државна сопственост што тие ги користат и распола-
гаат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
61/02), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 29.12.2003 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖЕН ИМОТ – ОБЈЕКТИ  
Член 1 

Се пренесува правото на користење од досегашниот 
корисник Република Македонија – Министерство за од-
брана на Министерството за внатрешни работи, на недви-
жен имот – објекти, во касарна „Ѓорче Петров“ – Скопје: 

РЕД. 
БРОЈ 

ОБЈЕКТ 
БРОЈ ВИД НА ОБЈЕКТ 

КОРИСНА 
ПОВРШИНА 

М2 
1. 3 Зграда за живеење 1407,60 
2. 4 Зграда за живеење 1403,05 
3. 10 Зграда за живеење 1407,60 
4. 14 Зграда за живеење 1407,60 
5. 15 Зграда за живеење 1407,60 
6. 16 Зграда за живеење 1407,60 
7. 17 Зграда за живеење 1407,60 
8. 11 Административна зграда 243,79 
9. 12 Административна зграда 113,00 
10. 2 Стражара 156,53 
11. 13 Војнички клуб 487,54 
12. 18 Амбуланта 134,00 
13. 235 Зграда со хидрофорски 

постројки 
28,00 

14. 20 Кабинети за обука 388,40 
15. 21 Берберница-училници 386,24 
16. 22 Интендански сервис 383,27 
17. 23 Бања војничка 169,46 
18. 24 Котлара 855,98 
19. 26 Кабинети за обука 395,39 
20. 27 Трафостаница  
21. 28 Кујна со трпезарија 1592,38 
22. 29 Техничка работилница 465,76 
23. 30 Гаража-затворена 680,00 
24. 32-41 ДСХ гаражи (10х176м2) 1760,00 
25. 42 Гаража затворена од 

3 страни 
443,00 

26. 43 Магацин 375,50 
27. 44 Магацин 135,25 
28. 45 Објект за настава-

училници 
561,01 

29. 47 Објект за настава-
училници 

551,01 

30. 50 Магацин за МС 204,48 
31. 51 Магацин за МС 244,72 
32. 5 Центар за врски 133,43 
33. 6 Постројки за миење 

возила 
 

34. 7 Градежна работилница 122,16 
35. 8 Магацин за техничка 

опрема 
148,47 

36. 9 Ресторан за друштвена 
исхрана 

281,57 

37. 56 Бензиска пумпа  
38. 57 Настрешница за возила  
39. 58 Настрешница за возила  
40. 59 Магацин – ДСХ барака 421,00 
41. 60 Магацин 398,86 
42. 61 Магацин 100,00 
43. 64 Магацин 398,86 
44. 93 Пријавница со чекална 140,80  

Член 2 
Правото на користење на имотот од член  1 се пре-

несува заедно со целокупната инфраструктура – огра-
да, внатрешни сообраќајници со паркинзи, спортски 
игралишта и полигони, надворешна водоводна и кана-
лизациона мрежа, надворешна електрична инсталација, 
термоенергетски инсталации, надворешни ТТ инстала-
ции, летни училници и сите фортификациски објекти 
на просторот. 

Член 3 
Правото на користење на имотот од член 1 и член 3 

на оваа Одлука се пренесува без надоместок. 
 

Член 4 
Примопредавањето на објектите од член 1 на оваа oд-

лука ќе се изврши комисиски, помеѓу претставници од 
Министерството за одбрана и Министерството за вна-
трешни работи, по создавање услови и адаптација на обје-
кти за дислокација на единиците на Армијата на Републи-
ка Македонија, но најдоцна во рок од 90 дена од влегува-
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њето во сила на оваа одлука, а правото на користење на 
објектите бр. 62, 63, 65, 66, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 84, 243, 
245, 247, 248 и 249 ќе се пренесе етапно, во зависност од 
динамиката на дислокацијата на единиците на Армијата 
на Република Македонија.  

Член 5 
Со примопредавање на објектите од член 1 на оваа 

одлука, целокупното физичко обезбедување на касарна-
та го презема Министерството за внатрешни работи.  

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

  Бр. 23-5681/1                   Претседател на Владата 
29 декември 2003 година      на Република Македонија, 

      Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1849. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), а во врска со 
член 38 од Времената спогодба за трговија и трговски 
прашања меѓу Република Македонија и Европските За-
едници („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 39/2001), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 22.12.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ ЗА 
СОРАБОТКА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 

ЕВРОПСКАТА ЗАЕДНИЦА  
1. Со оваа одлука се прифаќа Одлуката на Советот 

за соработка меѓу Република Македонија и Европската 
заедница, од 25.07.2003 година, за спроведување на по-
натамошната либерализација на трговијата со земјо-
делски и рибни производи. 

2. Составен дел на оваа одлука е текстот на „Одлу-
ката на Советот за соработка меѓу Република Македо-
нија и Европската Заедница за спроведување на поната-
мошната либерализација на трговијата со земјоделски и 
рибни производи“, заедно со Анексите I, II, III и IV. 

3. За спроведување на оваа одлука се задолжува 
Министерството за финансии – Царинска управа. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 01.01.2004 година.  

  Бр. 23-5626/1                   Претседател на Владата 
22 декември 2003 година      на Република Македонија, 

      Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
 

О Д Л У К А  БР. 2/2003 
НА СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА НА ЕВРОПСКАТА 
ЗАЕДНИЦА – РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОНАТАМОШНА ЛИБЕРА-
ЛИЗАЦИЈА НА ТРГОВИЈАТА СО ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

И РИБНИ ПРОИЗВОДИ 
 
СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА, 
Земајќи ја предвид Времената спогодба за трговија 

и трговски прашања помеѓу Европската заедница, од 
една страна и Република Македонија од друга страна, а 
особено членот 16 и членот 38 (1) од тој документ, 

 
Со оглед дека: 
1. Времената спогодба за трговија и трговски пра-

шања помеѓу Европската заедница од една страна и РМ 
од друга страна, стапи на сила на 1 јуни 2001. 

2. Членот 16 од оваа Спогодба предвидува дека За-
едницата и Република Македонија ќе ги испитаат во 
Советот за соработка производ по производ врз редов-
на и соодветна реципрочна основа, можностите за ме-
ѓусебно давање понатамошни концесии со цел спрове-
дување на поголема либерализација на трговијата со 
земјоделски и рибни производи. 

3. Земајќи го предвид обемот на трговијата со земјо-
делски и рибни производи помеѓу Страните, нивната осо-
бена осетливост, правилата на општата политика на Заед-
ницата за земјоделство и рибарство, правилата за земјо-
делската политика на Република Македонија, улогата на 
земјоделството во стопанството на Република Македони-
ја, потенцијалите за производство и извоз на нејзините 
традиционални сектори и пазари и последиците од при-
стапувањето на Република Македонија во СТО,  

 
ОДЛУЧИ ЗА СЛЕДНОТО: 
 

Дел I 
Земјоделски производи  

Член 1 
(царина нула) 

Од 1 јануари 2004 Анексот IV (а) од Времената спо-
годба ќе се замени со текстот на Анекс I кон оваа одлука.  

Член 2 
(царина нула во рамки на квотите) 

Од 1 јануари 2004 Анексот IV (б) од Времената спо-
годба ќе се замени со текстот на Анекс II кон оваа одлука. 

 
Член 3 

(постепено намалување на царините во текот на тран-
зициониот период, царина нула од 1 јануари 2011) 

 
1. На крај на членот 14 (3) од Времената спогодба, 

се вметнува следнава точка: 
“(д) прогресивно се намалуваат царинските давачки 

што се применуваат за увоз на одредени земјоделски 
производи со потекло од Заедницата, наведени во Ане-
ксот IV (д) во согласност со следниов распоред. 

- на 1 јануари 2004, сите царински давачки ќе бидат 
намалени до 95% на MFN, 

- на 1 јануари 2005, сите царински давачки ќе бидат 
намалени до 90% на MFN, 

- на 1 јануари 2006, сите царински давачки ќе бидат 
намалени до 85% на MFN, 

- на 1 јануари 2007, сите царински давачки ќе бидат 
намалени до 80% на MFN, 

- на 1 јануари 2008, сите царински давачки ќе бидат 
намалени до 70% на MFN, 

- на 1 јануари 2009, сите царински давачки ќе бидат 
намалени до 60% на MFN, 

- на 1 јануари 2010, сите царински давачки ќе бидат 
намалени до 50% на MFN, 

- на 1 јануари 2011, царински давачки што преоста-
нуваат ќе бидат укинати.“ 

2. Текстот на Анексот III кон оваа одлука се додава 
на Времената спогодба како Анекс IV(д).  

Член 4 
За оние производи за кои, во текот на процесот на нама-

лување наведен во членовите 2 и 3, преференцијалната ца-
ринска тарифа стигнува до резидуална вредност од 1 про-
цент или помалку за царината според вредноста (ad 
valorem)  и од 0,01 евро за килограм (или на соодветна спе-
цифична единица) или помалку за специфични царини, ца-
ринските давачки на таа точка ќе бидат елиминирани.  

Дел II 
Рибни производи 

Член 5 
Членот 15 (2) од Времената спогодба ќе биде заме-

нет со следново: 
“2. Република Македонија ќе ги укине сите давачки 

што имаат ист ефект како царина и ќе ги укине царини-
те што се применуваат на увоз на риби и рибни произ-
води со потекло од Заедницата, со исклучок на произ-
водите наведени во Анекс V(б) од Времената спогодба, 
кој што ги определува намалувањата на тарифните да-
вачки за производите наведени во него“.  

Член 6 
Изразот “Година 3“ во насловот на последната коло-

на на табелите во Анексите V (а) и (б) кон Времената 
спогодба се заменува со изразот “Година 3 и понатаму“. 
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Дел III 
Преработени земјоделски производи 

Член 7 
Од 1 јануари 2004 година табелата во Анексот II 

кон Протоколот 3 на Времената спогодба ќе биде заме-
ната со табелата во Анексот IV кон оваа одлука. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дел IV 
Општи одредби 

Член 8 
Оваа одлука ќе влезе во сила на 1 јануари 2004 година. 
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1850. 

Врз основа на член 95 од Законот за културата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98 
и 49/03), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 22.12.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МРЕЖАТА НА НАЦИОНАЛ-
НИТЕ УСТАНОВИ ОД  ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува на кои организации со 
општествен капитал што се регистрирани за вршење 
дејност од посебен општествен интерес во областа на 
културата, во периодот пред донесувањето на амандма-
ните на Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија од 1990 година, основани согласно закон од оп-
штествено-политичка заедница, самоуправна интерес-
на заедница на културата или општествено – политичка 
организација Владата на Република Македонија им ги 
презема основачките права и ги утврдува како нацио-
нални установи. 

 
Член 2 

 Се преземаат основачките права на установите и се 
утврдуваат како национални установи за културата во: 

 
Скопје 

 
1. Народната и Универзитетска библиотека „Кли-

мент Охридски“  продолжува со работа како Национал-
на установа – Универзитетска библиотека „Св. Кли-
мент Охридски“ – Скопје; 

2. Работната организација за производство на фил-
мови „Вардар-филм“ продолжува со работа како Наци-
онална установа – Филмски центар „Вардар филм“ – 
Скопје; 

3. Кинотеката на Македонија продолжува со работа 
како Национална установа – Кинотека на Република 
Македонија – Скопје; 

4. Македонската филхармонија продолжува со ра-
бота како Национална установа – „Македонска филхар-
монија“ – Скопје; 

5. Основната организација на здружен труд „Опе-
ра“, Основната организација на здружен труд „Балет“ и 
Основната организација на здружен труд „Сценска тех-
ника“ при РО „Македонски народен театар“, Скопје, се 
обединуваат и продолжуваат со работа како Национал-
на установа „Македонска опера и балет“ – Скопје; 

6. Ансамбл за народни игри и песни „Танец“ про-
должува со работа како Национална установа – Ан-
самбл за народни игри и песни „Танец“ – Скопје; 

7. Драмскиот театар продолжува со работа како На-
ционална установа – Драмски театар – Скопје; 

8. Основната организација на здружен труд „Дра-
ма“ при РО „Македонски народен театар“, Скопје, про-
должува со работа како Национална установа – Маке-
донски народен театар – Скопје; 

9. Театарот за деца и младинци продолжува со ра-
бота како Национална установа – Театар за деца и мла-
динци – Скопје; 

10. Основната организација на здружен труд „Ал-
банска драма“ и Основната организација на здружен 
труд „Работна заедница“ при РО „Театар на народно-
сти“, се обединуваат и продолжуваат со работа како 
Национална установа – Албански театар – Скопје; 

11. Основната организација „Турска драма“ при РО 
„Театар на народности“, Скопје, продолжува со работа 
како Национална установа – Турски театар – Скопје; 

12. Републичкиот завод за заштита на спомениците 
за културата продолжува со работа како Национална 
установа – Републички завод за заштита на споменици-
те на културата – Скопје; 

13. Заводот за заштита на спомениците на култура-
та на град Скопје продолжува со работа како Нацио-
нална установа – Завод за заштита на спомениците на 
културата на град Скопје – Скопје; 

14. Музејот на Македонија – Археолошки, Етноло-
шки и Историски и музејската збирка од Домот на кул-
турата „Драги Тозија“ – Ресен, музејската збирка од 
Матичната библиотека „Искра“ – Кочани и музејската 
збирка од Домот на културата „25 Мај“ – Валандово се 
обединуваат и продолжуваат со работа како Национал-
на установа – Музеј на Македонија – Скопје; 

15. Природнонаучниот музеј на Македонија про-
должува со работа како Национална установа – При-
роднонаучен музеј на Македонија – Скопје; 

16. Музејот на современата уметност продолжува 
со работа како Национална установа – Музеј на совре-
мената уметност – Скопје; 

17.  Уметничката галерија „Скопје“ продолжува со 
работа како Национална установа – Национална гале-
рија на Македонија – Скопје. 

 
Битола 

 
1. Матичната и Универзитетска библиотека „Кли-

мент Охридски“ продолжува со работа како Национал-
на установа – Универзитетска библиотека „Св. Кли-
мент Охридски“ – Битола; 

2. Народниот театар продолжува со работа како На-
ционална установа – Народен театар – Битола; 

3. Спомен домот на културата и Установата за кул-
тура „Илинденски денови“ се обединуваат и продолжу-
ваат со работа како Национална установа – Центар за 
култура – Битола; 

4. Заводот за заштита на спомениците на културата, 
природните реткости и Музеј продолжува со работа ка-
ко Национална установа – Завод за заштита на споме-
ниците на културата и Музеј – Битола. 

 
Гостивар 

 
1. Домот на културата „АСНОМ“, Народната и ма-

тична библиотека „Вук Караџиќ“ и Пионерскиот дом 
„Панче Поповски“ се обединуваат и продолжуваат со 
работа како Национална установа – Центар за култура 
„АСНОМ“ – Гостивар. 

 
Гевгелија 

 
1. Народниот музеј продолжува со работа као Наци-

онална установа – Музеј – Гевгелија. 
 

Делчево 
 
1. Домот на културата „Никола Јонков Вапцаров“ 

продолжува со работа како Национална установа – Цен-
тар за култура „Никола Јонков Вапцаров“ – Делчево. 

 
Кичево  

1. Домот на културата „Кочо Рацин“ и Матичната 
библиотека „Кочо Рацин“ се обединуваат и продолжу-
ваат со работа како Национална установа – Центар за 
култура „Кочо Рацин“ – Кичево; 
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2. Музејот на Западна Македонија во НОВ продол-
жува со работа како Национална установа – Музеј на 
Западна Македонија во НОВ – Кичево. 

 
Кочани 

 
1. Домот на културата „Бели Мугри“ продолжува со 

работа како Национална установа – Центар за култура-
та „Бели Мугри“ – Кочани. 

 
Куманово 

 
1. Народниот театар и Домот на културата „Трајко 

Прокопиев“ се обединуваат и продолжуваат со работа 
како Национална установа – Центар за култура „Трајко 
Прокопиев“ – Куманово; 

2. Народниот музеј – Куманово продолжува со ра-
бота како Национална установа – Музеј – Куманово. 

 
Неготино 

 
1. Домот на културата „Ацо Ѓорчев“ продолжува со 

работа како Национална установа – Центар за култура 
„Ацо Ѓорчев“ – Неготино. 

 
Охрид 

 
1. Градската библиотека „Григор Прличев“ продол-

жува со работа како Национална установа – Библиоте-
ка „Григор Прличев“ – Охрид; 

2. Домот на културата „Григор Прличев“ – продол-
жува со работа како Национална установа – Центар за 
култура „Григор Прличев“ – Охрид; 

3. Заводот за заштита на спомениците на културата 
и Музеј продолжува со работа како Национална уста-
нова – Завод за заштита на спомениците на културата и 
Музеј – Охрид; 

4. Фестивалот „Охридско лето“ продолжува со ра-
бота како Национална установа – Фестивал „Охридско 
лето“ – Охрид. 

 
Прилеп 

 
1. Народниот театар „Војдан Чернодрински“ и До-

мот на културата „Марко Цепенков“ продолжуваат со 
работа како Национална установа – Центар за култура 
„Марко Цепенков“ – Прилеп; 

2. Заводот за заштита на спомениците на културата, 
природните реткости и музеј продолжува со работа ка-
ко Национална установа – Завод за заштита на споме-
ниците на културата и Музеј – Прилеп. 

 
Струга  

1. Домот на културата „Браќа Миладиновци“ и На-
родната и матична библиотека „Димитрие и Констан-
тин Миладиновци“ се обединуваат и продолжуваат со 
работа како Национална установа – Центар за култура 
„Браќа Миладиновци“ – Струга; 

2. Манифестацијата „Струшки вечери на поезијата“ 
продолжува со работа како Национална установа – Ма-
нифестација „Струшки вечери на поезијата“ – Струга; 

3. Народниот музеј „Д-р Никола Незлобински“ – 
Струга продолжува со работа како Национална устано-
ва – Музеј „Д-р Никола Незлобински“ – Струга. 

 
Струмица 

 
1. Народниот театар „Антон Панов“, Домот на кул-

турата „Благој Јанков – Мучето“ и Уметничката гале-

рија се обединуваат и продолжуваат со работа како На-
ционална установа – Центар за култура „Антон Панов“ 
– Струмица; 

2. Заводот за заштита на спомениците на културата 
и Музеј – продолжуваат со работа како Национална 
установа – Завод за заштита на спомениците на култу-
рата и музеј – Струмица. 

 
Тетово 

 
1. Домот на културата „Иљо Антески Смок“ про-

должува со работа како Национална установа – Центар 
за култура „Иљо Антески Смок“ – Тетово; 

2. Матичната библиотека „Кочо Рацин“ продолжу-
ва со работа како Национална установа – Библиотека 
„Кочо Рацин“ – Тетово; 

3. „Музеј на тетовскиот крај“ – продолжува со ра-
бота како Национална установа – „Музеј на тетовскиот 
крај“ – Тетово. 

Велес 
 

1. Народниот театар „Јордан Хаџи Константинов 
Џинот“ продолжува со работа како Национална уста-
нова – Центар за култура „Јордан Хаџи Константинов 
Џинот“ – Велес. 

 
Штип 

 
1. Народниот театар, Домот на културата „Ацо Шо-

пов“ се обединуваат и продолжуваат со работа како 
Национална установа – Центар за култура „Ацо Шо-
пов“ – Штип; 

2. Народната библиотека „Гоце Делчев“ продолжу-
ва со работа како Национална установа – Библиотека 
„Гоце Делчев“ – Штип; 

3. Заводот за заштита на спомениците на културата 
и Музеј – Штип продолжува со работа како Национал-
на установа – Завод за заштита на спомениците на кул-
турата и Музеј – Штип. 

 
Дебар 

 
1. Домот на културата „Скопје“ продолжува со ра-

бота како Национална установа – Центар за култура – 
Дебар. 

 
Крива Паланка 

 
1. Домот на културата продолжува со работа како 

Национална установа – Центар за култура – Крива Па-
ланка. 

 
Крушево 

 
1. Историскиот музеј продолжува со работа како 

Национална установа – Историски музеј, Крушево. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 23-5574/1                     

22 декември 2003 година        
        Скопје                        Претседател на Владата 
      на Република Македонија, 
     Бранко Црвенковски, с.р. 
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1851. 

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-
рата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 22 декември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА  НАРОДНИОТ  

МУЗЕЈ-ГЕВГЕЛИЈА 
 
1. Од должноста претседател и член на Управниот 

одбор на Народниот музеј - Гевгелија, се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Слободанка Дуева, 
б) членот 
- Јованка Дојранлиева 
2. За претседател и член на Управниот одбор на На-

родниот музеј - Гевгелија, се именуваат: 
а) за претседател 
- Миле Дојчинов, дипл. правник 
б) за член  
- Ристо Картов, дипл. правник. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-4475/3                  Претседател на Владата 

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

___________ 
1852. 

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-
рата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 22 декември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА МАТИЧНАТА  БИБЛИОТЕКА “ВАНЧО ПРКЕ“  

ВИНИЦА 
 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Матичната библиотека “Ванчо Прке“ - 
Виница, се разрешуваат: 

а) претседателот 
- Здравка Ристова-Ѓеорѓиевска, 
б) членовите 
- Зафир Зафиров, 
- Славко Лазаров, 
- Снежана Секуловска, 
- Снежана Гаврилова. 
2. За претседател и член на Управниот одбор на 

Матичната библиотека “Ванчо Прке“ - Виница, се име-
нуваат: 

а) за претседател 
- Радмила Манчевска, психолог, вработена во УСО 

“Ванчо Прке“ - Виница, 
б) за членови  
- Димитар Мицов, дипл. економист, вработен во 

Управа за јавни приходи ДЕ - Виница, 
- Звонко Горгиев, наставник во ОУ “Гоце Делчев“ - 

Виница, 
Oд редот на вработените: 
- Љубица Алексова, библиотекар, 
- Снежана Секуловска, библиотекар. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-5451/2                  Претседател на Владата 

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

1853. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 22 декември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА  РАБОТНИЧКИОТ  

УНИВЕРЗИТЕТ “КИРО ДОНЕВ“ - РАДОВИШ 
 
1. Трајче Митрев, се разрешува од должноста врши-

тел на должноста директор на Работничкиот универзи-
тет “Киро Донев“ - Радовиш. 

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

 
  Бр. 17-5452/2                  Претседател на Владата 

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

___________ 
1854. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003) и член 19 став 
1 од Деловникот за работа на Владата на Република 
Македонија (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/2001, 98/2002, 9/2003, 47/2003, 64/2003 и 
67/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 22 декември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 
СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. За заменик на генералниот секретар на Владата 

на Република Македонија се именува Саљи Рамадани, 
советник на заменикот на министерот за внатрешни ра-
боти. 

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

 
  Бр. 17-5750/1                   Претседател на Владата 

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

___________ 
1855. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-
рата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 22 декември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА  РАБОТНИЧКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ  

“КИРО ДОНЕВ“ - РАДОВИШ 
 
1. За вршител на должноста директор на Работнич-

киот универзитет “Киро Донев“ - Радовиш, се именува 
Цвета Јованова, дипл. етнолог. 

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

 
  Бр. 17-5751/1                   Претседател на Владата 

22 декември 2003 година      на Република Македонија, 
       Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
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1856. 

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на ца-
ринските квоти (“Службен весник на Република Македонија” бр.29/2003, 59/2003), Министерството за економија 
ги објавува листите на стоки за прво полугодие од 2004 година, за кои ќе се користи принципот на распределба 
“прв дојден, прв корисник” (first come, first served)  и тоа 
 

Л И С Т А 
НА СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВОТО 

ПОЛУГОДИЕ ОД 2004 ГОДИНА (БЕЗ ЦАРИНИ ВО РАМКИ НА КВОТИ) 
 
АНЕКС IV (Б) 

 
Тарифна  

ознака 
 

Опис 

 
Квота за  

период 01.01.-
31.03.2004 г. 

 
Квота за  

период 01.04.-
30.06.2004 г. 

 
Единица 

мерка 

Применли-
ви царини 

за надмина-
ти количи-
ни  (% од 

MFN) 
0206 29  Јастиви делови од животни од 

видот говеда, замрзнати: Друго: 
100.000 100.000 кг 65 

0207 Месо и јастиви делови, од жи-
вина од тарифен број 0105, 
свежи, разладени или замрз-
нати: 

750.000 750.000 кг 65 

0402 Млеко и павлака, концентри-
рани или со додаден шеќер 
или други материи за засладу-
вање: 

100.000 100.000 кг 65 

0405 10 Путер: 75.000 75.000 кг 65 
0406 20 
 
0406 30 

Сирење стругано или во прав, 
од сите видови: 
Сирење топено, освен струга-
но или во прав: 

26.250 26.250 кг 70 

0805 10 Портокали: 2.000.000 
0805 20 
 
 
 

Мандарини (вклучувајќи тан-
гирски и сатеумас-мандари-
ни); клементина, вилкинг и 
слични  хибриди на агруми: 

 

0805 40  Грејпфрут  
0805 50 Лимони (Citrus limon, Citrus 

limonum) и лимета (Citrus 
aurantifolia, Citrus latifolia): 

 

2.000.000 кг 65 

1507 10  
 

Сурово масло, вклучувајќи 
дегумирано (без смола): 

 
3.750.000 

 
3.750.000 

 
л 

 
70 

1601  Колбаси и слични производи, 
од месо, од други јастиви мес-
ни делови за јадење или од 
крв, сложени прехранбени 
производи врз основа на овие 
производи:  

310.000 310.000 кг 70 

1602 Други приготвени или кон-
зервирани производи од месо, 
од јастиви месни делови или 
од крв: 

207.500 207.500 кг 70 

2005 70  Маслинки 400.000 400.000 кг 65 
 
 
2309 90 99 90 

Производи што се употребу-
ваат за исхрана на животни: 
Друго                                            

3.000.000 3.000.000 кг 70 

 
Л И С Т А 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД  ЗАЕДНИЦАТА  ЗА  УВОЗ  ВО  РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2004 ГОДИНА (КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ)  

АНЕКС IV (Ц)  
Тариф-
на оз-
нака 

Опис Квота за период 
01.01.-31.03.2004г . 

Квота за период 
01.04.-

30.06.2004г. 
Единица 

мерка 

Применли-
ви царини 

(% од 
MFN) 

0203 Месо свинско, свежо, разладено 
или замрзнато 

500.000 500.000 кг 70% 
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0406 10 
 
 
0406 40 
0406 90 

Младо(незрело или несолено) си-
рење, вклучувајќи сирење од суру-
тка и урда: 
Сирење прошарано со сина мувла: 
Друго сирење: 

150.000 150.000 кг 70% 

 
Л И С Т А 

НА ЦАРИНСКИ КВОТИ НА СТОКИ  ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА КОИ СЕ УВЕЗУВА-
АТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2004 ГОДИНА  

П Р И Л О Г  1 (а)          Увоз во Република Македонија на земјоделски производи со потекло 
           од Република Хрватска без царина во рамките на царинските квоти  

Тарифна 
ознака О п и с 

Квоти  за 
период 01.01-
31.03.2004 г. 

Квоти  за 
период 
01.04-

30.06.2004 г. 

Еди-
нечна 
мера 

Примен-
ливи ца-
рини за 

надмина-
ти коли-
чини (% 
од МФН) 

 
0203 21 
0203 22 
0203 29 

Месо свинско, замрзнато: 
Трупови и полутки: 
Бутови, плешки и парчиња од нив, со коски:  
Друго: 

 
75.000 

 
75.000 

 
кг 

 
50 

0401 20 Млеко и павлака, неконцентрирани и без 
додаден шеќер или други материи за засла-
дување: Со содржина на маснотија, што 
надминува 1% но не надминува 6% по маса: 

 
150.000 

 
150.000 

 
кг 

 
50 

0402 21 Млеко и павлака, концентрирани или со 
додаден шеќер или други материи за зас-
ладување: Во прав,  гранули или други 
цврсти форми со содржина на маснотија, 
што надминува 1,5% по маса: Без додаден 
шеќер или други материи за засладување: 

2.500 2.500 кг 50 

0406 30 Сирење топено, освен стругано или во прав: 37.500 37.500 кг 50 
0406 90 Друго сирење: 37.500 37.500 кг 50 
1001 Пченица и наполица: 5.000.000 5.000.000 кг 50 
1101 00 Брашно од пченица или наполица: 50.000 50.000 кг 50 
1512 19  Масла од сончоглед или шафраника и нив-

ни фракции: Друго 
50.000 50.000 л 50 

1601 00 Колбаси и слични производи, од месо, од 
други јастиви месни делови за јадење или 
од крв,  сложени прехранбени производи  
врз основа на овие производи: 

100.000 100.000 кг 50 

1602 Други приготвени или конзервирани про-
изводи од месо, од јастиви месни делови  
или од крв: 

275.000 275.000 кг 50 

2103 90 90 Сосови и препарати на сосови; мешани 
мирудии и мешани мирудиски средства: 
Друго: Друго: 

50.000 50.000 кг 50 

2104 10 Супи и чорби и препарати за тие 
производи: 

112.500 112.500 кг 50 

2106  
 

Прехранбени производи на друго место не 
спомнати или опфатени: 

137.500 137.500 кг 50 

2401 10 Тутун, суров и непреработен: Тутун, неод-
жилен/нережан: 

625.000 625.000 кг 50 

2402 20 Цигари што содржат тутун: 7.500 7.500 1000 п 50 
 
ПРИЛОГ 1 (б)     Увоз во Република Македонија на земјоделски стоки со потекло од  
                              Република Хрватска без царина во рамките на царинските квоти  

Тариф-
на оз-
нака 

Опис 
Квоти за пер-

иод 01.01-
31.03. 2004 

год. 

Квоти за пер-
иод 01.04-
30.06. 2004 

год. 

еди-
нечна 
мера 

Применли-
ви 

царини за 
надминати 
количини 

% од МФН 
 
0207 12   
0207 14   

Месо и јастиви делови од живина  
од тар.број 0105, замрзнати: 
Несечено, во парчиња, замрзнато: 
Парчиња и јастиви делови, замрзнати: 

300.000 300.000 кг 20 
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1704 90 Производи од шеќер (вклучувајќи  бела 

чоколада) без какао: Друго: 
75.000 75.000 кг 20 

1806 Чоколада и други прехранбени производи 
што содржат какао: 

137.500 137.500 кг 20 

1905 90   Леб, печива, колачи, бисквити и други пе-
карски производи, со додаток на какао 
или без додаток на какао; нафора, капсули 
за фармацевтска употреба, обланди, ори-
зова хартија и слични производи: Друго 

27.500 27.500 кг 20 

2202 90   Други безалкохолни пијалаци, освен соко-
ви од овошје или зеленчук што се распо-
редуваат во тар.број 2009 : Друго: 

87.500 87.500 л 20 

2208 20 Алкохолни пијалаци добиени со дестилаци-
ја на вина, на пулпа или комина, од грозје 

200.000 200.000 л 20 

2209 00 Оцет и замена за оцет добиени од оцетна 
киселина: 

125.000 125.000 л 20 

 
Л И С Т А 

НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА НА 
СРБИЈА И ЦРНА ГОРА КОИ  СЕ НА КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ 

УВОЗОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2004 ГОДИНА  
ПРИЛОГ 4  КОН АНЕКС 1 

 
 

Тарифна 
ознака 

 
О п и с 

Квота 
за период од  

01.01 до 
31.03.2004 год. 

Квота 
за период 01.04 
до 30.06.2004 г. 

Еди-
ница 

мерка 
 

 
0203 11 
0203 12 
0203 19 

Месо свинско, свежо или разладено: 
Трупови и полутки: 
Бутови, плешки и парчиња од нив, со коски: 
Друго: 

0 0 кг 

 
0203 21 
0203 22 
0203 29 

Месо свинско , замрзнато: 
Трупови и полутки: 
Бутови, плешки и парчиња од нив, со коски: 
Друго: 

500.000 500.000 кг 

0210 Месо и јастиви месни делови, солени, во са-
ламура, сушени или чадени; јастиво брашно 
и прав од месо или од јастиви месни делови: 

75.000 75.000 кг 

1512 19 90 10 Масла од сончоглед: Друго: Друго: 
 Од сончоглед 

  
750.000(2 

750.000(2 л. 

