
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Петок, 28 март 2003 
Скопје 

Број 20                        Год.  LIX 

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
534. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/91), донесувам  

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА  ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО СРБИЈА И ЦРНА ГОРА  
I 

Д-р Славко Милосавлевски, се отповикува од должно-
ста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Ма-
кедонија во Србија и Црна Гора, со седиште во Белград.  

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

О вој указ влегува во сила веднаш. 
  Указ  бр. 3                    Претседател 

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

__________ 
535. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО СРБИЈА И ЦРНА ГОРА  
I 

Г-дин Виктор Димовски, се поставува за вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Република Македонија во 
Србија и Црна Гора, со седиште во Белград.  

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

О вој указ влегува во сила веднаш. 
 Указ  бр. 4                    Претседател             

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

___________ 
536. 

УКАЗ БР. 57  
Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот 

за одбрана (�Службен весник на Република Македони-
ја� р. 42/2001) б 
Се поставува по мирновремена и воена формација 
З а воен аташе во Софија во Република Бугарија 
г енерал-мајор Сокол Насте Митровски 
ФЧ: генерал мајор, по формација: генерал-мајор, 
л ична ВЕС 31439, ЕМБГ: 1603948450097, 
до сега: Заменик на Началникот на Генералштабот 

на Армијата на Република Македонија во Генералшта-
бот  Армијата на Република Македонија.  на 
О вој указ да се изврши на ден 1.04.2003 година. 
  Бр. 07-356                                   Претседател  

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

537. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

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

НИТЕ ИСПРАВИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за патните исправи на државјаните на 
Република Македонија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 21 март 2003 година. 
 
Бр. 07-1323/1     Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на Република 

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

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за патните исправи на државјаните на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� број 67/92), членот 28 се менува и гласи: 

�Обрасците на патните исправи и на визите се печа-
тат на македонски јазик и неговото кирилско писмо, со 
превод на англиски и француски јазик и нивното писмо. 
На граѓаните кои зборуваат службен јазик различен 

од македонскиот јазик, на нивно лично барање, образе-
цот на пасошот и патниот лист се печати и на службе-
ниот јазик и писмото што го употребува граѓанинот. 
Податоците кои се внесуваат во патната исправа се 

запишуваат на англиското латинско писмо.� 
 

Член 2 
Во членот 50 по