1601 00 Колбаси и слични производи, од месо, од 
други јастиви месни делови за јадење или од 
крв, сложени прехранбени производи врз ос-
нова на овие производи: 

375.000 375.000 кг 

1701 99 10 00 Бел шеќер: 0(1 0(1 кг 

ех 2710 11 Лесни масла и препарати, освен авио-бензин 
од тар.ознака 2710 11 31 00 

               0(2 

 
             0(2 

 
 

кг 
2710 19 11 00 до  
2710 19 69 00 

Друго: средни масла, гасни масла и масла за 
ложење 

0(2 0(2 кг 

2711 12 93 00   
2711 12 97 00   
2711 13 30 00 
2711 13 97 00 

Мешаница на пропан и бутан   
 

                0(2 
 

    
 

                     0(2 
 

 
 

кг 

7208 36 
7208 37 
7208 38 
7208 39 

ТВТ, σ ≥ 600мм, δ>10мм 
ТВТ, σ ≥ 600мм, 4.75 ≤ δ ≤ 10мм 
ТВТ, σ ≥ 600мм, 3≤ δ < 4.75мм 
ТВТ, σ ≥ 600мм, δ< 3 мм 

 
15.000.000 

 
 

 
15.000.000 

 
 

 
кг 
 
 

7208 51 
7208 52 
7208 53 
7208 54 

ТВЛ, δ > 10 мм 
ТВЛ, 4.75 ≤ δ  ≤ 10 мм 
ТВЛ, 3 ≤  δ < 4.75 мм 
ТВЛ, δ< 3 мм 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

кг 

7209 15 
7209 16 90 00 
7209 17 90 00 
7209 18 91 00 

ЛВТ, σ ≥ 600мм, δ ≥ 3мм 
ЛВТ, σ ≥ 600мм, 1< δ < 3мм 
ЛВТ, σ ≥ 600мм, 0.5≤ δ ≤ 1 мм 
ЛВТ, σ ≥ 600мм, δ <  0.5 мм 

0 
  100.000 
   100.000 

0 

              0 
          100.000 
          100.000 

0 

 
 

кг 
 

7209 25 
7209 26 90 00 
7209 27 90 00 
7209 28 90 00 

ЛВЛ, σ ≥ 600мм, δ ≥ 3мм 
ЛВЛ, σ ≥ 600мм, 1< δ < 3мм 
ЛВЛ, σ ≥ 600мм, 0.5 ≤ δ ≤ 1 мм 
ЛВЛ, σ ≥ 600мм, δ <  0.5мм 

0 
100.000 
100.000 

0 

0 
100.000 
100.000 

0 

 
 

кг 
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7210 41 
7210 49 

Поцинкован лим брановиден  
Поцинкован лим небрановиден 

0 
100.000 

0 
100.000 

 
кг 

7211 14 
7211 19 

ТВТ, σ < 600мм, δ ≥ 4.75мм 
ТВТ, σ < 600мм, δ < 4.75мм 

0 0 кг 

7211 23 30 
7211 23 80  

  ЛВТ и ЛВЛ, σ < 600мм што содржат по ма-
са помала од 0,25% јагленород 

0 0 кг 

7211 29 
 

ЛВТ и ЛВЛ, σ < 600мм што содржат по маса 
0,25% јаглерод или поголема 

0 0 кг 

7212 40 Плоснати валани производи од железо или 
нелегиран челик, со ширина помала од 600 
мм: Премачкани, лакирани или превлечени 
со пластична маса: 

 
 
0 

 
 

0 

 
 

кг 

7305 Други цевки (на пример, заварени, заковани 
или затворени на сличен начин), со кружен 
напречен пресек, чиј надворешен пречник 
надминува 406,4 мм, од железо или челик: 

 
525.000 

 
525.000 

 
кг 

7306 Други цевки и шупливи профили (на пример, 
со отворени споеви или заварени, заковани 
или затворени на сличен начин), од железо 
или челик: 

 
525.000 

 
525.000 

 
кг 

 
Кратенки σ - ширина,  δ - дебелина, ТВТ-топло валана трака; ТВЛ-топло валан лим; ЛВТ-ладно валана трака; 
ЛВЛ-ладно валан лим 
(1 со можност за зголемување на количините на стоките во текот на годината во двете земји, во зависност од би-
лансните можности 
(2 преоценување на количините на стоките со потекло од двете земји во рамките на билансните можности) 
 

Л И С Т А 
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА КОИ СЕ 
НА КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ УВОЗОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД  2004 ГОДИНА 
(Протокол А на Анекс I) 

Тарифна  
ознака Опис 

Квота за пе-
риод 

01.01.-
31.03.2004 г. 

Квота за пери-
од 

01.04-
30.06.2004 г. 

Един. 
мерка 

Царин-
ска 

стапка 
во рам-
ки на 
квоти 

0201 Месо говедско, свежо или разладено: 75.000 кг 50% 
намал. 

0202 Месо говедско, замрзнато: 

75.000 

   
0203 Месо свинско, свежо разладено или замрзнато:  50.000 50.000 кг 50% 

намал. 
0207 Месо и јастиви делови од живина и од тарифен 

број 0105 свежи, разладени или замрзнати: 
125.000 125.000 кг 0% 

0301 93 00 00 Риби живи: Крап 37.500 кг 0% 
0301 99 11 00 
 
 
 
 
 

Други: Слатководни риби: Лососи пацифички 
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncornynchus kisutch, Oncorhynchus masou, 
Oncorhynchus rhodurus), лососи  атлантски 
(Salmo salar) и лососи дунавски (Hucho hucho) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

0301 99 19 00 Други: Слатководни риби: Друго 

37.500 
 

   
0303 79 11 00 
0303 79 19 00 

Риби замрзнати:  Други: Слатководни риби: 
Крап: 
Риби замрзнати:  Други: Слатководни риби: 
Друго 

25.000 25.000 кг 0% 

0406 90 29 00 Кашкавал 37.500 37.500 кг 0% 
0406 90 50 10 
0406 90 99 10 

Бело сирење од овчо млеко во саламура 
Бело сирење од кравјо млеко во саламура 

75.000 75.000 кг 0% 

0701 90 Компир, свеж или разладен: друг: 25.000 25.000 кг 50%  
намал. 

0802 31 00 00 
0802 32 00 00 

Обични ореви: Во лушпа 
Обични ореви: Лупени 

10.000 10.000 кг 50% 
намал. 

1108 12 Пченкарен скроб 100.000 100.000 кг 50%  
намал. 

1202 Кикиритки, непржени или непечени, лупени 
или нелупени или кршени или дробени: 

37.500 37.500 кг 50%  
намал. 

1209 21 00 00 Семе од луцерка (alfalfa) 3.750 3.750 кг 50%  
намал. 
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1209 91 Семе, плодови и спори, наменети за сеидба: 

Друго: Семе од зеленчук 
1.250 1.250 кг 50%  

намал. 
1211 90 Растенија и делови на растенија, (вклучувајќи 

семиња и плодови), свежи или сушени, сечени 
или цели, кршени или мелени, видови што пр-
венствено се употребуваат во парфимеријата, 
фармацијата или инсектицидни, фунгицидни 
или слични цели: Друго: 

12.500 12.500 кг 50%  
намал. 

1517 10 Маргарин, исклучувајќи течен маргарин: 12.500 12.500 кг 10% 
1601 00 Колбаси и слични производи од месо од други 

јастиви месни делови за јадење или од крв сло-
жени прехрамбени производи врз основа на 
овие производи 

25.000 25.000 кг 10% 

1602 Други приготвени или конзервирани производи 
од месо, од јастиви месни делови  или од крв 

25.000 25.000 кг 20% 

1702 30 
 
 

Гликоза (декстроза) и гликозен сируп без содр-
жина на фруктоза или со содржина на фруктоза 
помалку од 20% по маса во сува состојба 

250.000 кг 0% 

1702 40 
 
 

Гликоза и гликозен сируп, со содржина од нај-
малку 20%, а помала од  50% фруктоза по маса 
во сува состојба исклучувајќи инвертен шеќер 

   

1702 60 Друга фруктоза и фруктозен сируп со содржи-
на поголема од  50% по маса фруктоза во сува 
состојба исклучувајќи инвертен шеќер 

250.000 

   

1704 90 Производи од шеќер, вклучувајќи бела чокола-
да без какао: Друго: 

62.500 62.500 кг 35% 

1806 Чоколади и други прехранбени производи што 
содржат какао: 

50.000 50.000 кг 35% 

1902 Теста, варени или неварени или полнети (со 
месо или со други материи) или поинаку при-
готвени како што се шпагети, макарони, резан-
ки, лазањи, њоки, равиоли, канелони, кускус, 
приготвен или неприготвен: 

25.000 25.000 кг 25% 

1905 Леб, печива, колачи, бисквити и други пекар-
ски производи со додаток на какао или без до-
даток на какао: нафора, капсули за фармацев-
тска употреба, обланди, оризова хартија и 
слични производи 

25.000 25.000 кг 25% 

2003 10 Печурки, приготвени или конзервирани на друг 
начин освен во оцет или оцетна киселина: Пе-
чурки за јадење од видот Agurikus: 

12.500 12.500 кг 20% 

2007 99 Друго, овошни  пиреа  12.500 12.500 кг 28% 
 
 
 
 

Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и 
сокови од зеленчук, неферментиран и без дода-
ток на алкохол, со додаток или без додаток на 
шеќер или други средства за засладување: 

 
50.000 

 
кг 

 
25% 

2009 80 Сок од друго овошје или зеленчук (немешан)    
2009 90 Мешаница на сокови 

 
50.000 

   
2105 00 Сладолед и друг јастив мраз со додаток или без 

додаток на какао 
25.000 25.000 кг 35% 

2201 Вода, вклучувајќи природна или вештачка ми-
нерална вода и газирана вода, без додаток на 
шеќер или на други средства за засладување 
или ароматизација; мраз и снег 

 
75.000 

 
75.000 

 
л 

 
12% 

2202 Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана 
вода, со додаток на шеќер или други средства 
за засладување или ароматизација, и други без-
алкохолни пијалаци, освен од овошје или зе-
ленчук што се распоредуваат во тар.бр. 2009: 

 
25.000 

 
25.000 

 
л 

 
25% 

2203 00* Пиво добиено од слад: 500.000 500.000 л 20% 
 
 
 
 
 
 
2204 21 79 00 
2204 21 80 00 
 
 

Други вина шира од грозје со запрена фермен-
тација со додавање на алкохол: во садови од 2 
литри или помала: друго:  
Со содржина на реален  алкохол  што не над-
минува 13% vol.: 
Друго: 
Бело 
Друго: 
Со содржина на реален алкохол што надминува 
13% но не надминува 15% vol.:  

 
 
 
 
 

250.000 

 
 
 
 
 

250.000 

 
 
 
 
 
л 

 
 
 
 
 

50% 
намал. 
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2204 21 83 00 
2204 21 84 00 
 
 
2204 21 94 00 
 
 
2204 21 98 00 
2204 21 99 00 

Друго:  
Бело 
Друго: 
Со содржина на реален алкохол што надминува 
15% но не надминува 18% vol.: 
Друго: 
Со содржина на реален алкохол што надминува 
18% но не надминува 22% vol.: 
Друго: 
Со содржина на реален алкохол што надминува 
22% vol.: 

 
 
 
2302 10 

Трици и други остатоци добиени со пресејување, 
мелење или друга обработка на жита и мешунка-
сти рестенија, непелетизирани или пелетизирани: 
Од пченка 

 
200.000 

 
кг 

 
0% 

2302 30 Од пченица 

 
200.000 

   
2306 30 00 00* Маслени погачи и други цврсти остатоци добиени 

со екстракција на растителни маснотии или масла, 
освен оние од та.броеви 2304 и 2305, немелени, ме-
лени или пелетизирани: од семе од сончоглед 

125.000 125.000 кг 0% 

*) Со новата царинска тарифа од 2004 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од 
Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа. 

 
Л И С Т А 

НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 
КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2004 ГОДИНА 

 
(Прилог 2 кон Протокол 2) 

Тарифна 
ознака 

 
О п и с 

Квоти за 
период од 
01.01-30.04 
2004 год. 

Единеч-
на 

мерка 

0210 19  Месо и јастиви месни делови, солени, во саламура, сушени или ча-
дени; јастиво брашно и прав од месо или од јастиви месни делови :  
Месо свинско: Друго: 

33.000 кг. 

0402 10 
 

Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други 
материи за засладување: Во прав, гранули или во други цврсти фор-
ми, со содржина на маснотија што не надминува 1,5% по маса: 

17.000 кг. 

0405 10 Путер:  150.000 кг. 
0406 90 23 00 Друго сирење: Друго: Edam 17.000 кг. 
0406 90 69 00 Друго сирење:Друго   
0406 90 78 00 Друго сирење: Gouda   
0406 90 86 00 Друго сирење, со содржина на вода, по маса, во немасна состојба: 

Што надминува 47% но не надминува 52% 
  

0406 90 87 00 Друго сирење, со содржина на вода, по маса, во немасна состојба: 
Што надминува 52% но не надминува 62% 

  

0406 90 88 00 Друго сирење, со содржина на вода, по маса, во немасна состојба: 
Што надминува 62% но не надминува 72% 

  

0406 90 93 00 Друго сирење, со содржина на вода, по маса, во немасна состојба: 
Што надминува 72% 

  

1502 00 10 00* Маснотии од животни од видовите говеда, овци или кози, освен 
оние од тарифен број 1503: За индустриска употреба, освен за про-
изводство на храна за човечка исхрана 

100.000 кг. 

1602 Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви 
месни делови или од крв: 

183.000 кг. 

1604 13  Приготвени или конервирани риби: Сардини, сардели, папалини: 133.000 кг. 
1704 90 Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао: Друго: 47.000 кг. 
1806 Чоколада и други прехранбени производи  што содржат какао: 107.000 кг. 
1905 31 Слатки бисквити: 110.000 кг. 
1905 32 Вафли и обланди:   
1905 90 Друго: 50.000 кг. 
2009 Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, 

неферментирани и без додаток на алкохол, со додаток или без дода-
ток на шеќер или други средства за засладување: 

200.000 л. 

2103 30 90 00 Приготвен синап (сенф) 67.000 кг. 
 
*) Со новата царинска тарифа од 2004 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од 
Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа. 
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Л И С Т А 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА КОИ 

СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАБЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА ВО РАМКИТЕ  
НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2004 ГОДИНА  

Тарифна 
ознака 

 
О п и с 

Квота за пери-
од 01.01-

31.03.2004 

Квота за 
период 
01.04-

30.06.2004 

Един. 
мерка 

Ца-
рин. 
стап-

ка 
0406 10 Младо (незрело или несолено) сирење,  

вклучувајќи сирење од сурутка и урда: 
12.500 12.500 кг 0% 

0406 90 29 00 Кашкавал 12.500 12.500 кг 0% 
0701 Компир, свеж или разладен: 75.000 75.000 кг 0% 
0702 00 Домат, свеж или разладен: 37.500 37.500 кг 0% 
0706 Моркови, бросква или репка угарница, (бе-

ла репка), цвекло, целер, коренаш, 'рдокви 
и сличен коренест зеленчук за јадење, свеж 
или разладен: 

50.000 50.000 кг 0% 

 0707 00 Краставици и корнишони, свежи или разладени: 25.000 25.000 кг 0% 
0807 
ех 0807 11 00 00 

 
Лубеници од 1 март до 15 јули 

 
625.000 

 
625.000 

 
кг 

 
0% 

1601 00 Колбаси и слични производи, од месо, од 
други јастиви месни делови за јадење или 
од крв, сложени прехранбени производи 
врз основа на овие производи: 

37.500 37.500 кг 0% 

1602 Други приготвени или конзервирани произ-
води од месо, од јастиви месни делови или 
од крв: 

25.000 25.000 кг 0% 

2208 20 12 00 Коњак во амбалажа од 2 литри или помала: 5.000 5.000 л 0% 
 

Л И С Т А 
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2004 ГОДИНА 
 
Анекс А кон Протокол 1 
 

Тарифна 
ознака О п и с 

Квоти за период 
01.01- 

31.03 2004 г. 

Квоти за 
период 
01.04- 

30.06 2004 
г. 

 
Единечна 

мера 

 
Царин-

ска стап-
ка 

0207 Месо и јастиви делови од живина од тарифен 
број 0105, свежи, разладени или замрзнати: 

750.000 750.000 кг 0% 

0713 40 00 90 Сушен мешункаст зеленчук, во зрно, лупен или 
нелупен или кршен: Леќа: Друга 

125.000 125.000 кг 0% 

0802 22 00 00 Друго јајчесто овошје во лушпа, свежо или су-
шено: Лешници (Coryles. spp.): Лупени 

62.500 62.500 кг 0% 

0805 Агруми, свежи или сушени: 2.000.000 2.000.000 кг 0% 
0806 20 Грозје: Сушено: 62.500 62.500 кг 0% 
1509 10 90 00 Маслиново масло и негови фракции, пречисте-

но или непречистено, но хемиски немодифику-
вано: Од првото пресување: Друго 

25.000 25.000 л 0% 

1604 14 
 
 
 
1604 20 70 00 

Приготвени или конзервирани риби:Цели или 
во парчиња, но немелени: Туни, трупови, пру-
гавци и паламиди (Sarda spp.): 
Други приготвени или конзервирани риби: 
Друго: Од туни, мали туни од Пацификот или 
друга риба од родот Euthynnas. 

87.500 
 

87.500 кг 0% 

2005 70 Друг зеленчук приготвен или конзервиран на 
друг начин освен во оцет или оцетна киселина, 
незамрзнат, освен производите од тар.број 
2006: Маслинки: 

175.000 175.000 kg 0% 

2008 Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови 
на растенија, поинаку приготвени или конзерви-
рани со додавање или без додавање на шеќер 
или други средства за засладување или алкохол 
на друго место неспомнати или опфатени: 

50.000 50.000 kg 0% 

2203 00* Пиво добиено од слад: 75.000 75.000 l 0% 
2905 43 00 00* Други полихидроксилни алкохоли: Манитол: Неограничено Неограничено kg 0% 
2905 44 Други полихидроксилни алкохоли : Д-Глуци-

тол (сорбитол): 
Неограничено Неограничено kg 0% 

3505 Декстрини и други модификувани скробови 
(на пр, прежелатинизирани или естерификува-
ни скробови); лепила врз база на скробови, или 
врз база на декстрини или други модификува-
ни скробови: 

Неограничено Неограничено kg 0% 
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3809 Средства за доработка, носачи на бои кои слу-

жат за забрзување на бојосувањето или за фи-
ксирање на материите за бојосување и други 
производи и препарати (на пр, средства за апе-
ратура и нагризување), што се употребуваат во 
индустријата на текстил, хартија, кожа или во 
слични индустрии, на друго место неспомнати 
ниту опфатени: 

Неограничено Неограничено kg 0% 

5201 00* Памук, невлачен или нечешлан Неограничено Неограничено kg 0% 
5301* Лен, суров или преработуван но непреден, кол-

чишта и отпадоци од лен (вклучувајќи и отпадо-
ци од предиво и скубени текстилни материјали): 

Неограничено Неограничено kg 0% 

5302* Коноп (Cannabis sativa L) суров или преработу-
ван но не преден, колчишта и отпадоци од ко-
ноп (вклучувајќи и отпадоци од предиво и ску-
бен текстилен материјал): 

Неограничено Неограничено kg 0% 

 
*) Со новата царинска тарифа од 2004 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од 
Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа. 
                                                                                                                                                                                                                               

Л И С Т А 
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2004 ГОДИНА 
 
(Анекс II на Протокол Б) 

Тарифен број Опис на производот 
Квота за пер-

иод 01.01-
31.03.2004 

Квота за 
период 
01.04-

30.06.2004 

Единица 
мерка 

0201 Месо говедско, свежо или разладено: 250.000 кг 
0202 Месо говедско, замрзнато: 

250.000 
  

0203 21 
0203 22 
0203 29 

Месо свинско замрзнато:   
75.000 

 
75.000 

 
кг 

0402 Млеко и павлака, концентрирани или со додаден 
шеќер или други материи за засладување 

100.000 100.000 кг 

1003 00 90 20 Јачмен сточен 1.250.000 кг 
  

1.250.000 
  

  1005 90 00 00* Пченка- друго 5.000.000 5.000.000 кг 
1512 11* Сурово масло 2.500.000 2.500.000 л 
1701 12 Шеќер од шеќерна репка 3.750.000 3.750.000 кг 
1704 Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), 

без какао 
25.000 25.000 кг 

1806 Чоколади и други прехрамбени производи што со-
држат какао 

25.000 25.000 кг 

1905 31 Слатки бисквити: кг 
1905 32 Вафли и обланди: 

12.500 12.500 
 

2007 99 Џемови, овошни желеа, мармалади, овошни пиреа и 
овошни пасти добиени со варење, со додавање или 
без додавање на шеќер или други средства за засла-
дување: Друго: 

25.000 25.000 кг 

2201 Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерал-
на вода и газирана вода, без додаток на шеќер или 
други средства за засладување или амортизација; 
мраз и снег 

25.000 25.000 л 

2209 00 Оцет и замена за оцет добиени од оцетна киселина 25.000 25.000 л 
 
*) Со новата царинска тарифа од 2004 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од 
Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа. 
 

Л И С Т А 
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РОМАНИЈА КОИ СЕ НА КВАНТИТАТИВНО 

ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ УВОЗОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ  
ОД 2004 ГОДИНА 

ПРОТОКОЛ 2 

Тарифен 
број Опис на производот 

Квота за пери-
од од 01.01-
31.03. 2004г. 

Квота за 
период од 

01.04-30.06. 
2004г. 

Един. 
мерка 

Царин-
ска стап-

ка во 
рамки на 

квоти 
 
 
0402 10 
 

Млеко  и павлака, концентрирани или со 
додаден шеќер или други материи за зас-
ладување: 
Во прав, гранули или во други цврсти 
форми, со содржина на маснотија, што не 
надминува 1,5% по маса:                                 

 
 

12.500 

 
 

12.500 

 
 

кг 

 
 

0% 
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0402 21 Без додаден шеќер или други материи за 

засладување: Со содржина на маснотија, 
по маса,  што не надминува 27% 

    

0802 31 Обични ореви во лушпа: кг 0% 
0802 32 Обични ореви, лупени: 

10.000 10.000 
  

0901 21 Кафе печено со кофеин 2.500 2.500 кг 0% 
1001 90 99 Пченица и наполица:Друго 1.500.000 1.500.000 кг 0% 
 
 
1806 31 

Чоколада и други прехрамбени производи 
што содржат какао: 
Други, во табли или прачки: Полнети: 

кг 0% 

1806 32 Други, во табли или прачки:Неполнети:   
1806 90 Друго:   
1905 31 Слатки бисквити: 

12.500 12.500 

  
2101 11 Екстрати, есенции и концентрати: кг 0% 
2101 12 Препарати врз база на овие екстракти, 

есенции, или концентрати или врз база на 
кафе: 

1.250 1.250 
  

2103 90 90 Сосови и препарати на сосови; мешани 
мирудии и мешани мирудиски средства: 
Друго: 

кг 50% од 
MFN ца-
ринска 
стапка 

 
 
2104 10 

Супи и чорби и препатати за тие произво-
ди; хомогенизирани сложени прехрамбе-
ни производи: 
Супи и чорби и препарати за тие производи: 

2.500 2.500 

  

4101* Сурови крупни и ситни кожи од говеда 
(вклучувајќи биволи) или кожи од копита-
ри (свежи , или солени, сушени, лужени, 
пиклувани или поинаку конзервирани , но 
нештавени, ниту пергаментно обработени 
или понатаму обработени), со влакна или 
без влакна, цепени или нецепени: 

 
 
 

кг 

 
 
 

0% 

4102* Сурови кожи, овчи или јагнешки (свежи , 
или солени, сушени, лужени, пиклувани 
или поинаку конзервирани , но нештаве-
ни, ниту пергаментно обработени или по-
натаму обработени), со влакна или без 
влакна, цепени или нецепени, освен иск-
лучените со забелешка 1(в) кон оваа глава 

 
 
 

Неограничено 

 
 
 

Неограни-
чено 

  

  
*) Со новата царинска тарифа од 2004 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од 
Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа. 
 

Л И С Т А 
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ 

ОД НОРВЕШКА ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2004 ГОДИНА 
Анекс 2 

Тарифна  
ознака Наименување 

Квота за 
период 
01.01.-

31.03.2004 г. 

Квота за 
период 
01.04.-

30.06.2004 г. 

Еди-
нична 
мерка 

Царинска 
стапка 

0406 Сирење и урда: 12.500 12.500 кг Слободно 
ex 2208 90 48 00 Аквавит ((дестилиран алкохол зачинет 

со семе од ким) во амбалажа од 2 литри 
или помала 

1.250 1.250 л Слободно 

ex 2208 90 71 00 Аквавит ((дестилиран алкохол зачинет 
со семе од ким) во амбалажа поголема 
од 2 литри 

    

 
Л И С Т А 

НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 
ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2004 ГОДИНА 

АНЕКС II 

ХС Тарифен 
број Наименување 

Тарифна кво-
та за период 

01.01-
31.03.2004 г. 

Тарифна кво-
та за период 

01.04- 
30.06.2004 г. 

Еди-
нична 
мерка 

Преферен-
цијална  

царинска 
стапка 

0101 10 10 00* Коњи, живи: Чисти раси за прип-
лод 

Неограничено Неограничено  Слободно 

0102 10* Живи животни, вид говеда: Чисти 
раси за приплод: 

Неограничено Неограничено  Слободно 
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0103 10 00 00* Свињи живи: Чисти раси за прип-

лод 
Неограничено Неограничено  Слободно 

0104 10 10 00* Овци живи: Чисти раси за прип-
лод 

Неограничено Неограничено  Слободно 

0104 20 10 00* Кози живи: Чисти раси за прип-
лод 

Неограничено Неограничено  Слободно 

0402 Млеко и павлака, концентрирани 
или со додаден шеќер или други ма-
терии за засладување: 

12.500 12.500 кг Слободно 

0406 90 02 00 Emmentaler, Gryére, Sbrinz, Bergkäse 
i Appenzell: Цело сирење со вред-
ност на граница, за 100 кг нето ма-
са, што надминува 401,85 евра но 
не надминува 430,62 евра, со содр-
жина на маснотија 45% или повеќе 
по маса на сува материја и старо 
три или повеќе месеци 

12.500 12.500 кг Слободно 

0406 90 03 00 Emmentaler, Gryére, Sbrinz, Bergkäse 
i Appenzell: Цело сирење со вред-
ност на граница, за 100 кг нето ма-
са, што надминува 430,62 евра, со 
содржина на маснотија 45% или по-
веќе по маса на сува материја и ста-
ро три или повеќе месеци 

    

0406 90 04 00 Emmentaler, Gryére, Sbrinz, Bergkäse 
i Appenzell: Парчиња пакувани во 
вакуум или инертен гас, со кора нај-
малку од една страна, со нето маса 
од 1кг или повеќе но помалку од 5 кг 
и со вредност на граница што над-
минува 430,62 евра но не надминува 
459,39 евра за 100 кг нето маса, со 
содржина на маснотија 45% или по-
веќе по маса на сува материја и ста-
ро три или повеќе месеци 

    

0406 90 05 00 Emmentaler, Gryére, Sbrinz, Bergkäse 
i Appenzell: Парчиња пакувани во 
вакуум или инертен гас, со кора 
најмалку од една страна, со нето 
маса од 1кг или повеќе и со вред-
ност на граница што надминува 
459,39 евра за 100 кг нето маса, со 
содржина на маснотија 45% или по-
веќе по маса на сува материја и ста-
ро три или повеќе месеци 

    

0406 90 06 00 Emmentaler, Gryére, Sbrinz, Bergkäse i 
Appenzell: Парчиња без кора, со нето 
маса помала од 450 гр и со вредност 
на граница што надминува 499,67 
евра за 100 кг нето маса, со содржина 
на маснотија 45% или повеќе по маса 
на сува материја и старо три или по-
веќе месеци, пакувано во вакуум или 
инертен гас, во пакувања на кои стои 
барем опис за сирењето, содржината 
на маснотија, одговорниот пакувач и 
земјата на производство 

    

0406 90 13 00 Emmentaler     
0406 90 15 00 Gruyère, Sbrinz     
0406 90 17 00 Bergkäse, Appenzell     
0406 90 18 00 Fromage fribourgeois, Vacherin 

Mont d’Or i Tête de Moine 
    

0406 90 25 00 Tilsit     
ex 0406 90 69 00 Полутврдо и тврдо сирење од ов-

чо или козјо млеко  
    

ex 0406 90 79 00 Paulin     
0701 10 00 00* Компир, свеж или разладен:  За 

сеидба 
Неограничено Неограничено  Слободно 

1302 20* Пектински материи, пектинати и 
пектати 

Неограничено Неограничено  Слободно 



30 декември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 84 - Стр. 43 
 
2101 11 
 

Екстракти, есенции и концентра-
ти врз база на кафе 

Неограничено Неограничено  Царина од 
25%        ad  
valorem** 

2101 12 Препарати врз база овие екстра-
кти, есенции, или концетрати или 
врз база на кафе: 

    

2101 20 Екстракти, есенции и концентра-
ти на, чај или мате-чај, и препара-
ти врз база на тие екстракти, есен-
ции или концетрати, или врз база 
на чај или мате-чај: 

    

 
*) Со новата царинска тарифа од 2004 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од 
Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа. 
**) Со новата царинска тарифа од 2004 година царинската стапка е 23,4%, меѓутоа промените не се верификувани 
од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа. 
 
         Бр. 10-8049/1                                                                                            Министер за економија, 
25 декември 2003 година                                                                                        Стевчо Јакимовски, с.р. 
              Скопје 

_____________ 
1857. 

Врз основа на член 4 став 2 од Одлуката за начинот и постапката при распределбата на стоките во рамките на царин-
ските квоти (“Службен весник на Република Македонија” бр.29/2003, 59/2003), Министерството за економија, објавува 

 
Л И С Т А 

НА СТОКИ ЗА КОИ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЦАРИНСКИ КВОТИ 
КОИ СЕ РАСПРЕДЕЛУВААТ ПО ПАТ НА АУКЦИЈА ЗА 2004 ГОДИНA 

 
1. Царински квоти по Договор за слободна трговија со Република Словенија 

 

Тарифна 
ознака 

 
Наименувание на стоката 

Квоти 
за период 

01.01- 
30.04 2004 год. 

Единечна 
мерка 

0207  Месо и јастиви делови од живина од тар. бр. 0105, свежи, раз-
ладени или  замрзнати 

1.333.000 кг. 

0401 20  Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или 
други материи за засладување: Со содржина на маснотија што 
надминува  1% но не надминува 6% по маса: 

733.000 кг. 

1601 00 Колбаси и слични производи од месо, од други јастиви месни 
делови за јадење или од крв или сложени прехранбени произ-
води врз основа на овие производи: 

500.000 кг. 

2. Царински квоти по Договор за слободна трговија со заедница на држави Србија и Црна Гора 
 

Тарифна 
ознака 

 
Наименувание 

на стоката 

Квоти 
за период 

01.01- 
31.03.2004 г. 

Квоти 
за период 

01.04- 
30.06 2004 г. 

Квоти 
за период 

01.07- 
30.09.2004г. 

Квоти 
за период 

01.10- 
31.12.2004 г. 

Единеч-
на мерка 

0401 
 

Млеко и павлака, некон-
центрирани 
 и без додаден шеќер 
 или други материи 
 за засладување 

   250.000    250.000     250.000     250.000 л. 

0406 Сирење и урда      62.500      62.500      62.500      62.500 кг. 
   1101 00 Брашно од пченица или 

наполица 
1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 кг. 

   2402 20 Цигари што  
содржат тутун 

    62.500     62.500     62.500     62.500 1000 пар. 

 
         Бр. 10-8050/1                                                                               Министер за економија, 
25 декември 2003 година                                                                          Стевчо Јакимовски, с.р. 
             Скопје 
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1858. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН   
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Држани - Оп-
штина Радовиш. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

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

 
 Бр. 09-6338/1                                   Директор, 

26 декември 2003 година          Бисера Јакимовска,с.р. 
             Скопје 

___________ 
1859. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Тркање-Општина 
Кочани. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

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

 
   Бр. 09-83802                                Директор, 

29 декември 2003 година         Бисера Јакимовска, с.р. 
        Скопје 

___________ 
1860. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 и 112 од Уставот на Република Македо-
нија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана на 17 
декември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинува членот 48 став 1 точка 4 и 6 од Законот 
за внатрешни работи ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 19/1995, 55/1997, 38/2002 и 33/2003). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива од Петре Илиевски - адво-
кат од Скопје со решение У.бр. 98/2003 од 8 и 9 октом-
ври 2003 година поведе постапка за оценување на 
уставноста на член 48 став 1 точка 4 и 6 од Законот 
за внатрешни работи. 

Постапката беше поведена затоа што основано се 
постави прашањето за согласноста на оспорениот член 
со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека во членот 48 
став 1 точка 4 од Законот за внатрешни работи е пред-
видено дека "Работен однос во Министерството може 
да заснова лице кое покрај општите услови го исполну-
ва и посебниот услов: да биде достојно за работа во 
Министерството, односно да ужива углед и со досе-
гашниот начин на живот, однесување и работа да га-
рантира дека совесно и чесно ќе ги извршува доверени-
те работи и задачи, да не биде поврзано со активности 
околу извршувањето на кривични дела или прекршоци 
со елементи на насилство или други казниви  дела што 
го прават недостоен за работа во Министерството". 

5. Според член 8 алинеја 1 и 3 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, покрај другите, темелни вредности 
на Уставот на Република Македонија се: основните 
слободи и права на човекот и граѓанинот признати во 
меѓународното право и утврдени со Уставот, како и 
владеењето на правото. 

Во член 25 од Уставот е утврдено дека на секој гра-
ѓанин му се гарантира почитување и заштита на при-
ватноста на неговиот личен и семеен живот, на досто-
инството и угледот. 

Според член 51 од Уставот во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и законот. 

Според став 2 на овој член секој е должен да го по-
читува Уставот и законите. 

Според член 54 став 1 од Уставот, слободите и пра-
вата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат са-
мо во случаи утврдени со Уставот. 

Според член 8 од Европската Конвенција за зашти-
та на човековите права и основни слободи секој човек 
има право на почитување на неговиот приватен и семе-
ен живот, домот и преписката. 

Јавната власт не смее да се меша во остварувањето 
на ова право, освен ако тоа мешање е предвидено со за-
кон, и ако претставува мерка која е во интерес на држа-
вата и јавната безбедност, економската благосостојба 
на земјата, заштита на здравјето и моралот или зашти-
тата на правата и слободите на другите, во едно демо-
кратско општество. 

Според член 17 од Меѓународниот пакт за граѓан-
ски и политички права никој не може да биде изложен 
на самоволно и незаконско мешање во неговиот прива-
тен живот, семејство, стан или преписки, ниту на про-
тивзаконити напади на неговата чест и углед. 

Секој има право на законска заштита против такво-
то мешање или напад. 

Според член 1 од Универзалната декларација за 
правата на човекот сите човечки суштества се раѓаат 
слободни и еднакви во достоинството и правата. 

Во членот 12 од наведената декларација, пак, е 
предвидено дека никој нема да биде изложен на произ-
волно вмешување во приватниот живот, семејството, 
домот и преписката, ниту пак на напади врз неговата 
чест и углед. 

Секој има право на правна заштита од таквото вме-
шување или напади. 

Од наведените уставни одредби, а посебно член 25 
од Уставот на Република Македонија, како и наведени-
те меѓународни конвенции, произлегува дека на секој 
граѓанин му се гарантира почитување и заштита на 
приватноста. 

Почитувањето на личниот живот на граѓанинот е 
основа за забрана кој и да е да се меша во личното од-
несување на човекот и во неговото определување, од-
носно личниот живот е приватна работа на човекот во 
која никој не може да се меша, освен во случаи кога 
изразувањето на личноста и однесувањето на личноста 
ги доведува во прашање општоприфатените норми во 
општеството. Слични карактеристики има и приватно-
ста на семејниот живот, а тоа значи дека никој нема 
право да се меша во односите во семејството, меѓу 
брачните другари, меѓу родителите и децата, начинот 
на живеење, семејниот ред и друго. 
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Почитувањето на достоинството и угледот на граѓани-
нот во себе не ја содржи само обврската луѓето во меѓу-
себните односи да се почитуваат, туку ја инкорпорира и 
улогата на државата која треба да гарантира заштита на 
приватноста поаѓајќи од фактот што со самото тоа што се 
работи за човечко суштество со него треба да се постапу-
ва со уважување на неговото достоинство и углед. 

Поаѓајќи од фактот дека принципот на владеењето 
на правото е темелна вредност на уставниот поредок на 
Република Македонија, под што треба да се подразбере 
доминација на објективизирана правна норма, Судот 
оцени дека нужно мора да се утврдат објективни факти 
поврзани со остварување на некое право односно пра-
вото на работа. Имено, Судот оцени дека оспорената 
одредба не содржи објективизирани мерила кој е, а кој 
не е достоен да работи во Министерството за внатреш-
ни работи, кое поведение го прави човекот недостоен, 
кои се критериумите кои треба да бидат определени де-
ка едно лице цел живот ќе се однесува така како што се 
однесувал дотогаш, како и тоа што ги прави овие кри-
териуми сигурни. 

Според тоа, а тргнувајќи од анализата на содржината 
на наведените уставни одредби, одредбите од меѓуна-
родните конвенции кои се во правниот поредок на Ре-
публика Македонија, а имајќи ја предвид содржината на 
член 48 став 1, според која за засновање на работен од-
нос во Министерството за внатрешни работи се утврде-
ни посебни околности како што се достоинството (честа 
и угледот), совесноста и чесноста, Судот оцени дека та-
квата одредба е нејасна, недоволно дефинирана и опре-
делива, така што во отсуство на прецизни и јасни крите-
риуми таа создава простор за арбитрерност што го дове-
дува во прашање начелото на владеење на правото. 

Со оглед на наведеното, Судот оцени дека со пред-
видените околности се задира во приватноста на лич-
носта и заштитата, односно правните средства за за-
штита на приватноста. 

6. Заштитата на приватноста и почитување на честа 
и угледот доаѓаат до израз и во случај кога едно лице 
било осудено за кривично дело, а ја издржало казната, 
мерката на безбедност и правните последици од осуда-
та односно кога лицето било рехабилитирано. 

Од друга страна, пак, имајќи го предвид изнесено-
то, Судот смета дека со законската формулација од 
член 48 став 1 точка 4 во делот "да не биде поврзано со 
активности околу извршување на кривични дела што 
го прават недостоен за работа во Министерството" се 
доведува во прашање принципот на презумпција на не-
виност. 

Имено, според член 13 став 1 од Уставот, лицето 
обвинето за казниво дело ќе се смета за невино се доде-
ка неговата вина не биде утврдена со правосилна суд-
ска одлука. 

Според член 14 став 1 од Уставот, никој не може да 
биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било 
утврдено со закон или со друг пропис како казниво де-
ло и за кое не била предвидена казна. 

Имајќи ги предвид наведените уставни одредби, со-
држината на член 48 став 1 точка 4 во наведениот дел, 
Судот оцени дека самите активности околу извршува-
њето на кривично дело или прекршок со елементи на 
насилство не може да претставува основ тоа однесува-
ње да биде однапред санкционирано без правосилна 
судска пресуда и тоа однесување да биде пречка за зас-
новање на работен однос. 

Според мислењето на Судот, наведената законска 
формулација создава основ за правна несигурност како 
елемент на принципот на владеењето на правото и на-
рушување на уставното начело на презумпција на не-
виност, принципот на законитост во казнувањето, а со 
тоа се ограничува и правото на работа, поради што таа 
не е во согласност со Уставот. 

7. Исто така Судот утврди дека во член 48 став 1 
точка 6 покрај другите, посебни услови за засновање на 
работен однос во Министерството за внатрешни рабо-
ти е предвидено лицето од машки пол да ја има регули-

рано воената обврска ако заснова работен однос како 
работник со посебни должности и овластувања. 

Според член 9 став 1 од Уставот, граѓаните на Ре-
публика Македонија се еднакви во слободите и правата 
независно од полот, расата, бојата на кожата, нацио-
налното и социјално потекло, политичко и верско уве-
рување, имотната и општествена положба, а според 
став 2 на овој член граѓаните се еднакви пред Уставот 
и законите. 

Според член 32 став 2 од Уставот, секому, под ед-
накви услови му е достапно секое работно место, а спо-
ред став 5 на овој член остварувањето на правата на 
вработените и нивната положба се уредуваат со закон и 
со колективни договори. 

Од наведените уставни одредби произлегува дека 
Уставот меѓу другите основни социјално економски 
права го утврдил и правото на работа, при што опреде-
лувањето на содржината на ова право е оставено на 
уредување со закон и колективен договор. 

Тоа значи дека законодавецот има широк простор 
за уредување на бројни релевантни прашања и односи 
кои се од значење за остварување на наведеното право, 
при што автономијата на уредување на сите прашања 
единствено е ограничена со обврската за почитување 
на уставните принципи и начела, а пред се на начелото 
на еднаквост. 

Врз основа на уставното овластување за поблиско 
уредување и остварување на правата на вработените и 
нивната положба во Министерството за внатрешни ра-
боти, законодавецот со Законот за внатрешни работи, 
покрај другите го утврдил и условот лицето од машки 
пол да ја има регулирано воената обврска ако заснова 
работен однос како работник со посебни должности и 
овластувања. При тоа, Судот оцени дека со предвиде-
ниот услов кандидатот при засновање на работен однос 
да ја има регулирано воената обврска се доведува во 
прашање остварувањето на уставното право на работа 
и начелото на еднаквост, односно Судот смета дека ос-
тварувањето на едно уставно загарантирано право, а 
тоа е правото на работа не може да биде условено со 
правото и должноста на граѓанинот да ја има регулира-
но воената обврска. 

Според тоа, Судот смета дека исполнувањето на об-
врската на едно лице кое се наоѓа во определен статус 
не може да биде пречка за остварување на право од 
друг статус, поради што Судот оцени дека членот 48 
став 1 точка 6 од Законот не е во согласност со начело-
то на еднаквост и начелото на достапност на секое ра-
ботно место под еднакви услови. 

8. Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

9. Оваа  одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и суди-
ите д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова Трај-
ковска, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р 
Зоран Сулејманов.  
        У.бр. 98/2003   
17 декември 2003 година             Претседател 
              Скопје          на Уставниот суд на Република 

            Македонија, 
                                    Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 

___________ 
1861. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 и 112 од Уставот на Република Македо-
нија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана на 17 
декември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинува членот 14 став 4 во делот "од Владата на 
Република Македонија" од Законот за извршување на Бу-
џетот на Република Македонија за 2003 година ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 21/2003). 
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2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесени иницијативи од Мухамед Халили, Рама-
дан Назифи, Сејдали Салиу, Сали Абази, Џеват Хали-
ли, Џевахир Џемаили, Јакуп Реџепи, Рами Режеви, 
Екрем Ебиби, Мухарем Јусуфи и Ханиф Даути, врабо-
тени во Министерство за надворешни работи и Здруже-
нието на граѓани за заштита на човековото достоинство 
и професијата во јавната управа и јавните служби со 
решение У.бр. 151/2003 и У.бр.173/2003 од 15 октом-
ври 2003 година поведе постапка за оценување устав-
носта на членот 14 став 1 во наведениот дел од Законот 
означен во точката 1 од оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што основано се по-
стави прашањето за согласноста на оспорениот член со 
начелото на еднаквост утврдено во член 9 од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 14 став 4 
од Законот за извршување на Буџетот за 2003 година е 
предвидено "на раководните работници и раководните 
државни службеници именувани од Владата на Репуб-
лика Македонија кај буџетските корисници, кои живе-
ат во една, а работат во друга општина, доколку не ос-
тваруваат право на надоместок на трошоци за одвоен 
живот, им следува надоместок за превоз во висина на 
стварните трошоци за превоз за најевтиното превозно 
средство од јавниот сообраќај кое овозможува навре-
мено пристигнување и заминување од работа". 

5. Согласно член 9 став 2 од Уставот граѓаните се 
еднакви пред Уставот и законот. 

Според член 32 став 2 од Уставот на Република Ма-
кедонија, секому под еднакви услови му е достапно се-
кое работно место, а според ставот 5 од овој член, ос-
тварувањето на правата на вработените и нивната по-
ложба се уредуваат со закон и колективни договори. 

Во членот 51 став 1 од Уставот е предвидено дека 
законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а 
сите други прописи со Уставот и законите. 

6. Според член 6 точка 1 од Законот за  државните 
службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 
98/2002, 17/2003 и 40/2003) државните службеници во 
зависност од службените задачи што ги извршуваат се 
класифицираат во следниве групи и звања: 

I. раководни државни службеници 
II. стручни државни службеници 
III. стручно административни државни службеници. 
Според точката 2 на член 6 раководни државни 

службеници се: генерален секретар односно државен 
секретар, државен советник, раководител на сектор, 
помошник раководител на сектор и раководител на од-
деление. 

Во член 2 од Законот за изменување на Законот за 
државните службеници ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр.98/2003), со кој се менува член 85, е 
предвидено дека раководните работници именувани 
според Законот за органите на управата со денот на 
влегување во сила на овој закон, стекнуваат звање сог-
ласно со член 6 од овој закон и ќе примаат плата соод-
ветно на звањето и работното место на кое се распоре-
дени согласно со актот за систематизација на работни-
те места, според постојниот начин на исплата на плати 
во органите од член 3 на овој закон се до отпочнување-
то на примена на системот на плати утврден согласно 
со овој закон. 

Имајќи ги предвид одредбите од член 9, член 32 
став 2 и член 51 од Уставот на Република Македонија, 
одредбите од Законот за државните службеници, содр-
жината на член 14 став 4 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2003 година, како 
и фактот што принципот на еднаквоста подразбира со 
еднаквите еднакво да се постапува, Судот оцени дека 
со наведената одредба која се однесува само на некои 

корисници на средства од Буџетот на Република Маке-
донија, односно само за раководни работници и рако-
водни државни службеници именувани од Владата, а 
не и раководни работници и раководни државни служ-
беници именувани од Собранието, Претседателот на 
Републиката, Уставниот суд на Република Македонија, 
Врховниот суд на Република Македонија, Републички-
от судски совет, Народниот правобранител, Агенцијата 
за државни службеници, Државниот завод за ревизија и 
Јавното обвинителство кои се во иста положба, а оства-
руваат средства од ист извор се доведува во прашање 
принципот на еднаквоста. 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и суди-
ите д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова  Трај-
ковска, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р 
Зоран Сулејманов. 

 
У.бр. 151/2003 и У.бр.173/2003   
    17 декември 2003 година          Претседател 
                  Скопје         на Уставниот суд на Република 

            Македонија, 
                                    Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 

___________ 
1862. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 и член 112 од Уставот на Република Ма-
кедонија и член 70 алинеја 1 од Деловникот на Устав-
ниот суд на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр.70/1992), на седницата 
одржана на 17 декември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинува Законот за решавање на судирот на 
надлежности, за изземањето на службените лица и ор-
ганите надлежни за решавање по жалба во управната 
постапка ("Службен весник на СРМ" бр. 22/1978). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, со ре-
шение У.бр. 179/2002 од 12 и 13 ноември 2003 година, 
поведе постапка за оценување уставноста на законот 
означен  во точката 1 од ова решение, затоа што осно-
вано се постави прашањето за неговата согласност со 
Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека со членовите 1, 
2, 3 и 4 од оспорениот закон се определува кој треба да 
одлучува кога постои судир на надлежности: меѓу ор-
ганите на управата на иста општина или на иста град-
ска заедница (извршниот совет на собранието на оп-
штината, односно на собранието на градската заедни-
ца); меѓу самоуправните организации и заедници осно-
вани на подрачје на иста општина, односно на подрачје 
на иста градска заедница кога во вршење на доверени-
те овластувања решаваат во поединечни управни рабо-
ти за права и обврски како и за судирите меѓу тие орга-
низации и заедници и органите на управата на иста оп-
штина, односно на иста градска заедница (извршниот 
совет на собранието на општината, односно извршниот 
совет на собранието на градската заедница); меѓу ре-
публичките органи на управата и републичките орга-
низации, како и меѓу републичките организации (Из-
вршниот совет на Собранието на СРМ); меѓу организа-
циите што вршат работи од општ интерес  за  Републи-
ката, самоуправните организации и заедници основани 
на територијата на Републиката (Извршниот совет на 
Собранието на СРМ); меѓу собранијата на општините 
(Извршниот совет на Собранието на СРМ). 

Согласно членот 5 на овој закон, судирите на над-
лежности кои, како такви, не се предвидени со овој за-
кон и за кои не е определена надлежност на друг орган, 
ги решава Врховниот суд на Република Македонија. 
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Согласно членот 6 од Законот, за управна работа е 
надлежен да решава орган на управа, а решението во 
управна постапка го донесува функционерот што рако-
води со органот на управата, ако со прописите за орга-
низација на тој орган или со други прописи не е опре-
делено поинаку. 

Ставот 2 на овој член од Законот предвидува функ-
ционерот што раководи со органот на управата да мо-
же да овласти друго службено лице на истиот орган за 
решавање во управните работи од определен вид на ра-
боти, а според ставот 3 на истиот член од Законот, ов-
ластувањето го опфаќа и водењето на постапката што 
му претходи на решавањето. 

Членот 7 од Законот го регулира прашањето за тоа 
кој одлучува за изземање на функционерите на одделни 
управни органи. Така, за изземање на службено лице на 
републички орган на управата одлучува функционерот 
што раководи со тој орган на управа; за изземање на 
функционер што раководи со орган на управата, во со-
став на републички орган на управата, одлучува функ-
ционерот што раководи со републичкиот орган на упра-
вата; за изземање на функционер што раководи со ре-
публички орган на управата одлучува Извршниот совет 
на Собранието на СРМ; за изземање на службено лице 
на колегијален републички орган на управа одлучува 
претседателот на тој орган, а за изземање на член на ре-
публички колегијален орган на управа одлучува Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ и за изземање на 
службено лице, односно функционер што раководи со 
општински орган на управа или со орган на управа на 
градската заедница, одлучува органот определен со про-
пис на соодветната општина, односно градска заедница. 

Членот 8 од Законот го уредува прашањето за над-
лежноста на органите за одлучување во втор степен ко-
га во прв степен решавал извршниот совет на собрани-
ето на општината, по жалба против решението на тој 
орган решава Извршниот совет на Собранието на СРМ, 
или органот што тој ќе го определи. 

Согласно членот 9 од Законот кога во прв степен 
решава општински орган на управата, односно орган 
на управата на градска заедница, по жалба против ре-
шението на тој орган решава соодветниот републички 
орган на управата, доколку со посебен закон поинаку 
не е определено. 

Ставот 2 на овој член од Законот предвидува дека 
по жалба против првостепеното решение на републич-
ки орган на управа, кој е во состав на друг орган на 
управата, решава органот во чиј состав е органот што 
го донел решението, освен ако со посебен пропис не е 
определено по жалба да решава друг орган. 

Членот 10 од Законот го регулира прашањето во вр-
ска со давање помош на органите што работат на реша-
вањето на управните работи во смисла што го овласту-
ваат републичкиот секретар за законодавство и органи-
зација да пропише обрасци за покани, доставници, на-
редби за доведување, записници и сл. 

Последниот член 11 од Законот содржи одредба за 
негово влегување во сила (осмиот ден од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ“). 

5. Судот утврди дека овој закон влегол во сила на 
24 јуни 1978 година. Од тогаш не е менуван, не е до-
полнуван и не е оспорувана неговата уставност. 

Законот ни суштински ни терминолошки не соодвет-
ствува на правниот поредок на Република Македонија, 
во кој не постојат градски заедници, извршни совети на 
собранија на општините, ниту собранија на градските 
заедници, самоуправни организации и заедници и сл. 

Исто така, Законот содржи решенија за судир на 
надлежност меѓу одделните органи во органот на упра-
вата кои веќе не егзистираат во правниот поредок на 
Република Македонија. 

Последното прашање што овој закон го уредува е 
прашањето за одлучување по жалба против решението 
на првостепениот орган на управа во смисла што над-
лежноста во такви случаи ја префрлува на Извршниот 
совет на Собранието на СРМ и сл. 

6. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, една 
од темелните вредности на уставниот поредок е владе-
ењето на правото. 

Во тој контекст со Уставот на Република Македо-
нија организацијата на државната власт, односно на ор-
ганите на управата е поставена на поинаков начин. Та-
ка, еден од органите на државната власт е Собранието 
на Република Македонија кое е претставнички орган на 
граѓаните и носител на законодавната власт на Репуб-
лика Македонија (член 61 од Уставот). 

Потоа, претседателот на Република Македонија, ка-
ко орган на државната власт, ја претставува Република-
та и воедно е врховен командант на вооружените сили 
на Република Македонија. 

Владата на Република Македонија како орган на др-
жавната власт, е носител на извршната власт (член 88 
од Уставот). 

Согласно член 95 од Уставот, државната управа ја 
сочинуваат министерства и други органи на управата и 
организации утврдени со закон. 

Судската власт, согласно член 98 од Уставот, ја вр-
шат судовите кои, како независни и самостојни органи 
на државната власт, судат врз основа на Уставот, зако-
ните и меѓународните договори ратификувани со закон. 

Јавното обвинителство, како орган на државната 
власт, е единствен и самостоен државен орган кој ги 
врши своите функции врз основа и во рамките на Уста-
вот и закон. 

Согласно член 114 од Уставот, единици на локална-
та самоуправа се општините. 

Од наведените уставни одредби произлегува дека 
концептот на Уставот е суштински поинаков од оној на 
Уставот на СРМ од 1974 година, за време на чие важе-
ње е донесен оспорениот закон. 

Имајќи го предвид изнесеното, Судот утврди овој 
закон, всушност, е неприменлив во правниот поредок 
на Република Македонија, поради што одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и суди-
ите д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова Трај-
ковска, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р 
Зоран Сулејманов. 

 
        У.бр. 179/2002   
17 декември 2003 година             Претседател 
              Скопје          на Уставниот суд на Република 

            Македонија, 
                                    Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 

___________ 
1863. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 и 112 од Уставот на Република Македо-
нија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана на 17 
декември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинува член 11 став 2 од Законот за држав-
ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 
98/2002, 17/2003 и 40/2003) во делот "и државните 
службеници во Кабинетот на    претседателот на Репуб-
ликата, Канцеларијата на    претседателот на Владата и 
Кабинетот на претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија ...". 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија со Ре-
шение У.бр.37/2003 од 29 октомври 2003 година, по 
повод иницијативата поднесена од м-р Ѓорѓи Наумов  
од Скопје поведе постапка  за оценување на  уставно-



Стр. 48 - Бр. 84 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 декември 2003 
 
ста на членот 11 став 2 од Законот за државните служ-
беници во делот означен во точката 1 од оваа одлука, 
затоа што основано се постави прашањето за неговата 
согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според членот 11 
став 2 од Законот за државните службеници е предви-
дено државните службеници, освен генералните, др-
жавните секретари и државните службеници  во Каби-
нетот на претседателот на Републиката, Канцеларијата 
на претседателот на Владата и Кабинетот на претседа-
телот на Собранието на  Република Македонија, се вра-
ботуваат преку јавен оглас објавен најмалку во два 
дневни весници, од кои најмалку во по еден од весни-
ците што се издаваат на македонски јазик и весниците 
што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 
20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик разли-
чен од македонскиот јазик. 

5. Согласно членот 8 став 1 алинеја 1 и 3 од Уста-
вот, како темелни вредности на уставниот поредок на 
Република Македонија се предвидени основните сло-
боди и права на човекот и граѓанинот признати со ме-
ѓународното право и утврдени со Уставот и владеење-
то на правото. 

Уставот на Република Македонија во делот на 
одредбите кои се однесуваат на економските, социјал-
ните и културните права, во членот 32 став 1 утврдил 
дека секој има право на работа, слободен избор на вра-
ботување, заштита при работењето и материјална обез-
беденост за време на привремена невработеност. Спо-
ред ставот 2 од овој член од Уставот, секому под една-
кви услови му е достапно секое работно место, а во 
ставот 5 е предвидено дека остварувањето на правата 
на вработените и нивната положба се уредуваат со за-
кон и со колективни договори. 

Законот за државните службеници ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 
103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003 и 40/2003) во членот 1 
определил дека предмет на уредување на овој закон се 
статусот, правата, должностите и одговорностите на др-
жавните службеници, како и системот на плати и надоме-
стоци на плати за државните службеници. 

Согласно членот 3 став 1 и 2 од овој закон, државен 
службеник е лице кое врши стручни, нормативно-прав-
ни, извршни, управно-надзорни работи и решава 
управни работи во согласност со Уставот и со закон. 
Државен службеник е лице вработено во органите на 
државната управа, во органите на единиците на локал-
ната самоуправа и градот Скопје и стручните служби 
на: Собранието на Република Македонија, претседате-
лот на Република Македонија, Владата на Република 
Македонија, Уставниот суд на Република Македонија, 
Врховниот суд на Република Македонија, судовите, Ре-
публичкиот судски совет, Народниот правобранител, 
Јавното обвинителство, Агенцијата за државни службе-
ници и Државниот завод за ревизија. 

Според ставот 4 од овој член од Законот, лицето 
вработено во органот од став 2 на овој член, кое врши 
административно-технички или помошни работи нема 
статус на државен службеник и за него важат општите 
прописи за работните односи. 

Согласно членот 4 од Законот, за прашањата што не 
се уредени со овој закон и за прашањата за кои овој за-
кон не упатува на примена на друг закон, а се однесу-
ваат на државните службеници, се применуваат општи-
те прописи за работните односи. 

Поаѓајќи од концептот на Законот за државните 
службеници кој ги регулира прашањата предмет на не-
гово уредување во однос на класификацијата на држав-
ните службеници, согласно членот 6 од Законот се опре-
делени три групи и звања. Во I група се -раководни др-
жавни службеници во кои припаѓаат генерален секретар 
кој се именува во Собранието на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија, Владата на Ре-
публика Македонија, Уставниот суд на Република Маке-

донија, Врховниот суд на Република Македонија, Репуб-
личкиот судски совет, Народниот правобранител на Ре-
публика Македонија, Агенцијата за државни службени-
ци, Државниот завод за ревизија и Јавното обвинителс-
тво и државен секретар кој се именува во министерства-
та. Во II група се класифицирани стручни државни 
службеници, а во III група се класифицирани стручно-
административни државни службеници. 

Во делот на одредбите од Законот, кои се однесува-
ат на вработување на државните службеници, со чле-
нот 9 се регулирани општите услови за засновање на 
работен однос на државен службеник. 

Меѓутоа, Законот, во членот 10 став 1 утврдил дека 
генералните секретари во органите од членот 6 став 5 
на овој закон ги именуваат овие органи самостојно од 
редот на раководните државни службеници во тие ор-
гани, додека според членот 10 ставовите 4 и 5 од Зако-
нот, државниот секретар во министерството го именува 
Владата на Република Македонија на предлог на мини-
стерот, од редот на раководните државни службеници 
од министерствата и другите органи на државната 
управа. 

Согласно членот 11 став 1 од Законот, барањето за 
потребата од нови вработувања на државни службени-
ци, органите од член 3 став 2 на овој закон го доставу-
ваат до Агенцијата за државни службеници. Во ставот 
2 од членот 11, кој е и предмет на оспорување со ини-
цијативата пред овој Суд, е утврдено дека државните 
службеници, освен генералните, државните секретари 
и државните службеници во Кабинетот на претседате-
лот на Републиката, Канцеларијата на претседателот на 
Владата и Кабинетот на претседателот на Собранието 
на Република Македонија, се вработуваат преку јавен  
оглас,   објавен  најмалку  во два дневни весници. 

Според ставот 3 од овој член од Законот, генерални-
от, државниот секретар, како и функционерот кој рако-
води со органот од член 3 став 2 на овој закон, во кој не 
се именува генерален односно државен секретар, форми-
ра Комисија за спроведување на постапката за вработу-
вање на државен службеник, составена од пет члена, при 
што без да се нарушат критериумите пропишани со за-
кон ќе се обезбеди соодветна и правична застапеност на 
граѓаните кои припаѓаат на сите заедници. 

Понатаму, со членот 12 од Законот се регулира пра-
шањето за полагање на стручен испит на кандидатите 
пред Комисијата, заради засновање на работен однос 
на државен службеник. Стручниот испит се полага во 
Агенцијата. По завршување на постапката за избор, ге-
нералниот секретар, државниот секретар, како и функ-
ционерот кој раководи со органот во кој не се именува 
генерален односно државен секретар, донесува реше-
ние за вработување. 

Воедно треба да се има предвид дека со членот 7 од 
Законот е утврдено дека се основа Агенција за државни 
службеници како самостоен државен орган со својство 
на правно лице, заради вршење на стручни, управни и 
други работи што се однесуваат на статусот, правата, 
должностите и одговорностите на државните  службе-
ници. Во надлежностите на Агенцијата се определени 
подготовката и донесувањето на прописи што се одне-
суваат на државните службеници за кои е овластена со 
закон, развивање политика поврзана со вработувањето, 
селекцијата и престанокот на вработувањето, плати и 
надоместоци на плати и вршење на други со законот 
определени работи. Според членот 12-а од Законот, 
Агенцијата со правилник ги утврдува критериумите и 
стандардите како и постапката за вработување и селек-
ција на државните службеници. Врз основа на овој 
член од законот, Агенцијата донела Правилник за кри-
териумите и стандардите, како и за постапката за вра-
ботување и селекција на државните службеници 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2001). Имено, со Правилникот се врши разработка 
на одредбите од Законот за државни службеници, зара-
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ди операционализација на постапката за вработување 
на државните службеници која е утврдена со законот, 
односно со Правилникот се уредени параметрите за 
утврдување на знаењето, способностите и достигнува-
њата, основата за нивно вреднување и соодветно боди-
рање за овие категории. 

6. Од анализата на оспорената одредба од Законот во 
контекст и на останатите изнесени законски решенија 
Судот утврди дека Законот ги класифицира државните 
службеници во групи во зависност од службените зада-
чи кои ги извршуваат и во системското уредување на 
прашањата кои се однесуваат за засновање на работен 
однос на државен службеник, ја пропишал постапката за 
вработување која во основа за сите државни службеници 
го содржи јавниот оглас објавен во дневни весници. 

Врз основа на ваквиот законски концепт, според 
Судот не постои уставен основ за делот од оспорената 
одредба од ставот 2 на членот 11 од Законот за држав-
ните службеници, со кој сите државни службеници во 
Кабинетот на претседателот на Републиката, Канцела-
ријата на претседателот на Владата и Кабинетот на 
претседателот на Собранието на Република Македони-
ја можат да бидат вработени без постапка на јавен ог-
лас објавен во дневните весници, кој со законот е пред-
виден за вработување на државните службеници. 

Според уставно судската оценка, овој дел од оспо-
рената одредба од Законот, е во несогласност со устав-
ната определба во членот 32 став 2 од Уставот, дека се-
кому под еднакви услови му е достапно секое работно 
место. Ова поради тоа што со оспорениот дел од одред-
бата на Законот се овозможува спротивно на оваа 
уставна норма, одредени граѓани да можат да се врабо-
туваат на одредени работни места како државни служ-
беници без јавен оглас објавен во дневните весници и 
на тој начин под привилегирани услови да засноваат 
работен однос наспроти останатите граѓани кои според 
Законот, во постапка на јавен оглас во меѓусебна кон-
куренција претендираат за вработување за државни 
службеници и според оценка на условите кои тие ги 
исполнуваат да се врши изборот за вработување. Со ос-
порената одредба граѓаните се доведуваат во нееднаква 
положба во поглед на достапноста на работното место 
државен службеник во зависност од државните органи 
или стручни служби во кои тие се вработуваат. 

7. Врз основа на изнесеново, по однос на наведени-
от дел од оспорената одредба од Законот, Судот одлу-
чи како во точката 1 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и суди-
ите д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова Трај-
ковска, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р 
Зоран Сулејманов.  
        У.бр. 37/2003   
17 декември 2003 година             Претседател 
              Скопје          на Уставниот суд на Република 

            Македонија, 
                                    Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 

___________ 
1864. 

Согласно член 3 и член 64 став 1 точка 1 од Законот 
за Народна банка на Република Македонија (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 3/02 и 51/03), Со-
ветот на Народна банка на Република Македонија, на 
својата Х седница одржана на 26.12.2003 година, ја до-
несе следнава  

О Д Л У К А 
ЗА ЦЕЛИТЕ НА МОНЕТАРНАТА ПОЛИТИКА 

ВО 2004 ГОДИНА 
 
1. Со оваа oдлука се утврдуваат целите на монетар-

ната политика во 2004 година.  
2. Основна цел на монетарната политика е одржува-

ње на ценовната стабилност во економијата. Просечна-
та стапка на инфлација, мерена преку движењето на 
трошоците на животот во 2004 година е утврдена на 
ниво од 2,8%. 

3. Посредна цел на монетарната политика во 2004 
година ќе биде преку регулирање на глобалното ниво 
на ликвидност во економијата да се обезбеди стабил-
ност на девизниот курс на денарот во однос на еврото, 
во функција на остварување на целната стапка на инф-
лација од точка 2 на оваа oдлука.  

4. Народна банка на Република Македонија со сво-
јата монетарна политика за 2004 година ќе ја поддржу-
ва макроекономската политика на Република Македо-
нија за оваа година, без притоа да се загрозува оствару-
вањето на основната цел на монетарната политика. 

5. Оваа oдлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македони-
ја”, а се применува од 1.01.2004 година. 

 
 О. бр. 02-15/Х-1/2003             Претседател  
26 декември 2003 година  на Советот на Народна банка на 

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

    
ПРОЕКЦИЈА НА МОНЕТАРНАТА ПОЛИТИКА 

ЗА 2004 ГОДИНА 
 

I. Остварување на монетарната политика 
во 2003 година  

Имплементацијата на монетарната политика неиз-
бежно е детерминирана од вкупниот макроекономски 
амбиент. Така, во 2003 година монетарната политика 
на Народна банка на Република Македонија (НБРМ) се 
спроведуваше во услови на позитивни движења во ре-
алниот сектор на економијата, интензивирана стоковна 
размена со странство и дисциплинирана фискална по-
литика. Во вакви услови беше задржана ценовната ста-
билност во економијата, како основна цел на монетар-
ната политика, како и стабилноста на девизниот курс 
на денарот во однос на еврото, како интермедијарен 
таргет. Истовремено, регистриран е пораст на депози-
тите и кредитите на банките кај приватниот сектор, ка-
ко и намалување на каматните стапки во економијата.   
Табела 1 
Основни макроекономски индикатори 

 октомври 
2003 година 

промени во 
однос на 

31.12.2003 
година 
(во %) 

Инфлација (просечна стапка, 
во %)* 1,1  
БДП (стапка на реален  
пораст во %)** 2,7 - 
Индустриско производство 
(кумулативно, во %) 6,8 - 
 во милиони 

денари  
Благајнички записи на НБРМ 6.189 2,1 пати 
Вкупни депозити кај банките 64.941 16,9 

Денарски депозити 30.181 10,7 
    Девизни депозити 34.760 22,9 
Кредити на банките кај при-
ватниот сектор од тоа: 43.954 9,5 
   Денарски кредити 37.089 11,5 
 во милиони 

САД долари  
Надворешен долг 1.691 9,2 
Девизни резерви 856,3 16,6 
 

 

Промени во 
однос на ист 

период од 
2002 година 

(во %) 
Надворешно-трговска размена  
(кумулативно) 2.950,8 18,2 
Извоз 1.105,1 20,9 
Увоз 1.845,7 16,7 
Девизен курс (МКД/ЕУР, де-
нари за единица странска ва-
лута)* 61,2613 0,5 

* Јануари - ноември 2003/јануари-ноември 2002 година 
** Јануари - јуни 2003/јануари-јуни 2002 година 
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Во 2003 година дојде до интензивирање на економ-
ската активност, при што индустриското производство 
во првите десет месеци оствари просечен пораст од 
6,8%. Ваквото движење е во прилог на остварување на 
очекуваниот годишен пораст на БДП од 2,8%. Имено, 
од аспект на производната структура на БДП, носители 
на економската динамика во 2003 година се: индустри-
јата (пред сé производството на основни метали и на-
фтени деривати), како и трговијата, земјоделството и 
дејноста сообраќај и врски. Во периодот јануари - 
октомври 2003 година, стоковната размена со странс-
тво оствари пораст од 18,2%, при поинтензивен пораст 
на извозот (20,9%) во однос на порастот на увозот 
(16,7%). Во услови на релативно стабилни движења на 
девизниот пазар, во 2003 година, заклучно со октом-
ври, остварен е пораст на бруто девизните резерви на 
НБРМ од 121,7 милиони САД долари, со што нивното 
ниво е одржано на 4-месечна покриеност на увозот. 
Истовремено, надворешниот долг на Република Маке-
донија во периодот јануари - октомври 2003 година се 
зголеми за 142 милиони САД долари, што главно се 
должи на неповолни курсни разлики.        

Просечната стапка на инфлација во текот на 2003 
година оствари умерени движења и заклучно со ноем-
ври изнесуваше 1,1%, што е во рамки на очекуваниот 
годишен пораст (1,8%). Во правец на нејзино зголему-
вање делуваа промените во структурата на данокот на 
додадена вредност, порастот на цените на телефонски-
те услуги, цената на топлинската енергија и цената на 
нафтените деривати.  

Во текот на 2003 година, во фискалната сфера беше 
остварено значително редуцирање на буџетскиот дефи-
цит на централната државна власт на помалку од 1% од 
БДП, главно условено од новите процедури за поголе-
ма фискална дисциплина и транспарентност на буџет-
ските трошења и ниското ниво на реализирани капи-
тални расходи. Умерената буџетска потрошувачка и 
стабилните девизни движења овозможија соодветно 
релаксирање на монетарната политика преку постепено 
намалување на каматните стапки на НБРМ. Така, во 
неколку наврати во текот на 2003 година беше изврше-
но намалување на есконтната стапка и каматната стап-
ка на ломбардните кредити кои се сведени на 6,5% и 
14% годишно, додека каматната стапка на аукциите на 
благајнички записи со преминот кон тендер на каматни 
стапки во октомври 2003 година, беше сведена на око-
лу 6% годишно на крајот на ноември. Промените во ка-
матната политика на НБРМ во 2003 година беа посоод-
ветно следени од страна на банките, чии активни ка-
матни стапки во ноември 2003 година беа пониски за 
3,1 процентни поени, а пасивните каматни стапки се 
намалени за 2,1 процентни поени во однос на нивото 
во декември 2002 година.   
Табела 2  
Каматни стапки на НБРМ и банките во 2003 година 

 
ноември 

2003 година 
(на годишно 

ниво) 

промени во 
однос на 
декември  

2003 година 
(во проценти 

поени) 
Есконтна стапка 6,5% -4,2 
Каматна стапка на 
ломбардни кредити 14,0% -9,0 
Просечна пондерирана 
каматна стапка на аукции на  
благајнички записи 6,12% -9,1 
Просечна пондерирана 
каматна стапка на пазар на  
пари 7,25% -7,1 
Просечна пондерирана  
активна каматна стапка на 
банките (краткорочна,  
денарска) 14,61% -3,1 
Просечна пондерирана  
пасивна каматна стапка на  
банките (на тримесечни  
денарски депозити) 7.06% -2,1 

Во 2003 година продолжи растечкиот тренд на де-
позитите на приватниот сектор кај банките, при што на 
крајот на октомври 2003 година во однос на крајот од 
претходната година, денарските депозити се зголемија 
за 10,7%, а девизните депозити беа повисоки за 22,9%. 
Структурно, поинтензивен пораст остварија депозити-
те на претпријатијата во однос на порастот на депози-
тите на населението. Зголемениот депозитен потенци-
јал, во услови на намалени каматни стапки, резултира-
ше со пораст на денарските пласмани од 11,5% во пер-
иодот јануари - октомври 2003 година. Притоа, поин-
тензивен пораст забележа кредитирањето на населени-
ето, како одраз на диверзифицираната понуда од стра-
на на банките на кредити за население, при истовремен 
пораст и на пласманите кај претпријатијата. Истовре-
мено, денарските пласмани на банките бележат и ква-
литативна структурна промена изразена преку зголеме-
но учество на пласманите на долг рок за 5,4 процентни 
поени (главно како одраз на долгорочното кредитира-
ње на населението).            

Основни текови на креирање на примарни пари во 
периодот јануари - октомври 2003 година беа нето де-
визната актива на НБРМ и намалените депозити на др-
жавата кај НБРМ. На аукциите на благајнички записи 
на НБРМ, како основен инструмент на монетарната по-
литика, регистриран е пораст на износот на продадени  
благајнички записи, со што тие делуваа во насока на 
делумна стерилизација на ефектите од девизните 
трансакции на НБРМ и буџетската потрошувачка на 
државата. Во периодот јануари - октомври 2003 година 
побарувачката за готови пари во оптек се намали за 
7,2%, што делуваше во правец на намалување на при-
марните пари.    

 
II. Проекција на монетарната политика  

за 2004 година  
Монетарната политика на НБРМ во 2004 година ќе 

биде ориентирана кон натамошно одржување на ценов-
ната стабилност во економијата, што претставува нејзи-
на основна законска цел, преку одржување на стабилен 
девизен курс на денарот во однос на еврото. Инфлација-
та во 2004 година главно ќе биде креирана од домашни 
фактори, односно од заживувањето на домашната поба-
рувачка. Така, во 2004 година се очекува просечната 
стапка на инфлација да изнесува 2,8%, што заедно со 
стабилноста на номиналниот и реалниот девизен курс на 
денарот се очекува да овозможи стабилен амбиент за ди-
намизирање на економскиот развој. Следствено, во 2004 
година се очекува реален пораст на БДП од 4%, главно 
индуциран од зголеменото индустриско производство, 
како и порастот на јавните инвестиции и странските ди-
ректни инвестиции. Во 2004 година дефицитот во вкуп-
ниот буџет нема да надмине 1,5% од БДП. Очекуваните 
поволни движења на девизниот пазар, согласно проекти-
раниот поинтензивен пораст на извозот (9%) во однос на 
порастот на увозот (4%), се очекува да овозможат одр-
жување на бруто девизните резерви на НБРМ на ниво од 
четиримесечен увоз. 

 
Табела 3                                               Преглед на НБРМ 

(во милиони денари, по тековен курс) 

 
декември 

2004 година 
проектирано 

стапки на 
промена 

2004/2003 
Нето девизна актива 44793 1,6% 
Нето домашна актива  -26230 -2,4% 
Кредити одобрени на банки 
(нето) -7006 9,8% 
Кредити 98 0,0% 
Инструменти (благајнички 
записи на НБРМ) -7104 9,7% 
Нето позиција на државата кај
НБРМ -5639 -30,1% 
Останати ставки, нето* -13585 - 
Примарни пари 18563 8,0% 
Готови пари во оптек 15000 6,9% 
Ликвидни средства на банките 3563 12,9% 

* Ја вклучуваат задолжителната резерва на девизните депозити 
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Монетарната политика и во 2004 година ќе делува 
во координација со другите макроекономски политики. 
Во овој контекст, координацијата на монетарната и фи-
скалната политика ќе биде особено нагласена во доме-
нот на емисија на државни краткорочни хартии од 
вредност, во рамки на глобалното регулирање на ли-
квидноста во економијата. Од оперативен аспект, мо-
нетарното регулирање ќе биде реализирано преку ком-
бинирана примена на аукциите на благајнички записи 
и интервенциите на девизниот пазар. Притоа, нивото 
на благајничките записи на крајот на 2004 година се 
очекува да достигне 7.104 милиони денари.  

Од аспект на тековите на креирање и повлекување на 
примарните пари, во правец на креирање во 2004 година 
се очекуваат да делуваат зголемената нето девизна акти-
ва на НБРМ и намаленото салдо на депозитите на држа-
вата кај НБРМ. Нивните ефекти делумно ќе бидат неу-
трализирани преку аукциите на благајнички записи на 
НБРМ. Согласно ваквите текови и поставеноста на мо-
нетарната политика, проектираниот меѓугодишен пораст 
на примарните пари во 2004 година изнесува 8%. При-
тоа, се очекува истовремен пораст на компонентите на 
примарните пари, при што кај готовите пари во оптек е 
проектиран пораст од 6,9%, додека ликвидноста на бан-
ките се очекува да се зголеми за 12,9%.  

Во 2004 година се очекува да продолжи трендот на 
пораст на вкупните депозити на приватниот сектор кај 
банките, кој на меѓугодишно ниво би достигнал 13,8%, 
при идентичен очекуван пораст кај денарските и девиз-
ните депозити (13,8%). Согласно очекуваниот пораст 
на готовите пари во оптек и депозитниот потенцијал на 
банките, во 2004 година се очекува соодветен пораст 
на монетарните агрегати. Така, проектиран е номина-
лен пораст на паричната маса М2-денарски дел од 
11,7%, при пораст на најширокиот монетарен агрегат 
М4 од 12,6%.   

 
Табела 4                                              Монетарен преглед   

(во милиони денари, по тековен курс) 

 
декември 

2004 година 
проектирано 

стапки на 
промена 

2004/2003 
Нето девизна актива 72687 5,3% 
НБРМ 44793 1,6% 
Депозитни банки 27894 11,8% 
Нето домашна актива 21202 45,2% 
Кредити одобрени на  
државата 1802 -217,0% 
Банки 7441 13,9% 
Нето позиција на државата кај  
НБРМ -5639 -30,1% 
Кредити одобрени на 
приватниот сектор 48772 9,0% 
Останати ставки, нето -29372 - 
Парична маса М4 (вкупно) 93889 12,3% 
Готови пари во оптек 15000 6,9% 
Депозити на државата во  
банките 2303 13,8% 
Денарски депозити на  
приватниот сектор 35865 13,8% 
Девизни депозити на  
приватниот сектор 40720 13,8% 
Парична маса М2-денарски 46787 11,7% 
Парична маса М4 (без  
државата) 91586 12,6% 

 
Предвиденото динамизирање на економскиот раст 

во 2004 година се очекува да биде поддржано со кре-
дитна поддршка од страна на банкарскиот сектор. Про-
ектираниот годишен пораст на вкупните кредити на 
банките одобрени на недржавниот сектор изнесува 
9,0%, што е во согласност со очекуваното креирање на 
ликвидност врз основа на буџетската потрошувачка, 
проектираната девизна позиција на банките во странс-
тво и очекуваниот интерес на банките за новоемитира-
ните државни краткорочни хартии од вредност. Во на-
сока на зголемено кредитирање на приватниот сектор 
се очекува да делуваат зголемениот депозитен потен-
цијал на банките и зајакнатата ориентација на банките 
кон одобрување на девизни кредити, при натамошно 
намалување на банкарските каматни стапки.  

1865. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 4 и член 92 од За-

конот за Народна банка на Република Македонија 
(“Сл.весник на РМ” бр.3/02 и 51/03), Советот на Народ-
на банка на Република Македонија, на својата  Х седни-
ца, одржана на  26.12.2003  година, ја донесе следнава 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА НАРОДНА БАНКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2004 ГОДИНА  

1. Финансискиот план на Народна банка на Репуб-
лика Македонија за 2004-та година изнесува: 

а) Вкупни приходи   Денари       1.209.131.200,00 
б) Вкупни расходи   Денари       1.175.531.200,00  
в) Вишок на приходи   Денари            33.600.000,00 
2. Распоредот на планираните трошоци по дирек-

ции го донесува гувернерот на Народна банка на Ре-
публика Македонија. 

3. Оваа oдлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 01.01.2004 година.  
   О.бр.02-15/Х-2/2003              Претседател 
26 декември 2003 година на Советот на Народна банка 

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

___________ 
1866. 

Врз основа на член 31, точка 3 од Законот за банки 
(“Сл. весник на РМ” бр. 63/2000, 37/2002 и 51/2003) и 
член 64,став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на 
Република Македонија (“Сл. весник на РМ” бр. 3/2002 
и 51/2003), Советот на Народна банка на Република 
Македонија, на својата X седница одржана на 
26.12.2003, ја донесе следнава 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ, ОЦЕНКА И РАКОВОДЕЊЕ 
СО ЛИКВИДНОСНИОТ РИЗИК НА БАНКИТЕ  

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Со оваа oдлука, Народна банка на Република Ма-

кедонија (во натамошниот текст: Народна банка) ги 
пропишува условите и елементите потребни за опреде-
лување, оценка и раководење со ликвидносниот ризик 
на банките. 

2. Определувањето, оценката и раководењето со ли-
квидносниот ризик, во смисла на оваа oдлука, подраз-
бира управување со ликвидносниот ризик на начин кој 
ќе овозможи навремено и редовно плаќање на обврски-
те, во нормални или во вонредни услови на работење 
на банката. 

3. Ликвидносен ризик, во смисла на оваа oдлука, е 
ризикот банката да не може да обезбеди доволно средс-
тва за измирување на своите краткорочни обврски во 
моментот на нивното достасување, или потребните 
средства да ги обезбеди со многу повисоки трошоци.  

 
II. УСЛОВИ ЗА ЕФИКАСНО УПРАВУВАЊЕ СО 

ЛИКВИДНОСНИОТ РИЗИК 
4. Заради ефикасно управување со ликвидносниот 

ризик, банката е должна да има: 
1) Пишана политика за управување со ликвиднос-

ниот ризик; 
2) Адекватна организациона структура за управува-

ње со ликвидносниот ризик; 
3) Адекватен информативен систем; 
4) План за управување со ликвидносниот ризик во 

вонредни услови. 
 

1. Пишана политика за управување  
со ликвидносниот ризик  

5. Пишаната политика за управување со ликвиднос-
ниот ризик треба да ги содржи најмалку следните ос-
новни елементи: 
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- следење на приливите и одливите на парични 
средства; 

- обезбедување на соодветна структура на активата 
и пасивата; 

- дефинирање на финансиски инструменти за упра-
вување со ликвидносниот ризик; 

- обезбедување диверзифицираност на прибраните 
депозити и другите извори на средства по рочност и по 
комитенти; 

- процедури за дефинирање на дозволени исклучо-
ци во однос на дефинираните лимити за управување со 
ликвидносниот ризик и за делегирање на одговорност 
за одлучување за примена на тие исклучоци; 

- следење на рочната структура на активата и паси-
вата во денари и во девизи, вклучително и по одделни 
валути кои имаат значајно влијание врз целокупната 
ликвидност на банката; 

- процедури за идентификување и следење на депо-
зитите од аспект на нивната стабилност; 

- обезбедување на систем на следење на потенци-
јалните обврски по основ на вонбилансното работење 
на банката; 

- утврдување на ликвидносни индикатори; 
- дефинирање на процесот на управување со ли-

квидносниот ризик во рамките на организационата 
структура на банката; 

- дефинирање на надлежностите и одговорностите 
на органите на управување и раководење со ликвид-
носниот ризик; 

- дефинирање на План за управување со ликвиднос-
ниот ризик во вонредни услови. 

 
2. Адекватна организациона структура  
за управување со ликвидносниот ризик  

6. Адекватна организациона структура за управува-
ње со ликвидносниот ризик подразбира: 

- јасно дефинирани надлежности и одговорности на 
органите на управување на банката и на посебниот ор-
ган кој ќе биде надлежен за управување со ликвиднос-
ниот ризик на ниво на целата банка; 

- дефинирање на улогата на Службата за внатрешна 
ревизија; 

- дефинирање на задачите и одговорностите на со-
одветните организациони делови во банката кои се 
надлежни за следење на ликвидноста на банката и 
управување со ликвидносниот ризик. 

7. Управниот одбор на банката ги донесува полити-
ките за управување со ликвидносниот ризик. 

Заради оперативно спроведување на политиките за 
управување со ликвидносниот ризик, Управниот од-
бор, директно или преку работоводниот орган, форми-
ра посебен орган надлежен за управување со ликвид-
носниот ризик.  

8. Одборот за раководење со ризикот е надлежен за 
следење на спроведувањето на политиката за управува-
ње со ликвидносниот ризик и организирање на соодве-
тен систем на известување кој ќе овозможи навремено 
следење на изложеноста на ликвидносниот ризик. 

9. Надлежниот орган за управување со ликвидносни-
от ризик е одговорен за оперативно спроведување на по-
литиката за управување со ликвидносниот ризик, преку 
дневно следење и контрола на ликвидносниот ризик. 

10. Службата за внатрешна ревизија врши контрола 
на процесот на управување со ликвидносниот ризик. 

 
3. Адекватен информативен систем  

11. Банката воспоставува информативен систем кој 
ќе овозможи навремено и континуирано мерење, следе-
ње, контрола и известување за адекватно спроведување 
на процесот на одлучување од аспект на управувањето 
со ликвидносниот ризик.  

12. Информативниот систем треба да овозможи: 
- мерење и следење на ликвидноста на банката и ли-

квидносниот ризик на дневна основа и во точно опре-
делени временски периоди; 

- мерење и следење на ликвидноста на банката и ли-
квидносниот ризик за секоја одделна странска валута ко-
ја има значајно влијание врз целокупната ликвидност на 
банката, на индивидуална и на агрегатна основа; 

- следење на почитувањето на воспоставените ли-
мити за управување со ликвидносниот ризик; 

- генерирање на податоци за утврдување на ликвид-
носни индикатори и креирање извештајни форми за по-
требите на надлежниот орган, другите органи за упра-
вување и сите останати лица кои се вклучени во проце-
сот на управување со ликвидносниот ризик; 

- анализа на движењата во депозитната база и иден-
тификување на стабилното ниво на депозитна база. 

 
4. План за управување со ликвидносниот ризик  

во вонредни услови  
13. Банката е должна да изработи план за управува-

ње со ликвидносниот ризик во вонредни услови. 
14. Планот од точка 13 на оваа одлука треба да со-

држи: 
- јасна поделба на задачите, надлежностите и одго-

ворностите во банката; 
- дефинирање на вонредните услови за кои што ќе 

се применува Планот; 
- дефинирање на можните опции за промени во 

структурата на активата и пасивата; 
- утврдување на начинот на комуникација со глав-

ните депоненти, деловни партнери, други комитенти и 
јавноста заради адекватно управување со ликвидносни-
от ризик во вонредни услови; 

- пропишување на начинот за пристап до дополни-
телни извори на средства кои не се користат во редов-
ното работење на банката. 

15. Банката треба да врши периодично ревидирање 
на планот од точка 13 на оваа oдлука со цел да се земат 
предвид промените во внатрешните и надворешните 
услови на работење на банката. 

 
III. ПРОЦЕС НА УПРАВУВАЊЕ СО ЛИКВИД-

НОСНИОТ РИЗИК  
16. Управувањето со ликвидносниот ризик подраз-

бира: 
1) Воспоставување и одржување на адекватна рочна 

структура на активата и пасивата на банката; 
2) Планирање и управување со приливите и одливи-

те на парични средства и обезбедување на адекватен 
износ на ликвидни средства; 

3) Следење на концентрацијата на изворите на 
средства; 

4) Тестирање на ликвидноста. 
  
1. Воспоставување и одржување на адекватна  

рочна структура  
17. Банката е должна да ја следи рочната структура 

на активата и пасивата, од аспект на усогласеност на 
активните и пасивните позиции според нивната резиду-
ална рочност. 

Под резидуална рочност на поединечните побару-
вања и обврски, во смисла на оваа одлука, се подразби-
ра преостанатиот период од крајот на извештајниот ме-
сец до нивната фактичка рочност. 

При следењето на рочната структура на активата и 
пасивата, банката треба да ги земе предвид можноста за 
наплата на побарувањата на банката во роковите на до-
стасување и нивото на стабилни депозити кои што нема 
да бидат повлечени во рокот на нивно достасување. 

18. За следење на рочната усогласеност, банката е 
должна да изготвува на месечна основа извештаи за 
рочната структура на активата и пасивата во денари, во 
девизи и на агрегатно ниво и истите да ги доставува до 
Народна банка. 

Народна банка со упатство ги пропишува формата 
и содржината на извештаите од став 1 на оваа точка, 
како и роковите за нивно доставување. 
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2. Планирање и управување со приливите и одливи-

те на парични средства и обезбедување на адеква-
тен износ на ликвидни средства 

 
19. Банката е должна да ги планира и да управува 

со приливите и одливите на парични средства. Плани-
рањето треба да ги вклучи сите видови на очекувани 
приливи и одливи на парични средства, кои што имаат 
влијание врз способноста на банката за измирување на 
своите договорни обврски, при што се поаѓа од степе-
нот на веројатност за реализација на трансакцијата.  

20. Како очекувани приливи на парични средства се 
сметаат приливите по основ на сите видови на депози-
ти, наплата на кредити, продажба на хартии од вред-
ност, користење на меѓубанкарски позајмици и други 
приливи со висок степен на сигурност. 

21. Како очекувани одливи на парични средства се 
сметаат одливите по основ на одобрени кредити, купе-
ни хартии од вредност, давање на меѓубанкарски позај-
мици и сите други одливи кои што се очекува да наста-
нат во периодот.  

22. Банката е должна да обезбедува адекватен износ 
на ликвидни средства согласно очекуваните одливи на 
парични средства.  

23. Ликвидните средства на банката ги вклучуваат: 
- паричните средства; 
- дел од задолжителната резерва во денари; 
- краткорочни хартии од вредност издадени од Ре-

публика Македонија и Народна банка; 
- депозити по видување на сметки кај домашни и 

странски банки кои не служат како обезбедување по 
некоја преземена обврска на банката или за кои не се 
води судски спор; 

- други средства на банката кои имаат висок степен 
на ликвидност.  

 
3. Следење на концентрацијата на изворите  

на средства 
  
24. Банката е должна да воспостави адекватен си-

стем на следење на своите извори на средства, пред се 
преку следење на најголемите депоненти, со цел по-
стигнување на адекватно ниво на диверзифицираност 
на изворите на средства.  

25. Следењето на концентрацијата на изворите на 
средства треба да вклучи: 

- воспоставување и одржување на редовни контакти 
со најголемите депоненти, коресподентните банки и 
другите значајни комитенти и деловни партнери; 

- утврдување на степенот на стабилност на оддел-
ните видови на депозити имајќи ги предвид карактери-
стиките на депонентот;  

- утврдување и следење на движењата кај останати-
те видови на извори на средства.  

26. Банката е должна до Народна банка на квартал-
на основа да доставува Извештај за најголемите депо-
ненти.  

Народна банка со упатство ги пропишува формата, 
содржината и роковите на доставување на извештајот 
од став 1 на оваа точка. 

 
4. Тестирање на ликвидноста  

27. Банката треба да врши тестирање на ликвидноста 
во различни услови - стрес сценарија, со цел да се утвр-
ди нивното влијание врз ликвидносната позиција на бан-
ката, како и врз можноста за почитување на утврдените 
лимити во рамките на утврдените сценарија. 

28. Во смисла на оваа одлука, под стрес сценарио се 
подразбира значајна позитивна или негативна промена 
на одделни внатрешни или надворешни фактори кои 
што имаат соодветно влијание врз ликвидноста на бан-
ката. 

IV. НАДЗОР И МЕРКИ НА НАРОДНА БАНКА 
 
29. Народна банка преку перманентен вонтеренски 

увид и анализа на извештаите од точка 18 и 26, како и 
преку непосредна контрола, ја оценува усогласеноста 
на работењето на банката со оваа одлука и соодветното 
упатство. 

 30. Врз основа на надзорот од точка 29, Народна 
банка може да и наложи на банката да: 

- почитува соодветни ликвидносни коефициенти; 
- доставува месечни, декадни или дневни извештаи 

за приливите и одливите на парични средства во дена-
ри и девизи;  

- почитува други корективни мерки согласно по-
стојната законска регулатива. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
31. Народна банка ќе ги пропише упатството и 

обрасците на извештаите за спроведување на оваа 
oдлука и ќе изготви Циркулар за управување со ли-
квидносниот ризик. 

32. Банката е должна да ги достави до Народна бан-
ка политиките од точка 5 од оваа oдлука, најдоцна до 
30.06.2004 година. 

33. Одредбите од оваа oдлука се однесуваат и на 
штедилниците во Република Македонија. 

34. Оваа oдлука влегува во сила во рок од 8 дена од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
   О.бр. 02-15/X-4/2003                    Претседател 
26 декември 2003 година  на Советот на Народна банка 

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

 ___________ 
1867. 

Врз основа на член 77, став 4 од Законот за банките 
("Сл. весник на РМ" бр. 63/2000, 37/2002 и 51/2003) и 
член 64 став 1, точка 22 од Законот за Народна банка 
на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 
3/2002 и 51/2003), Советот на Народна банка на Репуб-
лика Македонија на својата X седница, одржана на 
26.12.2003 година, ја донесе следнава 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОНСОЛИДИРАНА СУПЕРВИЗИЈА  
НА БАНКИТЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1. Со оваа oдлука се пропишуваат: 
- опфатот на консолидираната супервизија, т.е. суб-

јектите кои ја сочинуваат банкарската група; 
- методите на консолидација на финансиските изве-

штаи на банкарската група; 
- правилата за управување со ризиците на ниво на 

банкарска група; 
- формата и содржината на извештаите и другите 

информации за потребите на консолидирана суперви-
зија и роковите за нивно доставување до Народна бан-
ка на Република Македонија. 

2. Консолидираната супервизија претставува супер-
визија на финансиската состојба и ризиците на кои се 
изложени банките, како резултат на нивната поврзаност 
со други субјекти во рамките на банкарската група.   

 
II. ДЕФИНИЦИИ  

3. Одредени поими во оваа oдлука го имаат следно-
то значење: 

а) Банкарска група постои кога банка или финанси-
ско холдинг друштво (матичен субјект) со седиште во 
Република Македонија остварува контрола врз една 
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или повеќе други банки, други финансиски институции 
или друштва за помошни банкарски услуги или оства-
рува учество во овие субјекти, кои се сметаат за подре-
дени субјекти на банката или финансиското холдинг 
друштво.  

б) Во смисла на потточка а) од оваа точка, матичен 
субјект остварува контрола доколку: 

- директно или индиректно поседува мнозински 
удел во подружницата; или 

- директно или индиректно поседува мнозински дел 
од правата на глас во подружницата; или 

- има право да го назначува и разрешува мнозинство-
то на членовите на органите на управување на подруж-
ницата, директно или индиректно, вклучувајќи и склу-
чен договор со еден или повеќе акционери на подружни-
цата за отстапување на нивните права на глас; или 

- има право на остварување доминантно влијание 
во работењето на подружницата; или 

- во било кој друг случај кога Народна банка на Ре-
публика Македонија утврдува дека матичниот субјект 
остварува доминантно влијание врз подружниците. 

в) Во смисла на потточка а) од оваа точка матичен 
субјект остварува учество во други субјекти доколку 
има директна или индиректна сопственост на најмалку 
20% од капиталот или правата на глас на тие субјекти. 

г) Подружница претставува независен правен суб-
јект кој е директно или индиректно контролиран од ма-
тичен субјект во смисла на потточка б) од оваа точка.  

Доколку подружниците имаат свои подружници, 
истите се сметаат за подружници на матичниот субјект. 

д) Финансиско холдинг друштво претставува фи-
нансиска институција која не е банка, чии подружници 
се банки или други финансиски институции, кои учес-
твуваат во вкупната актива на друштвото со најмалку 
80%, при што барем една подружница е банка.  

ѓ) Друштво за помошни услуги на банката е правно 
лице: 

- кое не е банка; 
- чија главна област на работење е управување со 

недвижности, управување и водење на системот за 
обработка на податоци или извршување на слични 
активности кои по нивната природа се сметаат за по-
мошни активности на главната област на работење на 
една или повеќе банки. 

 
III. ОПФАТ НА КОНСОЛИДИРАНА СУПЕРВИЗИЈА 

 
III. 1. Банкарска група чиј носител е банка 
4. Банка со седиште во Република Македонија, која 

што се смета за матичен субјект во смисла на потточка 
б) и в) од точка 3 на оваа одлука, е предмет на суперви-
зија на консолидирана основа. 

Субјектите кои што се подредени на банката од пр-
виот став на оваа точка, можат да бидат со седиште во 
и надвор од Република Македонија. 

 
III. 2. Банкарска група контролирана од страна 

на финансиско холдинг друштво  
5. Банка со седиште во Република Македонија која 

е контролирана од страна на финансиско холдинг 
друштво со седиште во Република Македонија е пред-
мет на консолидирана супервизија врз основа на консо-
лидираните финансиски извештаи на финансиското 
холдинг друштво.  

Другите субјектите кои што се подредени на фи-
нансиското холдинг друштво од првиот став на оваа 
точка, можат да бидат со седиште во и надвор од Ре-
публика Македонија. 

6. Во случај кога финансиско холдинг друштво со 
седиште во Република Македонија, контролира две или 
повеќе банки со седиште во Република Македонија кои 
не се меѓусебно поврзани од аспект на контрола или 
учество, за банка која е предмет на консолидирана су-
первизија се смета банката со најголем износ на акти-

вата. Ако износот на активата на банките е еднаков, за 
банка која е предмет на консолидирана супервизија се 
смета банката која прва добила дозвола за основање и 
работа издадена од страна на Народна банка на Репуб-
лика Македонија.   

 
III. 3. Можни исклучоци 
7. Финансиска институција или друштво за помош-

ни услуги на банката кои се подредени субјекти во од-
нос на банка или финансиско холдинг друштво нема да 
се вклучат во консолидираната супервизија во следни-
те случаи: 

- доколку има седиште надвор од Република Маке-
донија, во земја во која има правни пречки за трансфер 
на потребните информации за целите на консолидира-
ната супервизија до матичниот субјект; 

- доколку вклучувањето не влијае значајно врз 
утврдувањето на финансиската состојба на банкарската 
група, како и во случаите кога вкупната актива на тој 
подреден субјект е помал од 1% од активата на матич-
ната банка. Ако повеќе подредени субјекти го исполну-
ваат овој услов за исклучување од консолидирана су-
первизија, тие субјекти ќе бидат исклучени во случај 
кога заедно не влијаат значајно врз утврдувањето на 
финансиската состојба на банкарската група; 

- доколку вклучувањето во консолидираната супер-
визија би предизвикало погрешни и несоодветни заклу-
чоци во врска со целите на консолидираната суперви-
зија. 

Без оглед на основот за исклучување од консолиди-
рана супервизија, за сите подредени субјекти останува 
обврската за доставување на потребните информации 
до матичната банка за целите на консолидираната су-
первизија.  

8. Банката која е предмет на консолидирана супер-
визија е должна да ја извести Народна банка на Репуб-
лика Македонија за субјектите од банкарската група 
кои има намера да ги исклучи и за причините за нивно-
то исклучување, 30 работни дена пред датумот на изра-
ботка на консолидираните финансиски извештаи. 

9. Исклучувањето на подреден субјект од банкар-
ската група, во смисла на точка 7 од оваа одлука, треба 
да биде одобрено од страна на Народна банка на Ре-
публика Македонија. Врз основа на причините наведе-
ни во известувањето од точка 8 на оваа одлука, Народ-
на банка на Република Македонија, во рок од 15 работ-
ни дена, оценува дали предложениот опфат на консо-
лидирана супервизија обезбедува целосна и точна 
претстава за финансиската состојба на банкарската 
група. 

 
IV. МЕТОДИ НА ИЗРАБОТКА НА КОНСОЛИДИРА-
НИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА БАНКАРСКАТА 

ГРУПА 
 
10. Банката која е предмет на консолидирана супер-

визија е одговорна да изработи консолидирани финан-
сиски извештаи за банкарската група во согласност со 
важечките сметководствени стандарди.  

11. Изборот на методот на консолидација зависи од 
уделот на матичниот субјект во капиталот или правата 
на глас на другите субјекти во групата.  

При пресметката на вкупниот удел на матичниот 
субјект во капиталот или правата на глас на подредени-
те субјекти, на директните удели на матичниот субјект, 
се додаваат неговите индиректни удели во капиталот 
или правата на глас на подредените субјекти, кои што 
ги поседува преку неговите подружници.  

12. Во случај на контрола во смисла на потточка б) 
од точка 3 на оваа oдлука, консолидираните финанси-
ски извештаи на банкарската група се изработуваат по 
методот на целосна консолидација на финансиските из-
вештаи на матичната банка, финансиското холдинг 
друштво и нивните подружници. 
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По исклучок на претходниот став, консолидираните 
финансиски извештаи изработени согласно овој метод 
не ги вклучува финансиските извештаи на подружни-
ците чија единствена или доминантна активност прет-
ставува осигурувањето (осигурителни компании). 

Матичниот субјект во банкарската група е должен 
да обезбеди примена на единствени принципи за вред-
нување и презентација на одделните финансиски изве-
штаи на подружниците. Доколку ова не е можно, по-
дружниците се должни да изработат посебни финанси-
ски извештаи прилагодени на потребите на консолиди-
раната супервизија.  

13. Другите субјекти во кои што матичниот субјект 
остварува учество и осигурителните компании исклу-
чени со став 2 од точка 12 на оваа одлука, се вклучува-
ат во консолидираните финансиски извештаи на бан-
карската група со користење на методот на главнина.  

14. Во случај на заедничка контрола, кога обврски-
те на матичниот субјект се јасно дефинирани и ограни-
чени во висина на неговиот удел во капиталот, при со-
ставувањето на консолидирани финансиски извештаи 
на банкарска група се користи пропорционалниот ме-
тод на консолидација. 

 
V. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ВО РАМКИТЕ  

НА БАНКАРСКАТА ГРУПА 
 
15. Банката која е предмет на консолидирана супер-

визија е должна работењето на банкарската група и 
преземањето на ризиците да го усогласи со лимитите 
утврдени со Законот за банките и останатите прописи. 

16. Банкарската група треба да биде организирана 
на начин кој ќе и овозможи на банката која е предмет 
на консолидирана супервизија да биде во можност да 
ги следи ризиците на кои е изложена групата и да пре-
зема мерки за управување со тие ризици.  

17. Секој субјект од банкарската група треба да има 
адекватни системи кои ќе овозможат добивање на по-
датоци и информации потребни за целите на консоли-
дираната супервизија. 

18. Лимитите утврдени со Законот за банките кои 
важат за поединечна банка (капитал, адекватност на ка-
питалот, кредитна изложеност, капитални вложувања 
во нефинансиски институции и недвижности) се при-
менуваат и на банкарската група.  

 
VI. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА НАРОДНА БАНКА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
19. Банката која е предмет на консолидирана супер-

визија е должна да состави и достави до Народна банка 
на Република Македонија извештај за составот на бан-
карската група, консолидирани финансиски извештаи и 
консолидирани извештаи за управување со ризиците во 
банкарската група. 

Банката која е предмет на консолидирана суперви-
зија, при изработка извештаите од став 1 на оваа точка, 
е должна да ги има сите потребни информации и пода-
тоци врз чија што основа ќе ги изработи консолидира-
ните финансиски извештаи на банкарската група, како 
и да воспостави систем за проверка на точноста и веро-
достојноста на доставените информации и податоци од 
субјектите во групата.  

20. Извештајот за составот на банкарската група 
треба да содржи листа на одделните субјекти во група-
та и опис на нивната поврзаност. 

Податоците за субјектите во групата треба да содр-
жат: назив на субјектот, матичен број, претежна деј-
ност, вкупен износ на активата, износ на капиталот, 
структура на акционерскиот капитал, удел во капита-
лот и/или правата на глас на другите субјекти во група-
та, податоци за членовите на органите на управување 
на субјектите кои ја сочинуваат банкарската група, на-
зив на супервизорскиот орган кој издал дозвола за ос-

новање и работа на субјектите во групата, назив на 
друштвото за ревизија кое ќе изврши ревизија на кон-
солидираните финансиски извештаи. 

Односите помеѓу субјектите и видот на поврзано-
ста, вклучувајќи ја и висината на уделот во капиталот 
и/или правата на глас во другите субјекти во групата се 
прикажуваат во форма на шематски приказ. 

21. Банката која е предмет на консолидирана супер-
визија е должна да го достави извештајот од точка 20 
на оваа одлука со состојба на крајот на секоја кален-
дарска година.  

Рокот на доставување на извештајот е 31.01. след-
ната година, за претходната година. 

22. Доколку во текот на годината настанат промени 
во составот на банкарската група, промени во секој по-
единечен субјект или во односите помеѓу одделните 
субјекти во групата, банката која е предмет на консо-
лидирана супервизија е должна да достави известување 
до Народна банка на Република Македонија во рок од 
30 работни дена по настанувањето на промените.  

23. На посебно барање на Народна банка на Репуб-
лика Македонија банката која е предмет на консолиди-
рана супервизија е должна да го изготви извештајот од 
точка 20 на оваа одлука со состојба на друг ден и во 
друг рок кои се различни од состојбата и рокот наведе-
ни во точка 21 од оваа одлука. 

24. Консолидираните финансиски извештаи се со-
стојат од консолидиран биланс на состојба и консоли-
диран биланс на успех кои треба да дадат објективна 
претстава за активата, пасивата, приходите и расходите 
на банкарската група.   

25. Консолидираните извештаи за управување со 
ризиците во банкарската група се составен дел на изве-
штаите според Одлуката за методологијата за утврду-
вање на гарантниот капитал на банките, Одлуката за 
методологијата за утврдување на ризично пондерирана 
актива на банките, Одлука за утврдување на методоло-
гијата за класификација на активните билансни и вон-
билансни позиции на банките според степенот на нив-
ната ризичност и соодветните упатства, при што на се-
кој извештај се наведува дека станува збор за консоли-
диран извештај. 

26. Извештаите од точка 24 и 25 од оваа одлука се 
изработуваат на полугодишна основа, при што со со-
стојба на 31.12. се доставуваат во рок од 5 работни де-
на по истекот на рокот за доставување на годишната 
сметка, а со состојба на 30.06. се доставуваат најдоцна 
до 30.09.  

27. На посебно барање на Народна банка на Репуб-
лика Македонија банката која е предмет на консолиди-
рана супервизија е должна да ги изготви извештаите од 
точка 24 и 25 од оваа одлука, со состојба на друг ден и 
во друг рок кои се различни од состојбата и рокот наве-
дени во точка 26 од оваа одлука. 

  
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
28. Првите извештаи од точките 20, 24 и 25 од оваа 

одлука, банката која е предмет на консолидирана су-
первизија е должна да ги изготви со состојба на 
31.12.2004 година и да ги достави до Народна банка на 
Република Македонија во предвидените рокови. 

29. Народна банка на Република Македонија по по-
треба ќе пропише упатство за спроведувањето на оваа 
oдлука. 

30. Оваа oдлука влегува во сила 8 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
   О.бр.02-15/Х-5/2003                     Претседател 
26 декември 2003 година на Советот на Народна банка 

       Скопје                       на Република Македонија 
                                  Гувернер, 
                                                Љубе Трпески, с.р. 
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1868. 

Врз основа на член 35 и 36 од Законот за банките 
("Сл. весник на РМ" бр. 63/2000, 37/2002 и 51/2003) и 
член 64 став 1  точка 22 од Законот за Народна банка 
на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 
3/2002 и 51/2003), Советот на Народна банка на Репуб-
лика Македонија на својата X седница, одржана на 
26.12.2003 година, ја донесе  следнава 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 35 И 36 ОД ЗАКОНОТ ЗА 

БАНКИТЕ  
I. Во Одлуката за примена на член 35 и 36 од Зако-

нот за банките ("Сл. весник на РМ" бр. 41/2001), се вр-
шат следните измени и дополнување: 

1. Називот на oдлуката се менува и гласи: „Одлука 
за лимити за кредитна изложеност на банка“. 

2. Во глава II, точка 2, став 2, по потточката в), се 
додаваат 2 нови потточки г) и д), кои гласат: 

“г) Кредитни изложености обезбедени со неотпо-
викливи безусловни гаранции издадени од меѓународ-
ни финансиски институции.  

Кредитните изложености од став 1 на оваа потточка 
се сметаат за кредитни изложености спрема меѓународ-
ната финансиска институција која што ја издала неот-
повикливата безусловна гаранција. 

Во смисла на оваа одлука, во групата на меѓународ-
ни финансиски институции влегуваат: Банката за меѓу-
народни порамнувања (BIS), Европската Банка за Об-
нова и Развој (EBRD), Европската Инвестициона Банка 
(EIB), Меѓународниот Монетарен Фонд (IMF), Меѓуна-
родната Банка за Обнова и Развој и сите останати ин-
ституции кои работат во составот на Светска Банка. 

д) Кредитни изложености обезбедени со неотповик-
ливи безусловни гаранции издадени од првокласни 
банки.  

Кредитните изложености од став 1 на оваа потточка 
се сметаат за кредитни изложености спрема првоклас-
ната банка која што ја издала неотповикливата безус-
ловна гаранција. 

Исклучок на став 1 од оваа потточка е кога како из-
давач на неотповиклива безусловна гаранција се јавува 
самата банка, нејзината матична банка, подружница 
и/или други поврзани субјекти.  

Првокласна банка, во смисла на оваа одлука, е бан-
ка која согласно кредитниот рејтинг систем на Standard 
& Poor’s, Fitch IBCA и Thompson Bank Watch е оценета 
најмалку со БББ-или со Баа3, согласно рејтингот на 
Moody’s.” 

II. Оваа одлука, влегува во сила во рок од 8 дена од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

III. Се задолжува Дирекцијата за правни, организа-
ционо-кадрови и публикациски работи да изготви пре-
чистен текст на Одлуката за примена на член 35 и 36 
од Законот за банките. 

  
  О.бр.02-15/Х-6/2003                      Претседател 
26 декември 2003 година  на Советот на Народна банка  
             Скопје                        на Република Македонија 

                                                      Гувернер, 
                                               Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
1869. 

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно 
работење ("Сл.весник на РМ" бр.34/01, 49/01, 103/01 и 
51/03), точка 6 од Одлуката за начинот и условите за 
работа на нерезиденти со хартии од вредност во Репуб-
лика Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 53/02,11/03 и 
19/03) и член 68 став 2 од Законот за Народна банка на 
Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр.3/02 и 
51/03), гувернерот на Народна банка на Република Ма-
кедонија на ден 25.12.2003 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРА-
ВОТО ЗА КУПУВАЊЕ НА ДЕВИЗИ ОД НАРОДНА 

БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

1. Овластените банки можат од Народна банка на 
Република Македонија, да купуваат права за купување 
на девизи по продажни курсеви на Народна банка на 
Република Македонија. 

2. Правата за купување на девизи, од точка 1 на 
оваа oдлука, се однесуваат на еден квартал. 

3. Овластените банки ги купуваат правата за купу-
вање на девизи, во евра, по продажен курс на Народна  
банка на Република Македонија, по следната вредност: 

 
Валута во девизи        Количина       Вредност во денари 
    Евро (ЕУР)               1                0.30 

 
4. Износот на премијата се уплаќа на сметка на На-

родна банка на Република Македонија.  
5. Цената на правото за купување на девизи по про-

дажни курсеви на Народна банка на Република Маке-
донија, важи од 01.01.2004 до 31.03.2004  година. 

6. Оваа oдлука влегува во сила со денот на потпишу-
вањето, а ќе се применува од 01.01.2004 година и ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија".  
    Бр. 02-14-632/2003         Гувернер,  
25 декември 2003 година                  Љубе Трпески, с.р. 

        Скопје 
_______________________________________________ 
Oгласен дел 
 

С У Д С К И    О Г Л А С И 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка за расправање на 

оставината на покојниот Фуад Јакуп Асан од Скопје, 
кој починал на 13.12.1963 година, со последна адреса 
на живеење во Петровец, Скопје. Наследниците на по-
којниот се со непозната адреса на живеење. 

Се повикуваат наследниците на покојниот Фуaд Ја-
куп Асан од Скопје, во рок од една година од објавува-
њето на огласот да се јават во Основниот суд Скопје II 
- Скопје или во истиот рок да ја достават сегашната 
адреса на живеење или престојување. Доколку наслед-
ниците не се јават во рок од една година, оставината на 
покојниот ќе припадне на Република Македонија, сог-
ласно член 11 од Законот за наследување. 

Од Основниот суд Скопје II -Скопје, IV. О. бр. 
2139/03.            (35200) 

__________ 
 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак, 
по тужба на тужителот Секуловски Иван од Скопје, 
против тужената Секуловска Снежана од Скопје, со не-
позната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Секуловска Снежана од 
Скопје, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас 
да се јави во судот и во истиот рок да ја достави својата 
сегашна точна адреса на живеење или пак да назначи 
свој полномошник кој ќе ги застапува нејзините инте-
реси во спорот. Доколку во определениот рок тужената 
не се јави во судот, не ја достави сегашната адреса на 
живеење и не постави свој полномошник, ќе и биде по-
ставен привремен старател кој ќе ги застапува нејзини-
те интереси до правосилното окончување на постапка-
та пред овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVII. П. бр. 
3328/03.            (35201) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА 

Пред овој суд се води парнична постапка за сопстве-
ност и владение по тужбата на тужителите Блага Јакимо-
ва од Скопје, Каранфила Мурова и Велика Латева од Ге-
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вгелија, преку полномошникот адвокат Горги Василев од 
Скопје, против тужениот Асен Миленков од Блатец, на 
привремена работа во Италија со непозната адреса. 

Пред овој суд се води парнична постапка и за штета 
по тужбата на тужителите Блага Јакимова од Скопје, 
Каранфила Мурова и Велика Латева од Гевгелија, пре-
ку полномошникот адвокат Горги Василев од Скопје, 
против тужените Гоце Момчилов од с. Добрево, Горе 
Миленков од с. Блатец и Асен Миленков од с. Блатец, 
на привремена работа во Италија со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Асен Миленков од с. Блатец, 
или друго лице кое што знае на која адреса истиот жи-
вее, да се јави во Основниот суд во Виница во рок од 
15 дена од објавувањето на огласот. Доколку во овој 
рок не се јават  за привремен застапник е определен 
стручниот соработник Славе Стефанов, стручен сора-
ботник во Основниот суд во Виница, кој ќе го застапу-
ва во постапката до негово јавување. 

Од Основниот суд во Виница, П. бр. 316/2001, П. 
бр. 336/02.                                                               (34851) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред овој суд е поведена постапка за развод на 
брак, по тужба на тужителката Мине Асановска од 
Градско, против тужениот Асановски Шериф од Кума-
ново, сега со непозната адреса на живеење. 

Од страна на судот како привремен застапник на ту-
жениот се назначува адвокатот Лидија Велиновска од Ку-
маново, кој ќе го застапува тужениот се додека тужениот 
или негов полномошник не се појави пред овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 1991/2003. 
            (35141) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ 
Пред Основниот суд во Радовиш, поведена е по-

стапка за развод на брак по тужба на тужителот Јилмаз 
Ферди од Радовиш, против тужената Мефаилова Саби-
на од Битола, сега со непозната адреса на живеење и 
престојување. Вредност на спорот 60.000 денари. 

Се повикува тужената Мефаилова Сабина во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на овој оглас, да се 
јави во Основниот суд во Радовиш, или да постави свој 
полномошник кој ќе ги штити нејзините права и инте-
реси. Во спротивно, судот по службена должност ќе и 
постави привремен застапник од редот на стручните 
соработници при Основниот суд во Радовиш, се до 
правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Радовиш, П. бр. 420/03. (34850) 
 

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

утврдување право на сопственост по основ на наследс-
тво, по тужба на тужителката Рамадани Емрије од с. 
Џепчиште, против тужената Ибраими Семра од с. Же-
лино, сега со непозната адреса во Швајцарија. Вред-
ност на спорот 60.000,00 денари. 

Се повикува тужената Ибраими Семра во рок од 30 
дена по објавување на огласот во “Службен весник на 
РМ“, да се јави во Основниот суд во Тетово или да ов-
ласти свој полномошник. Во спротивно, судот преку 
Центарот за социјална работа Тетово ќе и постави при-
времен старател кој ќе ги штити нејзините права и ин-
тереси до правосилното завршување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1191/2003.(35214) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5076/03 од 08.12.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02054609?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото  за производство,   
промет и услуги ОРБИТА ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз бул. 
“АСНОМ“ бр. 42/1-38, Скопје. 

Основач на Друштвото  за производство,   промет и 
услуги ОРБИТА ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз бул. “АС-
НОМ“ бр. 42/1-38, Скопје е Зорица Стоиловска од Скоп-
је, бул. “АСНОМ“ бр. 42/1-38. Управител на друштвото 
е Зорица Стоиловска од Скопје, бул. “АСНОМ“ бр. 42/1-
38. Друштвото е основано со изјава за основање на тр-
говското друштво бр. 01/01 од 26.11.2003 година. 

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 
15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98, 18.21, 18.23, 18.24, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.89, 20.10/1, 20.40, 
24.52, 26.15, 28.11, 28.12, 28.52, 34.20, 34.30, 35.50, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
51.21, 51.22, 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, 51.42/21, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 
55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.13/3, 72.10, 72.30, 72.40, 74.40, 74.20/2, 
74.20/5, 74.70, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 
93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот 
нас токи и услуги, застапување на странски правни и 
физички лица, консигнациона продажба, туристички 
услуги, превоз на стоки и патници во меѓународниот 
друмски сообраќај, услуги во меѓународниот сообра-
ќај, лизинг, шпедиција. 

   Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    
5076/2003.                                                                (33398) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ  
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

на Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 25 за 2003 го-
дина, се запишува Здружението Европски Дом на Спор-
тот, со седиште на ул. “Живко Брајкоски“ бр. 179, во Го-
стивар, а застапувано од неговиот претседател Беким 
Абдулаи и лицето Ардит Муслиу. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат во развивање на спортот особено кај младите 
и талентирани луѓе, како и унапредување на спортот со 
цел постигнување на врвни резултати. 

Од Основниот суд во Гостивар.         (34879) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

на Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 25 за 2003 го-
дина, се запишува Здружението Македонски Развоен Фо-
рум за Спорт, Млади и Интеркултура “СОНЦЕ“,  со седи-
ште на ул. “Живко Брајкоски“ бр. 179, во Гостивар, а го 
застапува   претседателот Благица Милошевска. 

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат во развивање на културниот и спортскиот жи-
вот, творештвото и талентите на младите луѓе, како и 
соработка на младите луѓе во Р. Македонија без разли-
ка на нивната националност, вера, убедување. 

Од Основниот суд во Гостивар.         (34881) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции на Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 28 за 
2003 година се запишува Здружението ФОРУМ ЗА 
МЛАДИ И СПОРТ, со седиште во с. Равен-Гостивар-
ско, а застапувано од неговиот претседател Беким Аб-
дулаи и лицето Ардит Муслиу. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат во развивање на спортот особено кај младите и 
талентирани луѓе, како и унапредување на спортот со 
цел постигнување на врвни резултати. 

Од Основниот суд во Гостивар.         (35221) 
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
на Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 27 за 2003 го-
дина се запишува Здружението ФОРУМ за развој на 
едукација и толеранција преку спортот, со седиште во с. 
Форино-Гостиварско, а застапувано од неговиот претсе-
дател Насер Муслиу и лицето Ардит Муслиу. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат во развивање и унапредување на спортот особе-
но кај младите и талентирани луѓе, развивање на кул-
турниот и спортскиот живот кај младите, како и едуци-
рање и толеранција на младите луѓе преку спортот. 

Од Основниот суд во Гостивар.         (35224) 
___________ 

 
Основниот суд во Куманово, со решението Зг. бр. 

30/03 од 25.11.2003 година, се запишува Здружение на 
граѓани Спортски клуб „Јин-Јанг“ од Куманово со се-
диште во Куманово, нас. „Ајдучка Чешма“ бр. 99, со 
скратен назив СЈ Јин-Јанг, во регистарот на здружение 
на граѓани и фондации при Основниот суд во Кумано-
во под рег. бр. 300. 

Основни цели и задачи како и начин и облици на 
дејствување во областа на КИК Боксот, да учествува во 
натпревари организирани од соодветни спортски орга-
низации, да работи на усовршување и школување на 
својот стручен кадар. 

Здружение на граѓани „Спортски клуб“ Јин-Јанг од 
Куманово има седиште во нас. „Ајдучка Чешма“ бб. 

Здружението на граѓани Спортски клуб „Јин-Јанг“ 
бб, седиште во Куманово се здобива со својство на 
правно лице со денот на запишување во регистарот на 
25.11.2003 година. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово.        (35227) 
___________ 

 
Основниот суд во Куманово, со решението Зг. бр. 

31/03 од 25.11.2003 година се запишува Здружението 
на ветеринарни работници од Куманово со седиште во 
Куманово, ул. „Трст“ бр. 9 во регистарот на здружение 
на граѓани и фондации при Основниот суд во Кумано-
во под рег. бр. 289. 

Основни цели и задачи како и начин и облици на 
дејствување на здружението се насочени да ги следи и 
разгледува  проблемите на ветеринарните работници, 
да соработува со државни органи и да ги застапува и 
штити интересите на ветеринарните работници, да во-
ди регистар на ветеринарните работници, да соработу-
ва во развивање на ветеринарната дејност и унапреду-
вање на здравствена заштита на животните и стручно 
оспособување на ветеринарните работници. 

Здружението на ветеринарни работници од Кумано-
во има седиште во Куманово, ул. „Трст“ бр. 9. 

Здружението на ветеринарни работници од Кумано-
во се здобива со својство на правно лице со денот на 
запишувањето во регистарот на ден 25.11.2003 година. 

Здружението ќе дејствува на подрачје на Република 
Македонија. 

Од Основниот суд во Куманово.        (35230) 
___________ 

 
Основниот суд во Куманово, со решението Зг. бр. 

32/03 од 25.11.2003 година, се запишува Здружение за 
заштита и одгледување на птици „ФИКЕР“ Куманово, 
со седиште во Куманово на ул. „Драган Стопаревиќ“ 
бр. 14, во регистарот на здружение на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Куманово под Рег. бр. 299. 

Основни цели и задачи како и начин и облици на 
дејствување на здружението се насочени кон одгледу-
вање на квалитетно добри птици, да ја развива и уна-
предува заштитата на птици и да развива љубов кај на-
селението, да организира заштита за прехранување на 
птици во природа, набавување на добри видови птици 
и да зема учество во организирање семинари и преда-
вања во областа од заштита на птици. 

 Здружението за заштита и одгледување на птици 
„Фикер“ Куманово од Куманово има седиште во Кума-
ново, ул. „Драган Стопаревиќ“ бр. 14. 

Здружението за заштита и одгледување на птици 
„Фикер“ Куманово со седиште во Куманово се здобива 
со својство на правно лице со денот на запишување во 
регистарот на ден 25.11.2003 година.  

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Куманово и Република Македонија. 

Од Основниот суд во Куманово.        (35233) 
_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И  
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 768/03 од 22.12.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за новин-
ско издавачка дејност, трговија и услуги ЕМ 1 ЕМ и др. 
ДОО Скопје, со седиште на ул. “8-ма Ударна бригада“ 
бр. 20, Скопје, со жиро сметка бр. 300000000938317 и 
регистарска влошка бр. 02023939?-3-11-000 при региста-
рот на Основниот суд Скопје I - Скопје.  

Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (34706) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 721/03 од 23.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и услуги ГАМС увоз-извоз Ацо ДООЕЛ 
Скопје, седиште на ул. “Коста Новаковиќ“ бр. 42-4-17, 
Скопје, со жиро сметка бр. 300000000772641 при Ко-
мерцијална банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 
02004271?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје.  

Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (34704) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 777/03 од 24.12.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за тргови-
ја и услуги МАРКЕТ БОБИ-23 Драган Павловски ДОО-
ЕЛ извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. “Сава Коваче-
виќ“ бр. 23, Скопје, со жиро сметка бр. 300000000340215 
и регистарска влошка бр. 02003750?-8-01-000 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје.  

Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (34702) 
__________  

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 774/03 од 24.12.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за тргови-
ја и услуги МАКРИСИМО Благој и други ДОО Стојан 
Скопје, експорт-импорт, со седиште на ул. “Иван Коза-
рев“ бр. 47, Скопје, со жиро сметка бр. 3000000011461-
88 и регистарска влошка бр. 02024668?-3-01-000 при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.  

Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (34701) 
__________  

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 693/03 од 24.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство, трговија и услуги АРТ СТУДИО ц.о. 
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Наум Охридски“ 
бр. 34, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-389607 и 
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регистарска влошка бр. 1-31996-0-0-0 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спро-
ведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (34699) 
__________ 

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

шение IV. Ст. бр. 735/03 од 24.12.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за производс-
тво, трговија и услуги КОНТЕР-С ДООЕЛ Скопје, со се-
диште на ул. “Гандиева“ бр. 17, со жиро сметка бр. 210-
0553863701-56 и регистарска влошка бр. 02041883?-8-03-
000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.  

Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (34698) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 786/03 од 24.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над  должникот Друштво за 
трговија и услуги АЛКЕМ ИМПЕКС Аким ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. “Тале Хри-
стов“ бр. 1 лам. 3 лок. 17, Скопје, со жиро-сметка бр. 
40100-601-343616, и регистарска влошка бр. 1-51583-0-
0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје,   
истата не се спроведува,  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.              (34786) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд IV. Ст. бр. 89/00 од 17.12.2003 го-
дина: предлогот на предлагачите Агенција на РМ за ра-
бота со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет Скопје, Експорт-Импорт банка АД Скопје, и 
предлогот на должникот ДУ ДИРЕКТ КОМУНИКА-
ЦИИ Александар ДОО Скопје, се усвојува. 

Се отвора стечајна постапка  над должникот ДУ 
ДИРЕКТ КОМУНИКАЦИИ Александар ДОО Скопје, 
ул. “Христо Татарчев“ бр. 11, со жиро сметка број 
40100-601-412020  при Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, 
и број на  регистарска влошка 02003958?-3-09-000 од 
Основниот суд Скопје I- Скопје. 

За стечаен судија се определува судијата Верица 
Велкова, судија при овој суд и член на стечајниот совет. 

За стечаен управник се определува Маринко Саз-
довски од Скопје, со седиште на ул. “Елисие Попов-
ски“ бр. 15. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот, во рок од 15 дена да ги при-
јават своите побарувања кај стечајниот должник. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнуваат кај стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители   за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката, за ден 
04.02.2004 година во 10,30 часот во судница 23, спрат 
3- нов дел. 

Да се објави оглас на огласната табла во судот, оглас-
ната табла кај должникот и во “Службен весник на РМ“. 

Жалбата поднесена против решението, не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (34788) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 822/03 од 24.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над  должникот Друштво за 
изведување инсталатерски работи, услуги и трговија 
МАК ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. 
“Владимир Комаров“ бр. 18 а/1-11, со жиро-сметка бр. 
40100-601-381817, и регистарска влошка бр. 0204192-
9?-8-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје,   истата не се спроведува,  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.              (34790) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 744/03 од 17.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над  должникот приватно 
претпријатие за трговија и услуги СЛАВКО КОМЕРЦ 
ДОО увоз-извоз Скопје, с. Долно Соње, со седиште во 
с. Долно Соње, Скопје, со жиро-сметка бр. 40100-601-
336529, и регистарска влошка бр. 1-60744-0-0-0 при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје,   истата 
не се спроведува,  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.              (34797) 
___________ 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 915/03  од 16.12.2003 година, 
се поведува претходна постапка за утврдување на причи-
ните за отворање на стечајна постапка над должникот БИ-
СЕР ДОО - Скопје,  со седиште на  ул. “Прашка“ бб, со 
жиро сметка број 40120-601-2811 кај Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - 
Скопје, РМ. 

За стечаен судија се определува Дејан Костовски су-
дија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по предло-
гот за отворање на стечајна постапка на ден 02.02.2004 го-
дина во 0945 часот, во соба број 70 во зградата на Апела-
циониот суд во Скопје. 

Се определуваат следниве мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува Ацо 

Дамчевски од Скопје, со адреса на ул. “Дрезденска“ бр. 
15-1/9. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до донесу-
вање на одлука за отворање на стечајна постапка и да 
испита дали од имотот на должникот можат да се нами-
рат трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите обвр-
ски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без 
одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на привре-
мениот стечаен управник да влезе во неговите деловни 
простории за да може да ги спроведе потребните дејс-
твија како и да му допушти увид во трговските книги и 
неговата деловна документација. 

Решението да се објави на огласната табла на судот и 
во “Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (34810) 
___________ 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 843/03  од 16.12.2003 година, 
се поведува претходна постапка за утврдување на причи-
ните за отворање на стечајна постапка над должникот Гра-
дежно занаетчиско прометно друштво ДРИМКОЛ-ИНЖИ-
НЕРИНГ Цветан ДООЕЛ - Скопје,  со седиште на  ул. “Бо-
тон“ бр. 27 Б, со жиро сметка број 40120-601-362977, кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците 
во платниот промет - Скопје, РМ. 

За стечаен судија се определува Дејан Костовски су-
дија на овој суд и член на стечајниот совет. 
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Се закажува рочиште поради изјаснување по предло-
гот за отворање на стечајна постапка на ден 04.02.2004 го-
дина во 0830 часот, во соба број 70 во зградата на Апела-
циониот суд во Скопје. 

Се определуваат следниве мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува Ацо Дам-

чевски од Скопје, со адреса на ул. “Дрезденска“ бр. 15-1/9. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до донесу-
вање на одлука за отворање на стечајна постапка и да 
испита дали од имотот на должникот можат да се нами-
рат трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите обвр-
ски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без 
одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на привре-
мениот стечаен управник да влезе во неговите деловни 
простории за да може да ги спроведе потребните дејс-
твија како и да му допушти увид во трговските книги и 
неговата деловна документација. 

Решението да се објави на огласната табла на судот и 
во “Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (34811) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје  II – Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 732/03 од 24.12.2003 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за произ-
водство, трговија и услуги КОМ КОМЕРЦ 1 ЦО увоз-из-
воз Скопје со седиште на бул. „Војводина“ бб, со жиро 
сметка бр. 40100-601-381817, и регистарска влошка бр. 1-
67466-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I – 
Скопје. Истата не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I – Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II – Скопје.        (34813) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје  II – Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 747/03 од 22.12.2003 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги ВА-СА ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, со седиште на ул. „Таки Даскалот“ бр. 1 
Скопје, со жиро сметка бр. 220401100302273, и реги-
старска влошка бр. 02045069?-8-03-000 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I – Скопје. Истата не се спро-
ведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I – Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II – Скопје.        (34815) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје  II – Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 723/03 од 24.12.2003 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за производство и трговија УНИТРЕЈД Беа-
дин ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул. „Ма-
ра Междуречка“ бр. 22-б, со жиро сметка бр. 
300000000444975, и регистарска влошка бр. 02004650?-
8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I – 
Скопје. Истата не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I – Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II – Скопје.        (34849) 
___________  

Основниот суд Скопје  II – Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 816/03 од 24.12.2003 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги и инженеринг ГИНКО 
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Првомајска“ бр. 3, 
Скопје, со жиро сметка бр. 300000000951121, и реги-
старска влошка бр. 02006071?-8-09-000 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I – Скопје. Истата не се спро-
ведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I – Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II – Скопје.        (34895) 
___________  

Основниот суд Скопје  II – Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 547/03 од 07.11.2003 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за ус-
луги и промет ХАНАЕЛ – Комерц експорт-импорт ДОО 
с. Батинци, Скопје, со седиште на ул. „6“ бр. 1, со жиро 
сметка бр. 40100-601-341882, и регистарска влошка бр. 
1-60524-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I 
– Скопје. Истата не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I – Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II – Скопје.        (34934) 
___________  

Се отвора стечајна постапка над должникот ДПТУ 
ИНА увоз-извоз Атанаска ДООЕЛ Велес, ул. „Лазо Трп-
ков“ бр. 46, Велес, број на сметката бр. 200000012717274 
што се води при Стопанска банка АД Скопје-филијала 
Велес. Истата не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I- Скопје. 

Решението да се достави до Одделот за регистраци-
ја при Основниот суд Скопје I – Скопје поради запишу-
вање во трговскиот регистар како и до Државниот за-
вод за геодетски работи, одделение за премер и ката-
стар Велес, заради запишување во јавните книги. 

Да се објави оглас на огласната табла на судот и во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд во Велес.         (34987) 
___________  

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 354/03 
од 10.12.2003 година, над стечајниот должник Друштво 
за производство, трговија и услуги  МИКО увоз-извоз 
Битола ДООЕЛ, со седиште на ул. “Охридска“ бр. 76 
Битола, запишано во регистарска влошка бр. 01004378 
на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 290-
2000000408-78, при Тетекс Кредитна банка АД Скопје 
Филијала Битола, со дејност со шифра 20.30, отвори 
стечајна постапка, не ја  спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (34862) 
_________  

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 350/03 
од 18.12.2003 година, над стечајниот должник Друштво 
за услуги, трговија на големо и мало, увоз-извоз, уго-
стителство и туризам БУТЛЕ Љупчо и др. Битола 
ДОО, со седиште на ул. “Гаврило Радомир“ бр. 10 Би-
тола, запишано во регистарска влошка бр. 01-002317 на 
Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 270-
0000002019-38, при Извозна и кредитна банка АД 
Скопје Филијала Битола со дејност со шифра 52, отво-
ри стечајна постапка, не ја  спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (34866) 
_________  

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 98/03 
од 16.10.2003 година, над стечајниот должник Трговец-
поединец за превоз на стоки во друмскиот сообраќај Пе-
це Васил Блажевски ТП, со седиште на ул. “Петко Ша-
левски“ бр. 3, нас. Г. Оризари Битола, запишано во реги-
старска влошка бр. 1-18861 на Основниот суд во Битола, 
со жиро сметка бр. 40300-601-82609, при Агенцијата за 
работа со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет Скопје ПЕ Битола, со дејност со шифра 60.24, 
отвори стечајна постапка, не ја  спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (34867) 
_________  

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 385/03 
од 23.12.2003 година, над Друштвото за производство, 
трговија, транспорт, угостителство и услуги РИБАР 
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увоз-извоз Симоновски Науме ДООЕЛ с. Отешево Ре-
сен, запишано во регистарска влошка бр. 01010303?-8-
03-000 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 
200000032532143, при Стопанска банка АД Скопје Фи-
лијала Ресен, со дејност шифра 60.23, отвори стечајна 
постапка, не ја  спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (34868) 
_________ 

 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 113/2003 од 23.12.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Трговец-
Поединец “МЕДО“ превоз на лица и стоки во друмски-
от сообраќај Џелили Рушит Мехмедали ТП од с. Д. Ба-
њица, Гостиварско и истата не се спроведува поради 
немање на имот и се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар.         (34871) 
__________ 

 
Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 122/03 

од 17.12.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должникот ТД “ЗОК-ГОГ“ ДООЕЛ Кичево и истата не 
се спроведува поради немање средства за стечајна маса 
и се заклучува стечајната постапка над наведениот 
должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево.         (34873) 
__________ 

 
Основниот суд во Гевгелија објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 9/03 од 09.12.2003 година е отворена стечај-
на постапка над стечајниот должник Претпријатие за 
наводнување, транспорт и градежништво “ХИМЕС“ 
ДОО од Богородица, со седиште на ул. “М. Тито“ бр. 
66, со жиро сметка бр. 41610-601-16658 при Агенцијата 
за работа со блокирани сметки, Скопје. 

За стечаен управник се именува овластениот стеча-
ен управник, дипломиран економист Никола Варелов 
од Гевгелија, ул. “Браќа Миладинови“ бр. 20. 

За стечаен судија се определува Елена Макаровска, 
судија при Основниот суд во Гевгелија. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да 
ги пријавата своите побарувања кај именуваниот стечаен 
управник во рок од 15 дена, сметано од денот на објавува-
њето на огласот за отворање на стечајна постапка во 
“Службен весник на РМ“ и огласната табла на судот. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на огласот за отворање на сте-
чајна постапка да ги пријавата своите разлачни права 
на подвижни предмети и права на должникот како и 
разлачните права на недвижностите на должникот, кај 
именуваниот стечаен управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите обвр-
ски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на 
именуваниот стечаен управник на стечајниот должник. 

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на 
пријавените побарувања за 20.01.2004 година во 10,30 
часот во сала број 9 во Основниот суд во Гевгелија. 

Се закажува извештајно рочиште собрание на дове-
рители за 09.02.2004година во 11,00 часот во сала број 
9 во Основниот суд во Гевгелија. 

Од Основниот суд во Гевгелија.        (34875) 
__________ 

 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 96/03 од 19.12.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за градежништво, трговија и услуги “ПЛАНИНСКИ 
ВИСОВИ“ ДООЕЛ експорт-импорт с. Корито, Гости-
варско, и истата не се спроведува поради немање на 
имот и се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар.         (34877) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 381/02 од 08.12.2003 го-
дина,  се отвора стечајна постапка  над должникот 
Претпријатие за производство и трговија на големо и 
мало МКС експорт-импорт Скопје, со седиште на  ул. 

“Октомвриска Револуција“ бб, со жиро сметка број 
40120-601-235132 кај Агенцијата за работа со блокира-
ни сметки на учесниците во платниот промет - Скопје 
и  регистарска влошка број 1-41841-0-0-0. 

За стечаен управник се определува Радослав Кипров-
ски од Скопје, со адреса на бул. “АСНОМ“ бр. 8-3/36. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 

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

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители   за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште), кое ќе се одржи на  ден 21.01.2004 
година во 1200 часот во соба бр. 70 во зградата на Апе-
лациониот суд во Скопје. 

Решението да се достави во одделот за регистрација 
на овој суд поради запишување во трговскиот регистар, 
до катастар и други органи во кои се запишани правата 
врз бродовите и воздухопловите и правата од индустри-
ска сопственост заради запишување во јавните книги. 

Да се објави оглас на огласната табла на судот и во 
“Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (34998) 
___________ 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 433/02 од 08.12.2003 година,  
се отвора стечајна постапка  над должникот Друштво со 
ограничена одговорност за производство, трговија и ус-
луги МЕТРО-В.П ЦО експорт-импорт - Скопје, со седи-
ште на  ул. “Партизански одреди“ бр. 101, со жиро сме-
тка број 40120-601-95768 кај Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет - 
Скопје и  регистарска влошка број 1-13709-0-0-0. 

За стечаен управник се определува Радослав Кипров-
ски од Скопје, со адреса на бул. “АСНОМ“ бр. 8-3/36. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 

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

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители   за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште), кое ќе се одржи на  ден 21.01.2004 
година во 1130 часот во соба бр. 70 во зградата на Апе-
лациониот суд во Скопје. 

Решението да се достави во одделот за регистрација 
на овој суд поради запишување во трговскиот регистар, 
до катастар и други органи во кои се запишани правата 
врз бродовите и воздухопловите и правата од индустри-
ска сопственост заради запишување во јавните книги. 

Да се објави оглас на огласната табла на судот и во 
“Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (34999) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 584/03 од 10.12.2003 година, е отво-
рена  стечајна постапка над должникот Друштво за де-
ловни услуги, внатрешна и надворешна трговија ДА-
ВИД-ко Небојша Давитковски ДООЕЛ Скопје,  со се-
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диште на ул. “Васил Ѓоргов“ бр. 30-2/4, со жиро сметка 
број 220401100013504, при Македонска банка АД 
Скопје, запишано во судскиот регистар во регистарска 
влошка број 02009384?-8-09-000.  

За стечаен судија е определена Зорица Илиовска су-
дија во овој суд. 

За стечаен управник  се определува Ѓорѓе Костов 
од Скопје, со седиште на ул. “Атинска“ бр. 1-3/9. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 

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

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители - за ис-
питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на 
извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе од-
лучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештај-
но рочиште) на 28.01.2004 година, во 08,45 часот во соба 
бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.  

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (35074)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со реше-

ние на овој суд I. Ст. бр. 741/03 од 28.11.2003 година, се по-
ведува претходна постапка за утврдување на причините за 
отворање на стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за менаџмент, маркетинг и трговија МСМ ДОО - Скоп-
је, со седиште на ул. “Водњанска“ бр. 27, со жиро сметка 
број 40100-601-125621 кај РМ, Агенција за работа со бло-
кирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје. 

 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 
12.01.2004 година во 09,15 часот, во соба број 70, во 
зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

За привремен стечаен управник  се определува Ѓорѓе 
Костов од Скопје со седиште на ул. “Атинска“ бр. 1-3/9. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водењето на претпријатието на должникот се до до-
несување на одлука за отворање на стечајна постапка и 
да испита дали од имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите обвр-
ски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без 
одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот. 
      Се задолжува должникот да му овозможи на при-
времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација.  

Решението да се објави на огласната табла на судот, 
и во “Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (35077)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 841/03 од 16.12.2003 го-
дина, се поведува претходна постапка за утврдување на 
причините за отворање на стечајна постапка над долж-
никот ГЕНЕРАЛ ТРЕЈД Претпријатие за трговија на 
големо и мало увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. 
“29 Ноември“ бр. 42/19, со жиро сметка број 40100-
601-42632 кај РМ, Агенција за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет - Скопје. 

 За стечаен судија се определува Дејан Костовски 
судија на овој суд и член  на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување на пред-
логот за отворање на стечајна постапка на ден 
02.02.2004 година, во 12,15 часот, во соба број 70, во 
зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

За привремен стечаен управник  се определува Дра-
ги Момировски од Скопје со седиште на ул. “Влади-
мир Комаров“ бр. 13/27. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водењето на претпријатието на должникот се до до-
несување на одлука за отворање на стечајна постапка и 
да испита дали од имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 
      Се задолжува должникот да му овозможи на при-
времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација.  

Решението да се објави на огласната табла на судот 
и во “Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (35091)  
___________ 

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

шение II. Ст. бр. 650/03 од 26.11.2003 година, е отворена  
стечајна постапка над должникот Трговско друштво за 
производство и трговија НОПАЛ-ПРОМЕТ Владе и др.  
ДОО увоз-извоз Скопје,  со седиште на ул. “Митрополит 
Теодосиј Гологанов“ бр. 132 Скопје, со жиро сметка број 
300000000360779, при Комерцијална банка АД Скопје.  

За стечаен управник  се определува Ѓорѓе Костов од 
Скопје, со седиште на ул. “Атинска“ бр. 1-3/9, Скопје. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 

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

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители - за ис-
питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на 
извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе од-
лучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештај-
но рочиште) на ден 14.01.2004 година, во 08,30 часот во 
соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.  

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (35099)  
___________ 

 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 4/03 од 16.12.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник ПЕЛАГОНИЈА 
АД Гевгелија, со број на жиро сметка 41610-601-57343 
што се водела при ЗПП Гевгелија, а сега при Агенција-
та за работа со блокирани сметки, со седиште на ул. 
“Маршал Тито“ бр. 124. 

За стечаен управник се именува овластениот управ-
ник Шекерџиев Драган, дипл. правник од Струмица, 
ул. “Јанко Цветинов“ бр. 46. 

За стечаен судија се определува судијата Тана Трај-
ковска, судија при Основниот суд во Гевгелија. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да 
ги пријават своите побарувања кај именуваниот стечаен 
управник во рок од 15 дена, сметано од денот на објавува-
њето на огласот за отворање на стечајна постапка во 
“Службен весник на РМ“ и на огласната табла на судот. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на огласот за отворање на сте-
чајна постапка да ги пријават своите разлачни прва на 
подвижни предмети и права на должникот, како и раз-
лачните права на недвижностите на должникот кај име-
нуваниот стечаен управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите обвр-
ски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на 
именуваниот стечаен управник на стечајниот должник. 
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Се закажува рочиште за испитување и утврдување на 
пријавените побарувања за 27.01.2004 година во 10,30 
часот во сала број 9 во Основниот суд во Гевгелија. 

Се закажува извештајно рочиште-собрание на дове-
рители за 10.02.2004 година во 10,30 часот во сала број 
9 во Основниот суд во Гевгелија. 

Од Основниот суд во Гевгелија.        (35126) 
__________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 

282/2003 од 07.11.2003 година, над стечајниот должник 
Друштво за производство и услуги и трговија на голе-
мо и мало “КЕРКИРА“ ДОО увоз-извоз Битола, со се-
диште на ул. “Партизанска“ бр. 22/55 Битола, запиша-
но во регистарска влошка бр. 01015471 на Основниот 
суд во Битола, со жиро сметка бр. 290-2000000910-27 
при Тетекс Кредитна банка АД Скопје, Филијала Бито-
ла, со дејност со шифра 52.42, отвори стечајна постап-
ка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.         (35132) 
__________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 250/2003 

од 11.11.2003 година, над стечајниот должник Друштво за 
трговија и производство “МАКЕДОНСКО ЈАБОЛКО“ 
Станковски Душко и др. ДОО Ресен, со седиште на ул. 
“Корчуланска“ бр. 9, Ресен, запишано во регистарска вло-
шка бр. 01008234 на Основниот суд во Битола, со жиро 
сметка бр. 200000007434848 при Стопанска банка АД 
Скопје, Филијала Ресен, со дејност со шифра 51.21, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.         (35132) 
__________ 

 
Со решение Ст. бр. 230/03 од 20.11.2003 година, е 

отворена стечајна постапка на должникот Друштво за 
производство, трговија, услуги и транспорт “ВС“ увоз-из-
воз ДООЕЛ с. Колешино, Ново Село, запишано во реги-
старот на Окружниот стопански суд во Штип, со Трег. бр. 
2822/98, регистарска влошка бр. 03003530?-8-01-000 од 
28.04.1999 година, ДБ 4027992118547 и жиро сметка бр. 
41300-601-59166 која се води во Агенцијата за блокирани 
сметки, но одлучена е 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 претпријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица.        (35134) 
__________ 

 
Со решение Ст. бр. 156/03 од 17.11.2003 година, е 

отворена стечајна постапка на должникот Друштво за 
производство, трговија на големо и мало и услуги увоз-
извоз “ЛИЛИ-КОМЕРЦ“ ДООЕЛ Струмица, запишано во 
регистарот на Основниот суд во Штип, со Трег. бр. 
3614/92 од 04.10.1992 година, усогласено со ЗТД со реше-
ние Трег. бр. 1922/98, регистарска влошка бр. 03002630?-
8-01-000 и со жиро сметка бр. 280-0200000166-52 која се 
води во Алфа банка АД Скопје, Филијала Струмица, и 
жиро сметка бр. 200-0000130018-72 која се води во 
Стопанска банка АД Скопје, Филијала Струмица, но од-
лучено е 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 претпријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица.        (35135) 
__________ 

 
Со решение Ст. бр. 233/03 од 19.12.2003 година, е 

отворена стечајна постапка на должникот Друштво за 
промет и услуги ОГРАЖДЕН ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-

извоз Струмица, со жиро сметка бр. 200000016934543, 
која се води при Стопанска банка АД Скопје, запишан 
во регистарот на Основниот суд во Штип, со броја на ре-
гистарска влошка 03004376?-8-01-000 и Трег. бр. 475/99. 

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во “Службен весник на РМ“, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Струмица.        (35137) 
__________ 

 
Основниот суд во Струмица, со решение Ст. бр. 

231/03 од 20.11.2003 година, е отворена стечајна по-
стапка над должникот Друштво за трговија, услуги и 
производство ВИПРОМ -АР ДООЕЛ увоз-извоз Стру-
мица, запишан во регистарот на Окружниот стопански 
суд во Штип, со Трег. бр. 47/02, регистарска влошка 
бр. 03009615?-8-01-000 од 30.01.2002 година, со жиро 
сметка број 220421100333894, која се води во Маке-
донска банка АД Скопје, но одлучено е 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 претпријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица.                     (35139)  
_________ 

 
Основниот суд во Струмица, со решение Ст. бр. 

191/03 од 10.12.2003 година, е отворена стечајна по-
стапка над должникот Претпријатие во приватна сопс-
твеност за трговија на големо и мало “РЕМО-3“ увоз-
извоз П.О. Струмица, со регистарска влошка бр. 1-
1958-0, Срег. бр. 453/91 од 08.04.1991 година, и реги-
старска влошка бр. 1-1958-0 и Срег. бр. 3503/92 од 
10.11.1992 година, со жиро сметка број 41300-601-
10404, која се води во ЗПП Струмица, но одлучено е 
истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го нагаѓаат 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-
тијата. 

Од Основниот суд во Струмица.                     (35140)  
_________ 

 
Основниот суд во Струмица, со решение Ст. бр. 

234/03 од 16.12.2003 година, е отворена стечајна по-
стапка над должникот ДПУТ ЕКСПО-ОПТИК 
Кристиан ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 
41300-601-66531, која се води при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки Скопје, запишан во регистарот на 
Основниот суд во Штип, со бр. на вл. 03001605?-8-01-
000 и Трег. бр. 886/98 од 8.10.1998 година.  

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва и се заклучува поради немање имот, согласно чл. 64 
од Законот за стечај.  

Доверителите можат со жалба да го нагаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во “Службен весник на РМ“, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Струмица.                     (35142)  



Стр. 64 - Бр. 84 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 декември 2003 
 

Основниот суд во Струмица, со решение Ст. бр. 
243/03 од 19.12.2003 година, е отворена стечајна по-
стапка над должникот ДУТ ЕСПЕРО ДООЕЛ  Струми-
ца, со жиро сметка бр. 41300-601-71068, која се води 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, 
запишан во регистарот на Основниот суд во Штип, со 
бр. на вл. 03006210?-8-09-000 и Трег. бр. 2310/99 од 
19.08.1999 година.  

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва и се заклучува поради немање имот, согласно чл. 64 
од Законот за стечај.  

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во “Службен весник на РМ“, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Струмица.                     (35143)  
_________ 

 
Основниот суд во Струмица, со решение Ст. бр. 

239/03 од 16.12.2003 година, е отворена стечајна по-
стапка над должникот ДПУТ увоз-извоз Ива Велкова 
ДОО од Радовиш, со жиро сметка бр. 41310-601-30304, 
која се води при Агенцијата за работа со блокирани 
сметки Скопје, запишан во регистарот на Основниот 
суд во Штип, со бр. на вл. 03003347?-3-09-000 и Трег. 
бр. 2639/98.  

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва и се заклучува поради немање имот, согласно чл. 64 
од Законот за стечај.  

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во “Службен весник на РМ“, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Струмица.                     (35144)  
_________ 

 
Основниот суд во Струмица, со решение Ст. бр. 

236/03 од 16.12.2003 година, е отворена стечајна по-
стапка над должникот ДТ на големо и мало увоз-извоз 
ЕМТА-ПРОМ ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 
200000016934543, која се води при Стопанска банка 
АД Скопје, запишан во регистарот на Основниот суд 
во Штип, со бр. на вл. 03003003-8-01-000 и Трег. бр. 
2295/98.  

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва и се заклучува поради немање имот, согласно чл. 64 
од Законот за стечај.  

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во “Службен весник на РМ“, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Струмица.                     (35145)  
_________ 

 
Основниот суд во Штип, постапувајќи по предлогот 

за отворање на стечајна постапка над должникот АД 
“ЈУГОТУТУН“ Штип, заведен под Ст. бр. 89/03 по 
одржано рочиште за утврдување услови за отворање 
стечајна постапка, донесе решение: се отвора стечајна 
постапка над должникот Акционерско друштво за про-
изводство, откуп, обработка и продажба на тутун и 
промет со земјоделски и индустриски производи “ЈУ-
ГОТУТУН“ - Штип, ул. “Железничка“ бб, со жиро сме-
тка бр. 41400-601-000-0004195, кај Агенцијата за рабо-
та со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет - Скопје, Одделение во Штип. 

За стечаен управник се именува Зоран Коларов од 
Штип, дипломиран економист со стан на ул. “Асном“ 
бр. 24, Штип. 

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

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 
истекот на 8-от ден од денот на објавувањето на огла-
сот за отворање на стечајна постапка во “Службен вес-
ник на РМ“, да ги пријават разлачните права: - на под-
вижни предмети и права на должникот и на недвижно-
стите на должникот. 

Во пријавата мора да се означат предметите на кој 
постои разлачно право, имотот и основот на заснова-
њето на тоа право и обезбеденото побарување. 

Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во 
трговскиот регистар на овој суд како и во земјишните 
книги. 

Испитното и извештајното рочиште на собрание на 
доверителите, на кое ќе се испитуваат и утврдуваат 
пријавените побарувања на доверителите се закажува 
за ден 23.02.2004 година во 10,00 часот во соба бр. 12, 
во зградата на овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.                            (35217) 
_________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

181/03, отвори стечајна постапка над должникот Тргов-
ско услужна задруга “ЖАРОЉ“ увоз-извоз П.О. При-
леп, со седиште на ул. “Егејска“ бр. 21, Прилеп, запи-
шана во регистарска влошка бр. 2-588 со решение 
Срег. бр. 2508/97 од 04.12.1997 година, на Основниот 
суд во Битола, со основна дејност - трговија на мало со 
разни животни продукти, алкохолни пијалаци, произ-
води за домашни потреби, со жиро сметка бр. 
300020000073270, во Комерцијална банка АД Скопје, 
Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.                         (35219) 
_________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

207/03, отвори стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, промет и услуги “ФОТО 
ЗРАК“ Прилеп П.О. со седиште на ул. “Сотка Ѓорѓио-
ски“ бр. 45 во Прилеп, запишан во регистарска влошка 
бр. 1-16193 со решение Срег. бр. 1089/95 од 09.03.1995 
година, на Окружниот стопански суд во Битола, со ос-
новна дејност - други лични услуги и услуги во дома-
ќинството, со жиро сметка бр. 41100-601-29343, во 
Агенцијата за блокирани жиро сметки.  

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.                         (35222) 
___________ 

 
Основниот суд во Струмица, со решение Ст. бр. 

152/03 од 17.11.2003 година, е отворена стечајна по-
стапка над  должникот Друштво за производство, услу-
ги и трговија Пекара ТОНИ ДООЕЛ с. Пиперево, Васи-
лево, запишан во регистарот на Основниот суд во 
Штип, со Трег. бр. 1653/99 од 12.07.1999 година, со ре-
гистарска влошка бр. 03005554?-8-03-000 и со жиро 
сметка број 200-0000304280-19, која се води во Сто-
панска банка АД Скопје, но одлучено е 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 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 

Од Основниот суд во Струмица.                     (35223) 
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Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајната 
постапка над должникот “ПРОГРЕС ИНЖИНЕРИНГ“ 
АД во стечај - Штип, ги известува доверителите дека 
на ден 13.01.2004 во 10,00 часот, во просториите на Ос-
новниот суд во Штип, ќе се одржи седница на собрание 
на доверители заради утврдување начин на продажба 
на дел од имотот на должникот “ПРОГРС ИНЖИНЕ-
РИНГ“ АД во стечај - Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                            (35234) 
_________ 

 
Со решение Ст. бр. 113/03 од 28.11.2003 година, е 

отворена стечајна постапка над должникот Трговец пое-
динец Даниела Васе Даскалова т.п. Струмица, запишан во 
регистарот на Основниот суд во Штип, со Срег. бр. 
288/1997 од 18.06.1997 година, со жиро сметка бр. 41300-
601-61327 која се води во Агенцијата  за работа со блоки-
рани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, но 
одлучено е 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 претпријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица.        (35225) 
__________ 

 
Со решение Ст. бр. 153/2003 од 09.12.2003 година, е 

отворена стечајна постапка над должникот Трговец пое-
динец АНИБАЛ Данчо Ѓорѓи Иванов т.п. с. Гечерлија, 
Босилово, со регистарска влошка бр. 03008237?-6-01-000 
од 07.11.2000 година, Трег. бр. 1126/2000 и со жиро сме-
тка бр. 200000035362215 која се води во Стопанска банка 
АД Скопје, но одлучено е истата да не се спроведува пора-
ди 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-
тијата. 

Од Основниот суд во Струмица.        (35226) 
__________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 13/03 од 19.12.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво за 
производство, трговија и услуги “КОМПАНИ-МАК-
БМ“ Благој ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со седиште 
на ул. “Единство“ бр. 12, со жиро сметка бр. 41620-
601-45036 во Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки, ПЕ Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 
4653/99 од 08.05.2000 година, со регистарска влошка 
бр. 0208537?-8-01-000 во Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со основна дејност превоз на стоки во друмски-
от сообраќај и истата поради немање имот на должни-
кот не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Кавадарци.        (35228) 
__________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 3/03 од 19.12.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво со ограничена 
одговорност за внатрешна и надворешна трговија 
“КИТ-КОМЕРЦ“ Димче ДООЕЛ експорт-импорт Кава-
дарци, со седиште на ул. “Едвард Кардељ“ бр. 9/9, со 
жиро сметка бр. 41620-601-33967 во Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки, ПЕ Кaвадарци, регистриран 
со решение Трег. бр. 4435/99 од 21.09.1999 година, со 
регистарска влошка бр. 02018510?-8-01-000 во Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, која поради немање имот на 
должниот не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Кавадарци.        (35231) 
__________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 132/03 од 23.12.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, 
производство и услуги “ДИЈАНА“ ДООЕЛ увоз-извоз 
Неготино, со седиште на ул. “Фемо Кулаков“ бр. 44, со 
жиро сметка бр. 270-0000006061-37 во Извозна и кре-
дитна банка АД Скопје, Филијала Неготино, регистри-
рано со решение Трег. бр. 3386/2001 од 14.12.2001 го-
дина, со регистарска влошка бр. 02008550?-8-01-000 во 
Основниот суд Скопје I - Скопје и истата поради нема-
ње имот на должникот не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Кавадарци.        (35232) 
__________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 373/03 

од 24.12.2003 година над Друштвото за производство, 
трговија и консалтинг “КАРИТАС“ експорт-импорт 
ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. “Жикица Јовановиќ 
Шпанац“ бр. 56, запишан во регистарска влошка на Ос-
новниот суд во Битола, бр. 01013589?-8-03-000, со жи-
ро сметка  бр. 200000091266128, при Стопанска банка 
АД Скопје, ф. Битола, со дејност шифра 17.40/2, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (35236) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 362/03 

од 25.12.2003 година над Трговското друштво Трајче 
Гулевски “ТЕКСТОМЕ“ увоз-извоз ДООЕЛ Битола, со 
седиште на ул. “Дунавска“ бр. 9, запишан во регистар-
ска влошка на Основниот суд во Битола бр. 01005685?-
8-01-000, со жиро сметка  бр. 500-00000002059-58 при 
Стопанска банка АД Битола, со дејност шифра 52.41,  
стечајната постапка се отвора, не се спроведува и се 
заклучува, поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Битола.                          (35237) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 375/03 

од 25.12.2003 година над Друштвото за производство, 
трговија и услуги Тони Милевски “ЛАВЧАНСКА КО-
РИЈА“ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште на ул. 
“22 -ри Април“ бр. 57, запишан во регистарска влошка 
на Основниот суд во Битола бр. 01004917?-8-03-000, со 
жиро сметка  бр. 500-0000000661-71 при Стопанска 
банка АД Битола, со дејност шифра 52.11,  стечајната 
постапка се отвора, стечајната постапка не се спрове-
дува и се заклучува. 

Од Основниот суд во Битола.                          (35238) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 389/03 

од 25.12.2003 година над Трговското друштво за произ-
водство, услуги и трговија КИРИЛ “ВЕНДОРА“ екс-
порт-импорт ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. “Врпо-
ље“ бр. 32, запишан во регистарска влошка на Основни-
от суд во Битола бр. 01012014?-8-03-000, со жиро сметка  
бр. 500-0000002612-48 при Стопанска банка АД Битола, 
со дејност шифра 52.11,  стечајната постапка се отвора, 
стечајната постапка не се спроведува и се заклучува. 

Од Основниот суд во Битола.                          (35239) 
___________ 

 
Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 

101/03 од 11.11.2003 година, отвори стечајна постапка 
на должникот Трговец поединец за трговија на мало 
“ЕЛИ“ Елвира Аџија Ахмедоски Т.П.Кичево, и истата 
не се спроведува согласно Законот за стечај и се заклу-
чува стечајната постапка на наведениот должник. 

Од Основниот суд во Кичево.                          (35240) 
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Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 387/03 
од 25.12.2003 година над трговецот поединец за произ-
водство и поставување на авто церади Пецо Благоја 
Мицковски “ЦЕРАДА“ Битола, Г. Оризари, со седиште 
на ул. “Ванчо Јаневски“ бр. 84, запишан во регистарска 
влошка на Основниот суд во Битола бр. 01001601?-6-
03-000, со жиро сметка  бр. 200000027515206 при Сто-
панска банка АД  ф. Битола, со дејност шифра 36.63,  
стечајната постапка се отвора, стечајната постапка не 
се спроведува и се заклучува, поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Битола.                          (35242) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 743/03 од 18.12.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник Претприја-
тие за производство и трговија “АЛСО 76“ извоз-увоз 
ДОО Скопје, со седиште на бул. “Јане Сандански“ бр. 
7/1-21, со жиро сметка бр. 40100-601-224030 при Аген-
цијата за работа со блокирани сметки и регистарската 
влошка бр. 1-40079-0-0-0 при регистарот  на Основниот 
суд Скопје I - Скопје.  

Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (35206) 

__________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 291/03 од 25.12.2003 година, е поведена 
претходна постапка заради утврдување на услови за 
отворање на стечајна постапка над должникот ТД РУД-
НИЦИ БЕНТОМАК с. Гиновци, Крива Паланка, со жи-
ро сметка бр. 510-0000200580-60 при КИБ Банка АД 
Куманово. 

За стечаен судија се именува членот на стечајниот 
совет судијата Сунчица Ефремовска. 

За привремен стечаен управник се именува Марјан 
Цветковски, ул. “Маршал Тито“ бр. 50, Крива Паланка, 
моб. 070 509 583. 

До донесување на одлука по предлогот за отворање 
на стечајна постапка должникот може да располага со 
својот имот само со претходна дозвола на привремени-
от стечаен управник. 

Се запира одредувањето и спроведувањето на при-
силните извршување и обезбедување против должникот. 

Се повикуваат сите должници да ги исполнат свои-
те обврски кон овој должник. 

Се забранува исплата од сметка на должникот. 
Ова решение да се објави во “Службен весник на 

РМ“ и на огласна табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.        (35308) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение II. Ст. бр. 1056/03 од 22.12.2003 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, промет, транспорт и услуги СТОКОТРЕЈД ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. “Лазар 
Личеноски“ бр. 58 и жиро сметка бр. 40100-601-482967 
при Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет на Република Македонија, со регистар-
ска влошка бр. 02028778?-8-01-000 и истата не се спро-
ведува и се заклучува. 

Должникот да се брише од регистарот кој го води 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (35314) 
__________ 

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

шение II. Ст. бр. 1052/03 од 22.12.2003 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Друштво за градеж-
ништво, трговија и услуги КИТКА ТЕЛ ДОО увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. “7 Јули“ бр. 23 и жиро сметка 
бр. 300000001694723 при Комерцијална банка АД Скоп-
је, со регистарска влошка бр. 02041635?-3-01-000 и иста-
та не се спроведува и се заклучува. 

Должникот да се брише од регистарот кој го води 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (35268) 

Основниот суд Скопје I  - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Ст. бр. 1113/03 од 29.12.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должникот 
Друштво за книговодствени услуги и трговија АДА 
ДООЕЛ експорт-импорт – Скопје, со седиште на ул. 
„Мито Хаџивасилев Јасмин“ бб, со сметка број 210-
0475706801-28 при Тутунска банка АД – Скопје и реги-
старска влошка број 02027881?-8-09-000, и истата не се 
спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар, кој го води овој суд. 

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 
„Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I – Скопје.        (35269) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I  - Скопје објавува дека со ре-

шение II. Ст. бр. 1080/03 од 22.12.2003 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за производс-
тво, транспорт, промет и услуги МУЛТИ ОФФИС ДОО 
експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Прашка“ бр. 
23 и жиро сметка број 210056933810186 при Тутунска 
банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02048330?-3-
03-000, и истата не се спроведува и се заклучува. 

Должникот да се брише од регистарот кој го води 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I – Скопје.        (35270) 
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I  - Скопје објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 1098/03 од 24.12.2003 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, трговија и услуги ЏАНГО-КОМПАНИ екс-
порт-импорт ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Хел-
синки“ бр. 31 а, и жиро сметка број 510-0000003435-86 
при Комерцијално инвестициона банка АД Куманово, 
со регистарска влошка бр. 02049814?-8-03-000, и иста-
та не се спроведува и се заклучува. 

Должникот да се брише од регистарот кој го води 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I – Скопје.        (35271) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I  - Скопје објавува дека со ре-

шение II. Ст. бр. 1100/03 од 24.12.2003 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги ОСКАР ГОЛД експорт-им-
порт ДОО Скопје, со седиште на бул. „Климент Охрид-
ски“ бр. 34/1, и жиро сметка број 300000000940257 при 
Комерцијална банка АД Скопје и жиро сметка број 
370011100033232 при ЕУРОСТАНДАРД банка АД 
Скопје, со регистарска влошка бр. 02041654?-3-01-000, и 
истата не се спроведува и се заклучува. 

Должникот да се брише од регистарот кој го води 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I – Скопје.        (35272) 
___________ 

 
Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 189/03 од 15.11.2003 година е отворена сте-
чајна постапка над Друштво за производство, промет и 
услуги УНИОН КОМПАНИ Хасан и Артан ДОО увоз-
извоз Куманово, ул. „Христијан Карпош“ бр. 5 од Ку-
маново, со жиро сметка бр. 510-1288-28 при КИБ БАН-
КА АД Куманово, број на регистарска влошка 
02007946?-3-03-000 и Трег. бр. 7676/98 од 28.01.1999 
година на Основниот суд Скопје I  - Скопје. 

За стечаен судија се именува Сунчица Ефремовска 
судија на овој суд и член на стечаен совет. 

За стечаен управник се именува Николовски Михајло, 
ул. „Тоде Думба“ бр. 37, Куманово, моб. 070 509 577. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 
истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на ог-
ласот за отворање на стечајна постапка во „Службен 
весник на РМ“ и на огласна табла во судот да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник во сог-
ласност со одредбите на Законот за стечај („Сл. весник 
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на РМ“ бр. 55/97 ЗС-став 3 на член 61 од ЗС), а за при-
јавата на побарувањата (член 185 од ЗС). 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот за отворање на сте-
чајната постапка во „Сл. весник на РМ“ да ги пријават 
своите разлачни права: а. на подвижни предмети и пра-
ва на должникот, б. на недвижностите на должникот 
кои не се запишани во јавните книги, в. на недвижно-
стите на должникот кои се запишани во јавните книги, 
ако тие разлачни права не се запишани во тие книги. 

Во пријавата мора да се означат предметите на кои 
постои разлачно право, начинот и основот на заснова-
ње на тоа право, како и обезбеденото побарување. 

Отворањето на стечајната постапка да се запише во 
трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I Скопје 
како и во јавни книги. 

Стечајната постапка отворена на ден 15.11.2003 го-
дина на денот во кој ова решение и огласот за отвора-
ње на стечајна постапка е ставен на огласна табла на 
овој суд. 

Испитното рочиште на собирот на доверителите на 
кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарува-
ња на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на ден 
16.01.2004 во 12,00 часот во соба бр. 73/2 на Основниот 
суд во Куманово. 

Испитното рочиште од став 8 на ова решение на со-
брание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое 
врз основа на извештај на стечаен управник ќе се одлу-
чува за понатамошниот тек на стечајната постапка се 
закажува за истиот ден и на истото место каде што е 
закажано испитното рочиште на собирот на доверите-
лите во 12,00 часот. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнат на стечајниот управник за стечај-
ниот должник, без одлагање. 

Од Основниот суд во Куманово.        (35289) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со реше-

ние на овој суд I. Ст. бр. 809/03  од 02.12.2003 година, се 
поведува претходна постапка за утврдување на причините 
за отворање на стечајна постапка над должникот ММ Кни-
говодствени услуги Митковска Марина - Скопје,  со седи-
ште на  ул. “Социјалистичка Зора“ бр. 78, со жиро сметка 
број 40120-685-27632 кај Агенцијата за работа со блокира-
ни сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, РМ. 

За стечаен судија се определува Дејан Костовски су-
дија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по предло-
гот за отворање на стечајна постапка на ден 15.01.2004 го-
дина во 1145 часот, во соба број 70 во зградата на Апела-
циониот суд во Скопје. 

Се определуваат следниве мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува Ацо 

Дамчевски од Скопје, со адреса на ул. “Дрезденска“ бр. 
15-1/9. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до донесу-
вање на одлука за отворање на стечајна постапка и да 
испита дали од имотот на должникот можат да се нами-
рат трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите обвр-
ски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без 
одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на привре-
мениот стечаен управник да влезе во неговите деловни 
простории за да може да ги спроведе потребните дејс-
твија како и да му допушти увид во трговските книги и 
неговата деловна документација. 

Решението да се објави на огласната табла на судот и 
во “Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (33158) 
___________ 

 
Основниот суд во Гевгелија објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 62/02 од 23.12.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник Дојранско езе-

ро АД Нов Дојран, со бр. на жиро сметка 41610-601-
2902, која се води при Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки - Скопје. 

За стечаен управник се именува Кирил Џинов, 
дипл. екон. од Скопје, бул. “Октомвриска револуција“ 
бр. 8, влез 2, спрат 4, стан 15. 

За стечаен судија се именува судијата Тана Трајков-
ска судија при Основниот суд Гевгелија. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај 
именуваниот стечаен управник сметано од денот на обја-
вувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во 
“Службен весник на РМ“ и на огласната табла на судот. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на огласот за отворање на сте-
чајна постапка да ги пријават своите разлачни права на 
подвижни предмети и права на должникот, како и раз-
лачни права на недвижностите на должникот кај име-
нуваниот стечаен управник. 

Се повикуваат должниковите должниците своите 
обврски да не ги исполнуваат директно на должникот 
туку на именуваниот стечаен управник на стечајниот 
должник. 

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на 
пријавените побарувања за ден 24.02.2004 година во 
11,00 часот во сала бр. 9 во Основниот суд во Гевгелија. 

Се закажува извештајно рочиште - собрание на до-
верители за 09.03.2004 година во 10,00 часот во сала 
бр. 9 во Основниот суд во Гевгелија. 

Од Основниот суд во Гевгелија.                     (35180) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - , објавува дека со решение 

на овој суд I. Ст. бр. 755/03  од 28.11.2003 година, се пове-
дува претходна постапка за утврдување на причините за 
отворање на стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за промет на големо и мало ШИПАД-КОМЕРЦ ГРА-
ДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ увоз-извоз Скопје,  со седиште 
на  ул. “ 11 Октомври“ бр. 28, со жиро сметка број 40100-
601-321818 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки 
на учесниците во платниот промет - Скопје, РМ. 

За стечаен судија се определува Дејан Костовски су-
дија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по предло-
гот за отворање на стечајна постапка на ден 12.01.2004 го-
дина во 0830 часот, во соба број 70 во зградата на Апела-
циониот суд во Скопје. 

Се определуваат следниве мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува Ацо 

Дамчевски од Скопје, со адреса на ул. “Дрезденска“ бр. 
15-1/9. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до донесу-
вање на одлука за отворање на стечајна постапка и да 
испита дали од имотот на должникот можат да се нами-
рат трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите об-
врски и должниковите солидарни содолжници и гаранти 
без одлагање да ги исполнат своите обврски кон долж-
никот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на привре-
мениот стечаен управник да влезе во неговите деловни 
простории за да може да ги спроведе потребните дејс-
твија како и да му допушти увид во трговските книги и 
неговата деловна документација. 

Решението да се објави на огласната табла на судот и 
во “Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (35183) 
___________ 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 723/03  од 28.11.2003 година, 
се поведува претходна постапка за утврдување на причи-
ните за отворање на стечајна постапка над должникот 
Угостителски дуќан САЛВАДОР Дојчиновски Кирил - 
Скопје, со седиште на  ул. “Градиште“ бр. 14, со жиро 
сметка број 40100-685-46577 кај Агенцијата за работа со 
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блокирани сметки на учесниците во платниот промет - 
Скопје, РМ. 

За стечаен судија се определува Дејан Костовски су-
дија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по предло-
гот за отворање на стечајна постапка на ден 14.01.2004 го-
дина во 1145 часот, во соба број 70 во зградата на Апела-
циониот суд во Скопје. 

Се определуваат следниве мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува Ацо Дам-

чевски од Скопје, со адреса на ул. “Дрезденска“ бр. 15-1/9. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до донесу-
вање на одлука за отворање на стечајна постапка и да 
испита дали од имотот на должникот можат да се нами-
рат трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите обвр-
ски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без 
одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на привре-
мениот стечаен управник да влезе во неговите деловни 
простории за да може да ги спроведе потребните дејс-
твија како и да му допушти увид во трговските книги и 
неговата деловна документација. 

Решението да се објави на огласната табла на судот и 
во “Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (35184) 
___________ 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 813/03  од 02.12.2003 година, 
се поведува претходна постапка за утврдување на причи-
ните за отворање на стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало на градинар-
ски и овошни производи ЕВТ-ГРАДИНАР увоз-извоз 
ДОО-Скопје, со седиште на  ул. “Васил Главинов“ бр. 36, 
со жиро сметка број 40100-601-323508 кај Агенцијата за 
работа со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет - Скопје, РМ. 

За стечаен судија се определува Дејан Костовски су-
дија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по предло-
гот за отворање на стечајна постапка на ден 15.01.2004 го-
дина во 1115 часот, во соба број 70 во зградата на Апела-
циониот суд во Скопје. 

Се определуваат следниве мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува Јас-

минка Еленчевска од Скопје, со адреса на ул. “Никола 
Тримпаре“ бр. 61/2-5. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до донесу-
вање на одлука за отворање на стечајна постапка и да 
испита дали од имотот на должникот можат да се нами-
рат трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите обвр-
ски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без 
одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на привре-
мениот стечаен управник да влезе во неговите деловни 
простории за да може да ги спроведе потребните дејс-
твија како и да му допушти увид во трговските книги и 
неговата деловна документација. 

Решението да се објави на огласната табла на судот и 
во “Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (35198) 
___________ 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 767/03  од 28.11.2003 година, 
се поведува претходна постапка за утврдување на причи-
ните за отворање на стечајна постапка над должникот 
Друштво за промет и услуги УНИОН ТРАДЕ Кирил и др. 
ДОО-Скопје, со седиште на  ул. “Рафаило Батино“ бр. 1, 
со жиро сметка број 40120-601-115922 кај Агенцијата за 
работа со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет - Скопје, РМ. 

За стечаен судија се определува Дејан Костовски су-
дија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по предло-
гот за отворање на стечајна постапка на ден 12.01.2004 го-
дина во 1115 часот, во соба број 70 во зградата на Апела-
циониот суд во Скопје. 

Се определуваат следниве мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува Јас-

минка Еленчевска од Скопје, со адреса на ул. “Никола 
Тримпаре“ бр. 61/2-5. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до донесу-
вање на одлука за отворање на стечајна постапка и да 
испита дали од имотот на должникот можат да се нами-
рат трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите обвр-
ски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без 
одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на привре-
мениот стечаен управник да влезе во неговите деловни 
простории за да може да ги спроведе потребните дејс-
твија како и да му допушти увид во трговските книги и 
неговата деловна документација. 

Решението да се објави на огласната табла на судот и 
во “Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (35199) 
___________ 

 
Во огласот бр. 33419 за стечајна постапка, објавен 

во "Сл. весник на РМ" бр. 80/2003, на стр. 36, во пос-
ледниот ред наместо: "Од Основниот суд Скопје I-
Скопје" треба да стои: "Од Основниот суд во Велес".  
_______________________________________________ 

 
Л И К В И Д А Ц И И 

 
Основниот суд Скопје – Скопје, објавува дека со 

решение I. Л.бр. 53/03 од 07.10.2003 година, е отворена  
ликвидациона постапка над Трговското претпријатие 
на големо и мало „ХАБИБ-52“ ЦО експорт-импорт – 
Скопје, ул. „4“ бр. 37, село Батинци. 

За ликвидатор се определува Мито Арминовски од 
Скопје, ул. „4“ бр. 37, село Батинци. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ли-
квидаторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према Трговското претпријатие на големо и мало 
„ХАБИБ-52“ ЦО експорт-импорт – Скопје, во ликвида-
ција во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци 
од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I – Скопје.        (34827) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со ре-

шение на овој суд Л.бр. 59/03 од 14.11.2003 година, е 
отворена ликвидациона постапка над предлагачот При-
ватно трговско претпријатие „СВЕТЛО СКОПСКО 
ЕКСТРА“ ЦО увоз-извоз – Велес, со седиште на ул. „Бе-
оградска“ бр. 189/1-12 и жиро сметка 41600-601-50678. 

За ликвидатор се определува лицето Марковска 
Силвана од Велес, ул. „Пајак Планина“ бр. 16 – Велес. 

Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали 
не покуси од 15 дена, ниту подолги од 30 дена, објаву-
ва дека претпријатието е во ликвидација, и со објавите 
ги повикуваат доверителите да ги пријават своите по-
барувања, во рок кој не може да биде подолг од три ме-
сеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I  - Скопје.        (34989) 
___________ 

 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. “Јане 

Сандански“ бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 3312/03 од 30.10.2003 година, објавува дека 
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Друштвото за извоз увоз и внатрешен промет ДРВО-
ИМПЕКС Веселин ДООЕЛ Скопје, ул. “11 Октомври“ 
бр. 36,  со жиро-сметка 300000001186637  при Комер-
цијална банка а.д. Скопје,  е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од (3)  месеци од последната објава.      

Од ликвидаторот.                                              (35056) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 132/03 

од 26.12.2003 година, отвори ликвидациона постапка 
над Претпријатие за трговија и услуги ПОПАЈ увоз-из-
воз П.О. Штип, ул. “Борис Кидрич“ бр. 5, Штип, со жи-
ро сметка бр. 41400-601-16322 кај Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет Скопје, Одделение во Штип. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води кај Oсновниот 
суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.         (35211) 
__________ 

 
Ликвидаторот Оливер Чолаков од Струмица, ул. 

“24 Октомври“ бр. 6, запишан во трговскиот регистар 
при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 
1031/03 од 11.12.2003 година, објавува дека Друштвото 
за производство, трговија, угостителство и услуги ФЕ-
НИКС ДОО увоз-извоз Струмица, ул. “Маршал Тито“ 
бр. 20, Струмица, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.          (35212) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 2984/03 од 12.09.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 02047386?-3-09-000, ја запиша во трговски-
от регистар ликвидацијата на ТД на Друштвото за гра-
дежништво, транспорт, производство, промет и услуги 
КА КОНСАЛТИНГ Катерина и др. ДОО увоз-извоз 
Скопје, бул. “Јане Сандански“ бр. 12/6-23, општина 
Кисела Вода. 

Се врши бришење на субјектот од трговскиот реги-
стар по спроведена ликвидациона постапка. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (35158) 
__________ 

 
Ликвидаторот Еленкова Станика од Скопје, ул. 

“Никола Русински“ бр. 12 II/29, запишан во судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег. бр. 2953/2001, објавува дека Друштвото БО-
БИКОМ Крсто ДООЕЛ, со број на жиро сметка 40120-
601-281480, отворена при ЗПП, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.          (35194) 
_______________________________________________ 

 
Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 

 
Над подвижниот имот сопственост на заложниот 

должник Трговец поединец “Драги Методи Бугаринов-
ски“ ТП Берово, кој се состои од  возило со следните ка-
рактеристики: вид TOVARNO, марка IVEKO, тип DAILY  
35C11V/13.2, број на шасија ZCFC3572005288963, број 
на моторот 3031387, сила на моторот во kw 78, година 
на производство 2000, работна зафатнина на моторот  
во sm3 2978, маса на празно возило во kg 2175, дозво-
лена носивост во kg 1325, места за седење 3, форма на 

каросерија furgon, боја на каросерија bela 01, регистар-
ска ознака ШТ-070-ТГ според сообраќајна дозвола МК 
0473303 бр. 6064 издадена на 29.09.2000 година од стра-
на на ОВР Берово, заснован е договорен залог од прв ред 
врз основа на нотарски акт ОДУ бр. 128/03 од 16.12.2003 
година составен од нотарот Татјана Миовска од Берово, 
и тоа Анекс кон Договор за обезбедување на парично 
побарување со засновање на договорен залог врз под-
вижни предмети (регистриран залог од прв ред) со 
својство на извршна исправа составен во форма на но-
тарски акт од страна на нотарот Татјана Миовска со се-
диште на подрачјето на Основен суд во Берово, Берово 
под ОДУ бр. 37/03 од 24.04.2003 година во корист на 
заложниот доверител Штедилница “МОЖНОСТИ“ 
ДОО Скопје за обезбедување на парично побарување 
во износ од 15.000 ЕУР.                                         (34856) 

___________ 
 

Врз основа на Анекс Договор бр. 1 кон договорот за 
обезбедување на парично побарување со договорна хи-
потека од прв ред, со својство на извршна исправа, со-
ставен во форма на нотарски акт од нотарот Наџи Зеѓи-
ри од Тетово под ОДУ бр. 550/03 од 16.12.2003  годи-
на, склучен меѓу Тутунска банка АД Скопје, како зало-
жен доверител, Друштво за трговија и градежништво 
Љупчо Гочевски ИНЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ 
Охрид, како Должник-заложен должник, Гочевски 
Љупчо од Охрид, како заложен должник и Македонска 
банка АД Скопје, со седиште на бул. “ВМРО“ бр. 3/12-
2, како заложен должник засновано е заложно право за-
лог од прв ред и тоа: врз недвижен имот деловен про-
стор бр. 1, што се наоѓа во станбена зграда, бул. “Илин-
денска“ бб, IV-станбена единица до угостителски об-
јект Ловец, спроти нова пошта во Тетово, со површина 
од 498.50 м2, мерено од ѕид до ѕид кое заложно право е 
регистрирано во интабулационата книга при Основни-
от суд во Тетово, сопственост на заложниот должник 
Македонска банка АД Скопје.                        (34858) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште К.П. бр. 1624/2, 
план 15, скица 33, во м.в. “Село“, култура нива 11000, 
класа 2, со вкупна површина од 335м2, право на нед-
вижност 831, опишано во Имотен лист бр. 1533 за КО 
Долно Оризари, Битола, сопственост на Киро Ангел-
ковски од с. Долно Оризари, за вкупна продажна цена 
од 50.000,00 денари. Купувачот е должен да го плати 
данокот на промет и сите други трошоци.  

Се повикуваат сосопствениците и сопствениците на 
парцелите кои граничат со наведената парцела во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Служ-
бен весник на РМ“, до колку се заинтересирани писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, 
го губат правот на првенствено купување. Изјавите за 
прифаќање на понудата да се доставуваат до нотарот 
Луиза Христова, Безистен, локал бр. 14, Битола.  (34860) 

__________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран залог врз 

подвижни предмети, со својство на извршна исправа, 
составен од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, 
Скопје, под ОДУ бр. 598/03 од 24.12.2003 година, склу-
чен меѓу Стопанска банка АД Битола, како заложен до-
верител и Друштвото  за трговија и услуги Е-ТРАДЕ 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Парти-
зански одреди“ бр. 66Б, ТЦ Карпош, локал 108 во 
Скопје, засновано е заложно право-регистриран залог 
врз подвижни предмети на заложниот должник, кое за-
ложно право е регистрирано во Централниот регистар 
на 25.12.2003 година, со единствен деловоден иденти-
фикационен број 10120030001777.                       (35057) 

__________ 
 

Врз основа на Договор за регистриран залог врз под-
вижни предмети, со својство на извршна исправа, соста-
вен од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, 
под ОДУ бр. 586/03 од 17.12.2003 година, склучен меѓу 
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Комерцијална банка АД Скопје, како заложен доверител 
и Друштвото за производство и промет на големо и мало 
ДИМЕ Илија и други ДОО увоз-извоз Скопје, со седи-
ште на ул. “Алекса Дундиќ“ бр. 211-а, Скопје, како зало-
жен должник, засновано е заложно право-регистриран 
залог врз подвижни предмети на заложниот должник, 
кое заложно право е регистрирано во Централниот реги-
стар на 19.12.2003 година, со единствен деловоден иден-
тификационен број 10120030001733.                      (35057) 

__________ 
 

Врз основа на Договор за залог на недвижен имот, 
со својство на извршна исправа, потврден од нотарот 
Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ бр. 
585/03 од 17.12.2003 година, склучен меѓу Комерцијал-
на банка АД Скопје, како заложен доверител и Друш-
твото за производство и промет на големо и мало ДИ-
МЕ Илија и други ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште 
на ул. “Алекса Дундиќ“ бр. 211-а во Скопје, како зало-
жен должник, засновано е заложно право-хипотека врз 
недвижен имот на заложниот должник и тоа: деловен 
комплекс во Скопје, на ул. “Босна и Херцеговина“ бб, 
Скопје Север, евидентиран во Поседовен лист број 
1072 за КО Бутел, под објект, со површина од 256м2 и 
неплодно земјиште, со површина од 1987м2 и Поседо-
вен лист бр. 17880 за КО Скопје, под објект со површи-
на од 1032 и неплодно земјиште со површина од 
1813м2, издадени од Државниот завод за геодетски ра-
боти-Сектор за премер и катастар Скопје, а кој деловен 
комплекс е составен од следниве објекти: млин со си-
лоси, изграден врз основа на Одобрение за градење, из-
дадено од Министерството за урбанизам, градежниш-
тво и заштита на животна средина-Подрачна единица 
Чаир под Уп. бр. 12-645 од 11.12.1995 година, заедно 
со опремата од електрика и машинство вградена во 
млинот која по својата намена претставува функцио-
нална целина и е составен дел од млинот и истата се 
третира како недвижност и која не може да се издвои 
од недвижноста без да се изгуби функционалноста, 
фурна изградена врз основа на Одобрениe за градење 
бр. 12-889/2 од 18.07.1996 година, издадено од Мини-
стерството за урбанизам, градежништво и заштита на 
животна средина-Подрачна единица Чаир и типска тра-
фостаница изградена врз основа на Одобрение за град-
ба бр. 2142/1 од 16.10.1996 година, издадено од Мини-
стерството за урбанизам, градежништво и заштита на 
животна средина-Подрачна единица Чаир.        (35061) 

__________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран залог врз ак-

ции, со својство на извршна исправа, составен од нота-
рот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ 
бр. 514/03 од 14.11.2003 година, склучен меѓу Стопан-
ска банка АД Битола, како заложен доверител и фарма-
цевтска, козметичка и диететска индустрија АД ЈАКА-
80 Радовиш, ЕНЕРГОМАРКЕТ Аце и Благојка ДОО 
експорт-импорт Скопје и Приватната здравствена орга-
низација-аптека МАКЛЕК ц.о. Скопје, како заложни 
должници, засновано е заложно право-регистриран за-
лог врз акции на заложниот должник, кое заложно пра-
во е регистрирано во Централниот регистар на 
17.11.2003 година, со единствен деловоден идентифи-
кационен број 10120030001487.                            (35061) 

__________ 
 
Се објавува засновање на залог на имот-сопстве-

ност на заложниот должник, Трговско друштво за про-
изводство и трговија СЛОВИН ЈУКОКОКТА АД Скоп-
је, во корист на заложниот доверител Стопанска Банка 
АД Скопје, и тоа на подвижни предмети заведени под 
единствен деловоден идентификационен број на доку-
ментот: 10120030001760 при Централниот регистар-ре-
гистар на залог на подвижни предмети и права, со но-
тарски акт - Договор за обезбедување на парично поба-
рување со засновање на регистриран залог на подвиж-
ни предмети ОДУ 577/03 од 23.12.2003 година, воспо-

ставен кај нотарот Мери Весова со службено седиште 
во Скопје, Општина Ѓорче Петров, за обезбедување на 
парично побарување на Стопанска Банка АД Скопје, во 
износ од 98.490,77 ЕУР.                                         (34990) 

___________ 
 
Над подвижниот имот: машина-повратна пила мар-

ка ОКМАК, тип 6400 ДА 400 мм; машина Мембранска 
стискалица модел SPM170 x 75; машина Пантограф 
тип: SCM-R9; Сикар машина за дрво марка - Sikar, 
model 2000 DA 400 mm; машина - Комбиниран режач Z 
Zago KPF 300-CV-3; машина Картер марка Картер тип 
ХД 895 s/euro-8501/h-195, сопственост на ДПТТУУ ВЕ-
НИ МЕБЕЛ ДООЕЛ с. Дебреше-Гостивар, заснован е 
залог со Договор за засновање на регистриран невладе-
телски залог врз подвижни предмети со својство на из-
вршна исправа заверен кај нотарот Филип Трифунов-
ски од Гостивар, под ОДУ бр. 200/03 од 24.12.2003 го-
дина во корист на заложниот доверител ПроКредит 
Банка А.Д. Скопје, за обезбедување на парично поба-
рување во износ од 10.000 евра.                            (35123) 

___________ 
 
Над подвижниот имот: товарно моторно возило мар-

ка Форд, тип Транзит со рег. таблици ГВ-632-БФ, со 
број на шасија SFAAХХBDVARS31385, патничко мо-
торно возило; машина за лепење - SN/1085; машина за 
полирање - SN/28623; машина за сечење лајсни - 
SN/0185, сопственост на Друштвото за производство, тр-
говија, транспорт, градежништво, туризам и услуги ЛЕ-
ДА Дашмир ДООЕЛ експорт-импорт с. Неготино - Го-
стивар,  заснован е залог со Договор за засновање на ре-
гистриран невладетелски залог врз подвижни предмети 
со својство на извршна исправа заверен кај нотарот Фи-
лип Трифуновски од Гостивар, под ОДУ бр. 199/03 од 
24.12.2003 година во корист на заложниот доверител 
ПроКредит Банка А.Д. Скопје, за обезбедување на па-
рично побарување во износ од 20.000 евра.           (35124) 

___________ 
 

Заложниот должник Трговско друштво за вработува-
ње на инвалидни лица за производство, трговија и услу-
ги “2-ри АВГУСТ ПРИНТ“ ДОО Штип, со седиште во 
Штип на ул. “Гоце Делчев“ бр. 101, за обезбедување на 
паричното побарување на Заложен доверител Комерци-
јална банка АД Скопје во износ од 722.960,00 денари, по 
основ на Договор за долгорочен кредит бр. 02-1630-
90056-52 од 21.10.2003 година, заложува подвижен 
предмет во исклучива сопственост на заложниот долж-
ник и тоа опрема: машина за фисклани ролни “Умлен-
ски“, модел 635мм - ширина на ролна, еден број, како 
предмет на регистриран невладетелски залог од прв ред 
по основ на Договор за регистриран залог врз подвижни 
предмети потврден од нотарот Соња Катранџиска-Кимо-
ва, ОДУ бр. 185/03 од 23.12.2003 година.               (35125) 

_________ 
 
Над подвижен имот во сопственост на Друштвото 

за производство, трговија и услуги МЕГА КОМЕРЦ 
Апостоловски Станчо и Минова Блашка ЈТД Кочани, 
со седиште на ул. “Роза Петрова“ бр. 139 Кочани: то-
варно возило-комби, марка PEUGEOT, тип Боксер, 350 
ЛХ ХДИ 2,8, со број на шасија VF3ZCPMNC17305400, 
со сила на мотор 128 КВ, работна зафатнина на мотор 
2798см3, со 4 врати, боја бела, дозволена носивост 
1480кг, нерегистрирано, по про-фактура бр. 100/2003 
од 20.11.2003 година, со нотарски акт кај нотарот Мен-
че Златковска од Кочани, под ОДУ бр. 260/03 од 
25.12.2003 година, е заснован залог врз подвижен пред-
мет од прв ред во корист на заложниот доверител 
Тутунска банка АД Скопје, заради обезбедување на па-
рично побарување на Банката во износ од 1.264.378,00 
денари или 20.628,46 евра, кое произлегува од Договор 
за кредит 09 број 2895 од 22.12.2003 година.      (35127) 



30 декември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 84 - Стр. 71 
 

Над подвижен имот во сопственост на Друштвото 
за производство, трговија и услуги Сигор Симеонов 
Сашко и др. ЈТД, со седиште во с. Тркање: товарно во-
зило, марка FIAT, Тип 23OL (Dukato 14F 2,5 TDI), со 
броја на шасија ZFA23000005060662, со број на мотор 
SOFIM8140.47/22001873004, произведено 1994 година, 
со сила на мотор 85КВ, Фургон, со рег. бр. ST. 796-ОТ, е 
заснован залог од прв ред со нотарски акт кај нотарот 
Менче Златковска од Кочани, под ОДУ бр. 258/03 од 
24.12.2003 година, во корист на заложниот доверител 
Штедилница Можности ДОО Скопје, заради обезбедува-
ње на парично побарување на Штедилницата во износ од 
612.877,00 денари или 10.000 евра, кое произлегува од До-
говор за кредит бр. 09-5035/2 од 22.12.2003 година. (35128) 

_________ 
 
Оцевски Димко од Велес, ул. “Владимир Назор“ бр. 

154, го продава следниот недвижен имот: катастарска 
култура овоштарник, од 4-та бонитетна класа, со повр-
шина од 2934м2, во м.в. “Бел Камен“ на К.П. бр. 26, дел 
2, план 005, скица 011 и катастарска култура шума, од 
4-та бонитетна класа, со површина од 2024м2, на К.П. 
бр. 27, план 005, скица 011, во м.в. “Бел Камен“ запи-
шани во Имотен лист бр. 111 за КО Карабуниште. На-
веденото земјоделско земјиште се продава за вкупна 
купопродажна цена од 60.000,00 денари. 

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, го губат правото на 
првенствено купување.                                           (35129) 

__________  
Се продава земјоделско земјиште: 1/4 идеален дел 

од КО “Ваташа“, К.П. бр. 3881, план 020, скица 005, 
м.в. “К. Крстев“, култура-нива, класа 3, со вкупна по-
вршина од 2.307м2, сопственост на Диме Димов од с. 
Ваташа, Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 
2523, издаден од Државниот завод за геодетски работи, 
Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето во “Службен весник на РМ“, писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротив-
но, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставата 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. “Блажо Алексов“ бб, 
Кавадарци.           (35131) 

__________  
Се продава земјоделско земјиште: К.П. бр. 3775, 

план 007, скица 024, во м.в. “Гјуриници“, култура 
11000, класа 5, со површина од 1650м2, К.П. бр. 4934, 
план 009, скица 035, во м.в. “Рамниште“, култура 
11000, класа 5, во површина од 1716м2, заведени во 
Имотен лист бр. 287 за КО Никуљане, на име Тодоро-
виќ Ацо од с. Никуљане, за купопродажна цена од 
20,00 денари по метра квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. “11 
Октомври“ бр. 4.           (35133) 

__________  
 Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. 

бр. 161-1-24, нива од 5 класа во површина од 2800 м2 
на м.в. „Ваков“ во П.Л. бр. 383 за КО Добридол, сопс-

твеност на Салмани Бајрама Веби од с. Добридол за ку-
попродажна цена од 70.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште („Службен весник 
на РМ“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, (заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што 
се продава) да во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудите. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. „Кеј 
Братство“ бр.  5-А.          (35136) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа 25/72 идеа-

лен дел (или на лице место површина од 367 м2) од 
К.П. бр. 43/3, нива од 5 класа во површина од 1062 м2 
на м.в. „РЕЧИШТЕ“ под П.Л. бр. 514 за КО Бањица, 
сопственост на Силјановски Мено Тихомир од Скопје 
за купопродажна цена од 210.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште („Службен весник 
на РМ“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, (заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што 
се продава) да во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудите. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. „Кеј 
Братство“ бр.  5-А.          (35138) 

___________ 
 
Врз основа на залог со Договор за обезбедување на 

побарување со засновање на договорен залог-хипотека 
(во својство на извршна исправа), на недвижен имот 
составен од Борис Муцунски нотар од Делчево, заве-
ден под ОДУ бр. 197/03 од 01-09-2003 година, залож-
ниот должник Трговско друштво за производство, тр-
говија и услуги “ВЕРА ЈОЦИЌ“ АД Македонска Каме-
ница ул. “Индустриска“ бб Македонска Каменица, за 
обезбедување парично побарување во износ од 
219.885,77 евра или 13.465.871,19 денари, кој залог се 
состои запишан во Имотен лист бр. 1414, КО Камени-
ца, Листа В: деловна станбена зграда, која се наоѓа на 
ул. “Индустриска“ бб, зграда 1, во вкупна површина од 
1402м2, на Имотен лист бр. 1414, КО Каменица, парце-
ла К.П. бр. 41786, и тоа: К.П. бр. 4178, згр 1, вл. 1, кат 
ПО, намена на зградата 00550 м.в. Индустриска“ бб, 
собност 001, материјал на градба 893, во површина од 
29м2, право на недвижност 831, шифра приб. тарифа 
858, основ на градба 1, година на градба 975, список на 
измени 15-2, К.П. бр. 4178, згр. 1, вл. 1, кат ПО, намена 
на зградата 00550, м.в. Индустриска бб, собност 002, 
материјал на градба 893, во површина од 38м2, право 
на недвижност 831, шифра приб. тарифа, основ на 
градба 1, година на градба 975, список на измена 15-2, 
К.П. бр. 4178, згр. 1, вл. 1, кат ПО, намена на зградата 
00550, м.в. Индустриска бб, собност 009, материјал на 
градба 893, во површина од 1335м2, право на недвиж-
ност 831, шифра приб. тарифа 858, основ на градба 1, 
година на градба 975, список на измени 15, која имови-
на е опишана во нотарскиот акт во полза на заложниот 
доверител Атанасов Методи од с. Моштица-Делчево, 
кој залог е регистриран во Јавна книга при ДРЗГУ Од-
деление за премер и катастар Делчево.                (35203) 

_________ 
 
Врз основа на потврда (солемнизација) на Договор за 

регистриран залог врз подвижни предмети потврден од 
нотарот Васил Кузманоски од Охрид под ОДУ книга II. 
реден број 846/03 од 24.12.2003 година, склучен помеѓу 
“КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА“ АД Скопје-Филијала 
Охрид, со седиште на ул. “Партизанска“ бр. 24 во 



Стр. 72 - Бр. 84 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 декември 2003 
 
Охрид, како заложен доверител и Акционерското друш-
тво за производство и промет на автогалантерија и пла-
стични производи “АМАК СП“ АД Охрид со седиште 
на ул. “15-ти Корпус“ број 89 во Охрид, како должник-
заложен должник, засновано е заложно право-регистри-
ран залог врз подвижни предмети, сопственост  на долж-
никот-заложен должник, право-регистриран залог врз 
подвижни предмети сопственост на должникот-заложен 
должник, кое заложно право е регистрирано  во Цен-
тралниот регистар на ден 25.12.2003 година, со делово-
ден број 10320030000164, а за обезбедување на Договор 
за рамковен револвинг кредит-лимит врз основа на за-
ложно право на износ од 500.000 евра.                   (35205) 

__________ 
 
Врз основа на нотарски акт-Договор за залог, соста-

вен од нотарот Стојмир Николов од Виница, под ОДУ 
бр. 360/203 од 17.12.2003 година склучен помеѓу Тр-
говското друштво за посредување, производство, про-
мет и услуги ВИТА МЕДИА ДОО увоз-извоз Скопје, 
ул. “Алберт Швајцер“ бр. 13, како заложен доверител и 
АД “ВИНКА“ од Виница, ул. “Маршал Тито“ бб, како 
должник и заложен доверител, засновано е заложно 
право - регистриран залог од прв ред врз подвижни 
предмети наведени во нотарскиот акт - Договор за ре-
гистриран залог, сопственост на залогодавачот кое за-
ложно право е регистрирано во Централниот регистар 
под единствен деловоден идентификационен број 
10920030000075.                                                     (35207) 

___________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на “ИМПЕКС“ 

ДОО Прилеп, кој се наоѓа на КП. бр. 11993 во нас. “Точи-
ла 2“ и тоа: зграда 1 влез 1 сутерен, во површина од 129 
м2 заведен во Имотен лист број 33105 за КО Прилеп, зас-
нован е залог со Договор за залог на недвижен имот заве-
рен кај нотарот Трајко Маркоски од Прилеп под ОДУ 
број 360/03 од 23-12-2003 во корист на заложниот довери-
тел штедилница “Можности“ Скопје, за обезбедување на 
парично побарување во износ од 25.000,00 евра.     (35209) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за хипотека, со својство на 

извршна исправа, составен во форма на нотарски акт 
од нотарот Мијалчо Цоневски од Штип, под ОДУ бр. 
199/03 од 16.12.2003 година, склучен помеѓу Мини-
стерство за финансии на Р. Македонија- Компензацио-
нен фонд од странска помош Јапонија со седиште на 
ул. “Даме Груев“ бр. 14, Скопје, како заложен довери-
тел и трговско друштво “АНГРОТЕКС“ ДОО Штип, со 
седиште во Штип, на ул. “Железничка“ бб, со МБ. 
4190858, како заложен должник, засновано е заложно 
право-регистриран залог од прв ред врз недвижен имот 
на заложниот должник, кое заложно право е регистри-
рано во решение Р. бр. 761/2003 Ино. бр. 167/2003 на 
17.12.2003 година во Основниот суд во Штип.   (35210) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште: КО Сопот, К.П. 

бр. 2582/4, план 78, скица 848, м.в. „Вршник“, култура-
лозје, класа 3, со вкупна површина од 2.855 м2 и КО Со-
пот, К.П. бр. 2582/6, план 78, скица 848, в.м. „Вршни-
кот“, култура-лозје, класа 2, со вкупна површина од 
1.882 м2, сопственост на Сашко Вангелов од Кавадарци, 
евидентирано во Поседовен лист бр. 1009 издаден од 
Државен завод за геодетски работи Одделение за премер 
и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето 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, 
Кавадарци.           (35213) 

Се продава ливада класа 4 на К.П. бр. 37 во м.в. 
„Трски“ во површина од 13.740 м2 заведена во Имотен 
лист број 70 за КО Годивје, сопственост на Шамакоски 
Боге од Скопје, ул. „Востаничка“ бр. 44, за цена од 
90.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите кои граничат со горенаведената 
парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на Република Македони-
ја“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понуда-
та. Во спротивно, го губат правото на првенствено ку-
пување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. „Сотка 
Ѓорѓиоски“ бб.           (35215) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Пепелиште: две идеали петини од парцела 
број 5381/1 во м.в. „Зад чука“, нива со површина од 
10643 м2 во Катастарска општина Пепелиште. 

Сопственост на Тасевски Јован од с. Пепелиште – 
Неготино. Цена на продажба 25.760,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твеници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно во губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. „Јане Сандан-
ски“ бр. 3.                         (35216) 

___________ 
 
Се разменува – трампува земјоделско земјиште – 

нива на  К.П. бр. 3167/2 в.м. “Круша“, класа 5, површи-
на 300 м2, во КО Ореовец заведена во поседовен лист 
број 1047 сопственост на Ристески Илија од Прилеп. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-
твеници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. „Гоце 
Делчев“, зграда Македонија, локал 14.                 (35218) 

___________ 
 
Во огласот бр. 34586 за договерен залог, објавен во 

"Сл. весник на РМ" бр. 83/2003, на стр. 84, на крајот е 
испуштен следниот текст: "е заснован залог со Договор 
број ОДУ 519/03 заверен кај нотар Иво Серафимовски 
од Тетово, во корист на доверителот Тетовска банка 
а.д.-Тетово за обезбедување на парично побарување на 
должникот ДОО "ТЕКОНД" Тетово, ул. "Илинденска" 
бр. 228, во износ од 100.000 евра".  

___________ 
 
Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за 

производство, внатрешен и надворешен промет и услу-
ги ВЕНДОРА Димитрос и Георги ДОО со БДС. бр. 
4527151, обични акции 17357, издадени од Друштвото 
ВЕНГАЛ АД с. Петровец Скопје, со ИСИН 
42125090БД01 и номинална вредност од 100 ДЕМ по 
акција, сопственост според сметката бр. 1001713241, 
видено од Извод на ЦДХВ со вкупна проценета вред-
ност од 867.000 евра, заснован е залог ОДУ бр. 461/03 
од 26.12.2003 година, составен од нотарот Поповски 
Слободан од Скопје како средство за обезбедување на 
договор за краткорочен кредит бр. 153/03 од 25.12.2003 
година, помеѓу ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје 
и Друштво за земјоделско сточарско и др. производс-
тво, промет и услуги ВЕНГАЛ АД с. Петровец за износ 
од 7.500.000,00 денари, во корист на заложниот дове-
рител ЕУРОСТАНДАРД банка АД Скопје.         (35191) 
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Над недвижниот и подвижниот имот сопственост на 
АДГ Маврово Скопје ул. Плоштад Македонија“ бр. 2 
Скопје, кој претставува: недвижност: градежно земјиште 
на К.П. бр. 2520/1, м.в. Бихачка 4, во вкупна површина 
од 1320м2, за КО Центар 2, со право на сопственост спо-
ред имотен лист бр. 15434, издаден од ДЗГР Катастар 
Скопје, и подвижни предмети машини: мобилна при-
марна дробилница 1 комад, Роадмастер бр. 1108, SW - 
BR 1068, мобилна секундарна дробилница Скопрпион 
бр. 3000, SW - BR 1069, 1 комад, пакет резервни делови 
со потрошни делови, заснован е залог хипотека, ОДУ бр. 
464/03 и регистриран залог ОДУ бр. 465/03 од 
29.12.2003 година, составен од нотарот Поповски Сло-
бодан од Скопје, како средство за обезбедување на дого-
вор за гаранција и неговиот анекс бр. 09-2582/1 од 
19.11.2003 година и 09-3004 од 26.12.2003 година, поме-
ѓу ТУТУНСКА БАНКА АД Скопје и АДГ Маврово за 
износ од 78.255.522,00 денари, во корист на заложниот 
доверител Тутунска банка АД Скопје.                   (35195) 

_________ 
 
Се продава земјиште што се наоѓа на К.П. бр. 

1505/3, КО Горно Соње, план 5, скица 9, во м.в. Азмак, 
класа 5, култура нива, со површина од 1089м2, и земји-
ште што се наоѓа на К.П. бр. 1506/2, Горно Соње, план 
5, скица 9, м.в. Азмак, класа 5, со површина од 450м2, 
кое се водат во Поседовни листови број 1061 и број 
282, сопственост на Лепосава Поповска од Скопје, ул. 
“Стале Попов“ бр. 9-1-26 и Горданка Голубовиќ од Ку-
маново, ул. “Тодор Велков“ бр. 03-12, за цена од 
160.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твеници и соседите чие земјишта се граничат со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од објавување-
то на огласот, да се изјаснат за прифаќање на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нота-
рот Весна Стојчева од Скопје, ул. “Иван Козарев“ бр. 14.  

                                                                                                 (35196) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните 
документи: 

Пасош бр. 1331334 издаден од СВР-Скопје на име 
Фарук Агуши, ул. "Менделеева" бр. 45, Скопје. 

Пасош бр. 1639171 издаден од СВР-Скопје на име 
Благојче Михајловски, ул. "Вера Радосављевиќ" бр. 
2/10, Маџари, Скопје.                         (35070) 

Пасош бр. 1744639/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Бранко Дудуковски, ул. "Рилски конгрес" бр. 101, 
Скопје.                                                        (35083) 

Пасош бр. 1449528/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Палоши Фиторе, ул. "Севастополска" бр. 37, Скопје.     

Пасош бр. 1546186 на име Николоски Горан, ул. 
"Мечкин камен" бр. 1, Кичево.                      (35149) 

Пасош бр. 1706409/02 издаден од СВР-Тетово на име 
Неби Синани, с. Камењане, Тетово.       (35151) 

Пасош бр. 1445948/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Ице Николовски, с. Трубарево, ул. "Г. Делчев" бр. 6, 
Скопје.                                                       (35152) 

Пасош бр. 1738237/02 издаден од СВР-Велес на име 
Николова Анѓелина, ул. "Н. Оровчанов" бр. 18, Велес. 

Пасош бр. 1271377/94 издаден од СВР-Гостивар на 
име Беќири Саладин, с. Чајле, Гостивар.       (35193) 

Пасош бр. 446458/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Џелал Ганију, ул. "Ј. Михајловиќ" бр. 12, Скопје. 

Пасош бр. 1204164 издаден од СВР-Скопје на име 
Гичева Љубица, ул. "Алжирска" бр. 48, Скопје. 

Пасош бр. 1202438 издаден од СВР-Тетово на име 
Саити Агим, с. Желино, Тетово.                      (35235) 

Пасош бр. 1232373 издаден од СВР-Скопје на име 
Поповска Катерина, ул. "Козара" бр.42-2/1, Скопје. 

Пасош бр. 1456367 издаден од СВР-Скопје на име 
Лимани Мисим, ул. "191" бр.7, Скопје.       (35243) 

Пасош бр. 1744666/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Хаџиу Февзи, ул. "6" бр. 25, с. Сарај, Скопје. 

Пасош бр. 1065062 на име Мацевски Спасе, с. 
Враниште, Струга.                                     (35298) 

Пасош бр. 526284 на име Хајдар Пембезар, ул. "Ј. 
Стефаноски-Риле", Струга.                      (35300) 

Пасош бр. 1627988 на име Исмаилоски Сафет, с. 
Лабуниште, Струга.                                     (35302) 

Пасош бр. 0175015 на име Тафа Хамдин, с. Попов-
јани, Кичево.                                                     (35304) 

Пасош бр. 1693512/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Бучи Јусуф, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 19, Скопје. 

Пасош бр. 1673319 на име Фејзулоски Ферат Струга. 
Пасош бр. 1269709 на име Ајдароски Емрула, Струга. 
Пасош бр. 0526250 на име Хајдар Хајдаршемси ул. 

„Ј.Стефаноски“ бр. 5, Струга.          (35299) 
Чекови од тековна сметка бр. 2653404 од бр. 4899692 

до бр. 4899701 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Лешков Роберт, Скопје.          (35025) 

Чек од тековна сметка со бр. 0123000152394 издаден 
од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име 
Благица Симоноска, Охрид.                      (35148) 

Чекови од тековна сметка бр. 367251 бр. 01230001-
65304 и бр. 0123000165305 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје-Филијала Охрид на име Ѓорејлиоски 
Сретен, Охрид.                          (35155) 

Чекови од тековна сметка бр. 157087 од бр. 6026215 
до бр. 6026218, од бр. 6055022 до бр. 6055025 и бр. 
6026211, 6026212 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Томевски Методија,Скопје.          (35157) 

Чекови од тековна сметка бр. 6009201 од бр  52798-
50 до бр. 5279855 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Петковска Јулијана,Скопје.          (35160) 

Чекови од тековна сметка бр. 11077-39 од бр. 1793-
544 до бр. 1793550 издадени од Македонска банка АД 
Скопје на име Љубица Настева, Скопје.              (35165) 

Чек од тековна сметка бр. 06377/43 со бр. 00170011-
02700 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Павлеска Вера, Скопје.                      (35188) 

Чекови од тековна сметка бр. 010844 од бр. 355242 до 
бр. 355247 издадени од Тутунска банка АД-Скопје на 
име Марија Димитрова, Скопје.            (35265) 

Чекови од тековна сметка бр. 11308125 со бр. 486623 
и бр. 486624 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Димовска Олга, Скопје.          (35275) 

Чекови од тековна сметка бр. 00065908 од бр. 0123-
0000376001 до бр. 0123000376007 и чековна картичка 
издадени од Комерцијална банка-Филијала Охрид на 
име Стерјовски Сашо, Охрид.          (35277) 

Чекови од тековна сметка бр. 162818-64 од бр. 1900-
0123809 до бр. 19000123828 издадени од Комерцијална 
банка АД скопје на име Лидија Алексовска, Скопје.    

Чекови од тековна сметка бр. 12686-43 со бр. 1796175 
и бр. 1796176 издадени од Македонска банка АД 
Скопје на име Елизабета Павловска Наумовска, Скопје. 

Работна книшка на име Фикрет Алиевски, с. 
Љуботен, Скопје.                                       (35000) 

Работна книшка издадена од Гостивар на име Владо 
Ќулмоски, Скопје.                         (35047) 

Работна книшка на име Ивановски Љупчо, Скопје.     
  Работна книшка на име Литовски Кирил, ул. 

"Кичевска" бр. 13, Битола.                          (35086) 
Работна книшка на име Арсоска Дијана, Кичево. 
Работна книшка на име Пајковски Цане, с. Долно 

Дупени, Ресен.                                                    (35088) 
Работна книшка на име Моневски Душан, Кратово. 
Работна книшка на име Латифи Шериф, с. Опае, 

Куманово.                                                    (35090) 
Работна книшка на име Михајловска Бети, ул. "Г. 

Делчев" бр. 84, Тетово.                                     (35096) 
Работна книшка на име Николоски Петре, с. Брчево, 

Струга.                                                       (35097) 
Работна книшка на име Хиса Шабани, с. Врапчиште, 

Гостивар.                                       (35098) 
Работна книшка на име Ѓорѓиески Ивица, Гостивар. 
Работна книшка на име Неџипи Аднан, с. Лопате, 

Куманово.                                                    (35101) 
Работна книшка на име Илиев Мирче, ул. "К. Маркс" 

бр. 92, Кочани.                                        (35108) 
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Работна книшка на име Ајвази Сулба, ул. "А. 
Шурков" бр. 12/4-19, Велес.                      (35111) 

Работна книшка на име Трендафилова Елизабета, ул. 
"Џ. Бијед" бр. 19/2-12, Штип.          (35114) 

Работна книшка на име Стоилчо Мингов, с. Николиќ, 
Гевгелија.                                                      (35115) 

Работна книшка на име Добре Стојановски, с. 
Могила, Битола.                                       (35117) 

Работна книшка на име Фејмие Еминова, ул. "Кара-
џова" бр. 48, Битола.                                     (35118) 

Работна книшка на име Неџади Салиу, с. Требош, 
Тетово.                                                                    (35122) 

Работна книшка на име Ратка Куноска Камчева, 
Скопје.                                                                    (35156) 

Работна книшка на име Ќамили Адем, с. Црни Врв, 
Скопје.                                                       (35197) 

Работна книшка на име Блага Петреска, Скопје. 
Работна книшка на име Најдовски Љупчо, ул. 

"Мукос" бр. 15, Битола.                                     (35258) 
Работна книшка на име Недановски Борче, с. Му-

синци, Битола.                                                    (35259) 
Работна книшка на име Иваноски Боби, ул. "Т. Ца-

лески" бр. 1/17, Кичево.                        (35260) 
Работна книшка на име Крстевска Снежана, с. Зр-

новци, Кочани.                                         (35264) 
Работна книшка на име Петровски Владо, ул. "Бел-

градска" бр. 179, Велес.                          (35276) 
Работна книшка на име Зеќир Алилоски, с. Дебреш-

те, Прилеп.                                                     (35278) 
Работна книшка на име Стрезоски Јово, ул. "Т. 

Трајчески" бр. 17, Охрид.                       (35279) 
Работна книшка на име Ќамили Ќемил, Тетово. 
Работна книшка на име Зулбеар Зендели, с. Челопек, 

Тетово.                                       (35283) 
Работна книшка на име Митевски Марјанчо, ул. 

"Скоевска" бр. 10, Кочани.                                    (35290) 
Воена книшка на име Димески Мирче, Скопје. 
Воена книшка на име Ваљон Имери,Скопје.   (35154) 
Воена книшка на име Иљази Бејадини, ул. "Н. 

Вапцаров" бр. 9/4-а, Куманово.                      (35262) 
Воена книшка на име Костадинов Јован, Радовиш.     
Чековна картичка бр. 66615 на име Цветко Мар-

тиноски, Охрид.                                                    (35102) 
Свидетелство за 1, 2, 3 и 4 година на име Шќипе 

Фејза, Гостивар.                                                    (34963) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "М. 

Тито"-с. Арачиново на име Исуф Илјас, с. Арачиново, 
Скопје.                                                     (35065) 

Свидетелство од 3 одделение на име Шерифи 
Шенаси, с. Оризаре, Куманово.                      (35092) 

Свидетелство од 6 одделение на име Џељиљ 
Нуредин, с. Опае, Куманово.                      (35093) 

Свидетелство од 8 одделение на име Бељуљи 
Нуредин, с. Отља, Куманово.                      (35104) 

Свидетелство издадено од гимназијата "Гоце Дел-
чев"-Куманово на име Алими Наим, ул. "Козара" бр. 7, 
Куманово.                                                     (35105) 

Свидетелство на име Димовски Тодорче, Велес. 
Свидетелство од 8 одделение на име Шабани Рами, с. 

Ларце, Тетово.                                       (35120) 
Свидетелство на име Минире Муслиу, с. Нераште, 

Тетово.                                                       (35121) 
Свидетелство на име Амити Рухан, с. Доброште, 

Тетово.                                                                    (35147) 
Ученичка книшка на име Велјаноски Трајко Филип, 

Прилеп.                                                       (35103) 
Ученичка книшка издадена од ОУ "Кирил Пејчи-

новиќ"-Скопје на име Николова Изабела, Скопје. 
Ученичка книшка издадена од ОУ „Коле Неделков-

ски“ Скопје на име Атанасова Софија, Скопје. 
Ученичка книшка издадена од ОУ „Коле 

Неделковски“ Скопје на име Атанасов Мартин, Скопје. 
Индекс бр. 1530 издаден од Економски факултет-

Скопје на име Трајчески Љубе, Охрид.       (35119) 
Диплома од 5 степен издадена од СУ "Киро Спанџов 

Брко"-Кавадарци на име Девиќ Дејан, ул. "Б. Ѓорев" бр. 
67/39, Велес.                                      (35110) 

Диплома на име Миленков Митко, ул. "Сутјеска" бр. 
47, Штип.                                                     (35112) 

Диплома на име Јанев Јордан, ул. "Партизанска" бр. 
49/9, Штип.                                                     (35113) 

Здравствена легитимација на име Крстевска Славица, 
ул. "Љ. Весов" бр. 15, Велес.           (35109) 

Даночна картичка бр. 4030992219387 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Ариљеметал, 
Скопје.                                                       (35095) 

Решение бр.25- 268 издадено од Министерство за 
стопанство на име НОВО Скопје., Рамадан Назми, 
Скопје.                                                                    (35307) 
_______________________________________________ 

 
J A В Н И   П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јaвни на-

бавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/02 и 24/03), Ко-
мисијата за јавни набавки на Министерството за одбра-
на на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-556/9 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
ПО ВТОР ПАТ 

 
1. Општи одредби 
1.1. Предмет на набавката: 
1.2. Месо свинско свежо..............................50.000 кг. 
1.3. Бараниот производ во целост да одговара на 

пропишаните одредби од Правилникот за квалитетот 
на закланите свињи и категоризацијата на свинското 
месо. Свинското месо да биде во полутки румунска 
обработка. 

1.4. Испорака на месото се врши седмично по дис-
позиција, франко сите гарнизони во Р. Македонија. 

1.5.  Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите домашни правни и физички лица, се 
спроведува по постапка согласно со одредбите од Зако-
нот за јавни набавки. 

1.6. Набавката не е делива. 
 
2. Содржина на понудата 
- понудата треба да содржи име, адреса и седиште 

на понудувачот, 
- цена за 1 кг во денари без пресметан ДДВ. ДДВ 

посебно да е искажан, 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет и потекло на понудениот производ, 
- рок на испорака. 
 
3. Со понудата потребно е да се достави придружна 

документација согласно Законот за јавни набавки во ори-
гинални примероци или заверени копии од нотар  и тоа: 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

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

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција на дејности, 

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација, 

- доказ-извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност, 

- техничка способност на понудувачот (опис на ка-
пацитет.  

Бараната документација не смее да биде постара од 
6 (шест) месеци. 

 
 4. Критериум за избор на најповолен понудувач  
- цена.............................................................50 бодови,  
- техничка способност на понудувачот.....40 бодови, 
- начин на плаќање......................................10 бодови. 
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5. Доставување на понудата 
 Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 

од Законот за јавни набавки, во еден оригинален приме-
рок, потпишана и заверена од страна на одговорното лице 
на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за 
одбрана, бул. “Јане Сандански“ бр. 12, Скопје, преку по-
шта, со предавање во деловодството на Секторот за логи-
стика или со предавање на Комисијата за јавни набавки, 
на денот на јавното отворање на понудите. 

 6. Јавното отворање на понудите ќе се изврши  на 
ден 26.01.2004 година со почеток во 10,00 часот  во 
просториите на Министерството за одбрана на Репуб-
лика Македонија - Сектор за логистика, бул. “Јане Сан-
дански“ бр. 12, ламела 1 Скопје. 

Претставниците на понудувачот се должни на Ко-
мисијата за јавни набавки да и предадат писмено овла-
стување за учество на јавното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

 Понудите кои не се доставени во утврдениот   рок, 
и кои не ги содржат бараните податоци и документаци-
ја од овој повик, согласно со одредбите од Законот за 
јавни набавки,  нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 02/3283892. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 15, став 2 и член 35, 36 и 37 од 

Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 
21/2002 – пречистен текст) и („Службен весник на РМ“ 
бр. 24/2003), Комисијата за јавни набавки на Мини-
стерство за труд и социјална политика, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 1/04 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТА НА 
ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА БЕЗ 
ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) ЗА НАБАВКА НА НАФТА – 
ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ГРЕЕЊЕ ЕЛ ЗА ЈАВНИ  

УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА ВО РМ  
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ: 
1. Набавувач на ограничениот повик е Министерс-

твото за труд и социјална политика на Република Маке-
донија, со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 14, Скопје. 

2. Предмет на ограничениот повик 1/04 е прибира-
ње на документација за претходно  утврдување на по-
добност (претквалификација) на понудувачите како 
можни носители на набавка на нафта, екстра лесно 
масло за греење ЕЛ за Јавни установи за деца – детски 
градинки и детски одморалишта во РМ за 2004 година. 

3. На Ограничениот повик има право да достави 
пријава секое заинтересирано домашно и странско 
правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење 
на дејноста која е предмет на набавка. 

4. Отворањето на пријавите ќе се изврши без при-
суство на понудувачите. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Министерството за труд и социјална политика на 

РМ  има потреба од претходно утврдување на подобно-
ста на понудувачите (претквалификација), преку при-
ложената документација врз основа на која ќе се оцени 
способноста на понудувачите за извршување на пред-
метната набавка. 

2. Набавувачот согласно член 42 од Законот за јавни 
набавки од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе по-
бара понуда за извршување на набавката на нафта, ек-
стра лесно масло за греење ЕЛ за Јавни установи за деца 
– детски градинки и детски одморалишта во РМ. 

3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска 
дејност, своето учество на ограничениот повик можат 
да го пријават врз основа на оценка дали ги исполнува-
ат условите наведени во член 35 од Законот за јавни 
набавки. 

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите со пријавата за понуда ги доставу-

ваат и следните документи 
1.1. Претставување на понудувачот (име, адреса, се-

диште, овластено лице, телефон, факс); 
- Годишна реализација по завршна пресметка за из-

минатите 3 (три) години (во скратена форма); 
- Техничко-технолошки бонитет: 
- Расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализација на набавката; 
- расположиви залихи од репроматеријали со кои 

располага понудувачот; 
- менаџерски способности; 
- искуство и стручен кадар за извршување на наба-

вката. 
1.2. Економско-финансиски бонитет издаден од 

Централниот регистар согласно со Правилникот за со-
држината на документот за бонитет („Службен весник 
на РМ“ бр. 32/98 и Правилникот за дополнување на 
Правилникот за содржината на документот за бонитет 
„Службен весник на РМ“ бр. 55/98). 

1.3. Документот за бонитет на странското правно и 
физичко лице, треба да биде доставен согласно член 23 
став 2 од Законот за јавни набавки. 

1.4. Потврда од УЈП за платени даноци и др. јавни 
давачки не постари од шест месеци од денот на издава-
њето. 

1.5. Доказ дека не е во стечај или во процес на ли-
квидација (извод од судски регистар за поведена по-
стапка за стечај – Потврда од надлежен Основен суд), 
не постара од шест месеци од денот на издавањето. 

1.6. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност – забрана на вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција – Уверение од надле-
жен Основен суд – Оддел за прекршоци) не постари од 
шест месеци од денот на издавањето. 

1.7. Извод од судска регистрација на дејноста 
(комплет, а во влошката 3 од Изводот дејноста која е 
предмет на набавката да биде заокружена). 

1.8. Список на главни испораки од ист вид во пос-
ледните 3 (три) години со износи и датуми на испора-
чана стока и примачи (референтна листа). 

1.9. Список на вклучени технички лица (име, прези-
ме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната 
стручност за изведување на работите кои се предмет на 
набавки (дипломи, сертификати и др). 

1.10. Доказ (сертификати или добиени атести од до-
машни и меѓународни институти) дека целокупната по-
нудена стока е во согласност со стандардите на Репуб-
лика Македонија и со меѓународните стандарди кои се 
прифатени во Република Македонија. 

1.11. Рекламен, проспектен и друг вид на презента-
циски материјал, (за одреден вид на работа доколку 
располага). 

Бараните документи треба да бидат доставени во 
оригинален примерок или како копија заверена од но-
тар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на 
дејноста кој може да се достави како копија. 

 
IV. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-

КУМЕНТАЦИЈА 
1. Рокот за доставување на пријавите (документаци-

јата) изнесува 10 дена сметано од денот на објавување-
то на огласот на Ограничениот повик во последното 
средство за јавно информирање. 

2. Документацијата и другите податоци кои ќе при-
стигнат во архивата на Министерството за труд и соци-
јална политика по истекот на крајниот рок и кои нема 
да бидат изработени според барањата на овој повик ка-
ко и оние кои ќе бидат несоодветно комплетирани не-
ма да бидат разгледувани. 

3. Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да 
носи ознака „не отворај“, како и бројот на овој ограни-
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чен повик и точната адреса на набавувачот. Ковертите 
не треба да содржат никакви ознаки со кои би можеле 
да се идентификуваат понудувачите. 

4. Документацијата и другите податоци, во соглас-
ност со член 55 од Законот за јавни набавки, можат да 
се достават преку пошта, на адреса улица „Даме Груев“ 
бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерс-
твото за труд и социјална политика на РМ (најдоцна до 
16 часот секој работен ден). 

Дополнителни информации на 3 106 214.  
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни на-
бавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002) АД „Електро-
стопанство на Македонија“ – Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЈАВНИ НАБА-
ВКИ ЗА  ПОТРЕБИТЕ  НА  ПОДРУЖНИЦА РЕК  

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

нија“ – Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 
9, Скопје, за подружница РЕК Битола. 

1.2. Предмет на набавка: - Јавни набавки резервни 
делови и материјали за потребите на Подружница РЕК 
Битола. 

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

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

- ОТВОРЕН ПОВИК бр. 06-31/2003 
За јавни набавка – Репарација на работно коло од 

млински вентилатори по спецификација, 
Дата на отворање: 18.01.2004 во 12 часот. 
-ОТВОРЕН ПОВИК бр. 06-32/2003 
За јавни набавки – Руски делови за Арматура по 

спецификација, 
Дата на отворање: 20.01.2004 во 12 часот. 
 
2. Технички карактеристики – по тендерска доку-

ментација. 
2.1. Тендерската документација (Спецификација) ќе 

се подига од Комерцијална служба во Подружница 
РЕК Битола по претходна уплата на 300 денари по при-
мерок на благајна на РЕК Битола. 

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

 
3. Содржина на понудата 
3.1. Во понудата да биде дадена: 
Цена на понудата изразена во МКД/ЕУР ДДП РЕК 

Битола, со посебно искажан данок на додадена вред-
ност. 

Понудувачот е слободен понудата да ја изрази во 
странска конвертибилна валута. 

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

3.2. Квалитет (Сертификат атест од кој може да се 
види квалитетот). 

3.3. Начин на плаќање. 
3.4. Рок на испорака. 
3.5. Потекло на производот (земја) и производител. 
 
4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цена   45 бода; 
- квалитет   40 бода; 
- рок на испорака  10 бода. 
- начин на плаќање    5 бода; 

5. Начин и рок на доставување на понудата 
5.1. Понудата се доставува во 1 оригинален приме-

рок потпишан од одговорно лице на понудувачот на 
адреса: Подружница РЕК „Битола“ – ул. „Новачки пат“ 
бб – Битола /за Комисија за јавни набавки/. 

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

- Документ за бонитет од Централниот регистар во 
оригинал или заверен препис кај нотар.  

- Странско правно или физичко лице кое ќе се јави 
како понудувач доставува ревизорски извештај за бо-
нитет издаден од реномирана ревизорска институција. 

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

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

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

безбедносна мерка „забрана на вршење на дејност“: 
- Решение за регистрација на дејност. 
Целокупната документација се поднесува во ориги-

нал или заверен препис, освен решението за регистра-
ција на дејност и не постара од шест месеци. 

 
5.3. Рок на доставување на понудата – најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Претставниците на понудувачите треба да да-

дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
а согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

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

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

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

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

на телефон 206 112 при Подружница РЕК „Битола“. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 8 и 18 од Законот за јавни наба-

вки („Службен весник на РМ“ бр.21/02) Комисијата за 
јавни набавки на АД "ЕСМ" - Скопје, Подружница РЕК  
"Осломеј" – Осломеј, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-28/04 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ 
НА РАБОТНИЦИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНТЕР-
ВЕНТНИ РАБОТИ ПО  ПОВИК ВО  ТЕ И  РУДНИК 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1 Нарачател на барањето е АД ”ЕСМ” - Скопје, 

Подружница РЕК ”Осломеј” - Осломеј. 
1.2 Предмет на услугата е: ангажирање на работни-

ци за изведување на интервентни работи во ТЕ и Руд-
ник по спецификација 

-  Спецификациите   може да се добијат  во комер-
цијална служба секој работен ден од 11 до 13 часот или 
на телефон 045/ 259-859 

- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица во согласност со 
Законот за јавни набавки („Сл.весник на РМ“ бр. 21/02). 

- Набавката е делива.  
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1 Понудата треба да го содржи: 
- Името, адресата и седиштето на понудувачот. 
- Единечни цени  за понудената позиција од обемот 

на набавката по изработен норма час изразен во дена-
ри/норма час, со посебно искажан ДДВ. Во цената да 
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бидат вкалкулирани трошоците за превоз на работни-
ците до и од работно место, исхрана, ХТЗ опрема.  По-
нудата треба да е дополнета со дополнителна вредност 
за прекувремена работа,  ноќна работа и работа во др-
жавни празници изразена во проценти како додаток за 
изработен норма час. Понудите може да се искажат и 
во ЕУР, а плаќањето ќе  се врши во денари пресметано 
по среден курс на НБМ на денот на плаќањето. 

- Начин на плаќање, единствен и недвосмислен. 
- Квалитет (  способност за извршување на работите).  
 
3. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
3.1 Цена - 80 поени 
3.2 Начин  на плаќање - 10 поени  
3.3 Квалитет - 10 поени 
 
4. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1 Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок потпишан од одговорното лице на понудувачот  
на адреса Подружница РЕК ”Осломеј”- Осломеј - Ко-
мисија за јавни набавки. 

4.2 Со понудата понудувачот треба да достави при-
дружна документација спрема член 24 Законот за јавни 
набавки. 

- Извод регистрација на дејност 
- Документ за бонитет од Централниот регистар 
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација 
- Доказ дека со пресуда не му е изречена мерка на 

безбедност забрана за вршење на дејност и 
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и др. јавни давачки. 
4.3 Странските понудувачи доставуваат ревизорски 

извештај од странска ревизорска институција  реги-
стрирана за вршење ревизија. Понудата и документа-
цијата од странски понудувачи да се преведени на ма-
кедонски јазик.  

Целокупната документација освен изводот од реги-
страција на дејност, треба да бидат во оригинал или копие 
заверено на Нотар и не постари од 6 месеци. Понудите и 
придружната документација да се достават во согласност 
со член  55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки. 

4.4 Рок на доставување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на отварањето на понудите. 

Секој понудувач може да достави само една понуда 
за секое барање 

 
5. Отварањето на понудите ќе се изврши на ден 

27.01.2004 во 13 часот во ресторанот за општествена 
исхрана на РЕК ”Осломеј” (Термоелектрана), во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 
Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот 
рок и не се изработени според барањата на отворениот 
повик, како и оние кои немаат целокупна документаци-
ја нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 8 и 18 од Законот за јавни наба-

вки  („Службен весник на РМ“ бр.21/02) Комисијата за 
јавни набавки на АД “ЕСМ” - Скопје, Подружница 
РЕК  “Осломеј” – Осломеј, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-29/04 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА УСЛУГИ ОД  
ГРАДЕЖНА МЕХАНИЗАЦИЈА, МОТОРНИ ВОЗИЛА 
И АВТОДИГАЛКИ ЗА ИНТЕРВЕНТНИ РАБОТИ ПО 

ПОВИК 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1 Нарачател на барањето е АД ”ЕСМ” - Скопје, 

Подружница РЕК ”Осломеј” - Осломеј. 

1.2 Предмет на услугата е: градежна механизација, 
моторни возила и автодигалки за интервентни работи 
по повик. 

- Обемот на работите и средствата за работа се да-
дени во спецификациите. 

- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица во согласност со 
Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/02). 

- Набавката е делива. 
 
2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА. 
2.1 Техничките карактеристики и спецификациите   

може да се добијат  во комерцијална служба секој рабо-
тен ден од 11 до 13 часот или на телефон 045/ 259-859. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1 Понудата треба да го содржи: 
- Името, адресата и седиштето на понудувачот. 
- Единечни цени  за понудената позиција од обемот 

на набавката по изработен норма час изразен во дена-
ри/норма час, со посебно искажан ДДВ. Во цената да би-
дат вкалкулирани трошоците за превоз на работниците 
до и од работно место, исхрана, ХТЗ опрема и други 
трошоци за работниците, гориво и алат  за работа. Пону-
дата треба да е дополнета со дополнителна вредност на 
ноќната работа, работа во државни празници и преку-
времена работа,  изразени во проценти како додаток за 
изработен норма час. Понудите може да се искажат и во 
ЕУР, а плаќањето ќе  се врши во денари пресметано по 
среден курс на НБМ на денот на плаќањето. 

- Начин на плаќање, единствен и недвосмислен. 
- Квалитет (техничка опременост и способност за 

извршување на работите).  
 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
4.1 Цена - 60 поени 
4.2 Начин  на плаќање - 10 поени  
4.3 Квалитет - 30 поени 
5. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1 Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок потпишан од одговорното лице на понудувачот  
на адреса Подружница РЕК ”Осломеј”- Осломеј - Ко-
мисија за јавни набавки. 

5.2 Со понудата понудувачот треба да достави при-
дружна документација спрема член 24 од Законот за 
јавни набавки. 

- Извод од регистрација на дејност 
- Документ за бонитет од Централниот регистар 
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација 
- Доказ дека со пресуда не му е изречена мерка на 

безбедност забрана за вршење на дејност и 
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и др. јавни давачки. 
5.3 Странските понудувачи доставуваат ревизорски 

извештај од странска ревизорска институција  реги-
стрирана за вршење ревизија. Понудата и документа-
цијата од странски понудувачи да се преведени на ма-
кедонски јазик. 

Целокупната документација освен изводот од реги-
страција на дејност, треба да бидат во оригинал или копие 
заверено на Нотар и не постари од 6 месеци. Понудите и 
придружната документација да се достават во согласност 
со член  55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки. 

5.4 Рок на доставување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на отварањето на понудите. 

Секој понудувач може да достави само една понуда 
за секое барање. 

6. Отварањето на понудите ќе се изврши на ден 
27.01.2004 во 13 часот во ресторанот за општествена 
исхрана на РЕК ”Осломеј” (Термоелектрана), во при-
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суство на овластени претставници на понудувачите. 
Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот 
рок и не се изработени според барањата на отворениот 
повик, како и оние кои немаат целокупна документаци-
ја нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на членовите 15 и 18 од Законот за јавни 

набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 2/02), Јавното 
претпријатие за аеродромски услуги “Македонија“ - 
Скопје, објавува 

 
Б А Р А Њ Е  БР. 10-01/200 

ЗА ОТВОРЕН ПОВИК 
(ПОВТОРНО) 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачателот на Отворениот повик е Јавното 

претпријатие за аеродромски услуги “Македонија“ - 
Скопје, со седиште на Аеродром Скопје-Петровец. 

2. Предмет на повикот е: доставување на понуди за 
времетраење од деловната година за: 

- осигурување од дејност за штети причинети на 
трети лица на аеродромите во Скопје и Охрид. 

Осигурувањето треба да се изврши согласно зако-
нот за осигурување и други прописи кои ја регулираат 
оваа материја на територијата на Република Македони-
ја и со меѓународни прописи кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

Видот и количината што е предмет на осигурување 
наведени во точка 1 е утврден со посебен прилог од то-
чка 1, и истиот заинтересираните понудувачи ќе можат 
да го подигнат на денот на објавувањето на огласот во 
ЈПАУ “Македонија“ - Аеродром “Скопје“ - Петровец. 

Предметот на набавката не е делив. 
Рокот на поднесување на понудите изнесува 15 де-

на сметано од наредниот ден од денот на објавување на 
повикот. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Назив на понудувачот. 
Вкупен износ на премија. 
Рок на плаќање на премија. 
Рок на исплата на оштетно побарување. 
 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок кој треба да биде потпишан од страна на овластено 
лице на понудувачот. 

Понудата да се достави по пошта или со непосред-
но предавање во архивата на Дирекцијата на ЈПАУ 
“Македонија“. 

Понудата да се достави во запечатен коверт кој со-
држи два запечатени коверта. На предната страна од 
надворешниот коверт во горниот лев агол треба да би-
де означено “не отворај“ и бројот на повикот, во среди-
ната на ковертот треба да биде назначена адресата на 
ЈПАУ “Македонија“. 

Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната 
документација и носи ознака “документација“ и тој 
треба да ги содржи следните документи:  

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од Централниот регистар, 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација, 
- доказ од надлежен орган дека не му е изречена 

мерка за забрана на вршење на дејност, 

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

- дозвола за основање и работа на друштвото за 
осигурување според член 13 од Законот за осигурување. 

Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и 
носи ознака “понуда“. 

Краен рок за доставување на документацијата е 
13.01.2004 година до 15 часот. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 
11,00 часот на ден 16.01.2004 година (петок) во просто-
риите на Дирекцијата на ЈПАУ “Македонија“ со седи-
ште на Аеродром  “Скопје“ - Петровец, во присуство 
на овластени претставници и понудувачите. 

Претставникот на понудувачот должен е да достави 
овластување. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- вкупен износ премија                                 70 поени, 
- рок и начин на плаќање на премијата       20 поени, 
- рок на исплата на оштетено побарување  10 поени. 
 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
- Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
- Понудата и придружната документација треба да 

бидат доставени на македонски јазик. 
- Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-

ниот рок и оние понуди кои не се изработени според 
тендерската документација како и оние кои не се во 
согласност со одредбите на Законот за јавни набавки 
нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Комисијата за јавни набавки при А.Д. “Електросто-
панство на Македонија“ - Скопје, објавува исправка по 
Отворен повик бр. 01-244/2003, во точките: 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
26.01.2004 година во 12 часот, во просториите на А.Д. 
“Електростопанство на Македонија“, ул. “11 Октом-
ври“ бр. 9,  Скопје, стара зграда, подрумска сала за со-
станоци, во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 
_______________________________________________ 
 

Одборот на содружници од Друштвото за откуп и 
преработка на тутун ЦЕНТРО ТАБАК увоз-извоз 
Д.О.О. Велес, на седницата одржана на 29.12.2003 го-
дина, а врз основа на Договорот за деловно техничка 
соработка со Тутунски комбинат Куманово, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ЦИГАРИ 

 
Член 1 

Малопродажната цена на пакување од 20 цигари се 
утврдува како следи: 

- NICE American blend, box-цена 35,00 ден./пакување. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 

донесување.  
   Центро табак д.о.о. Велес 
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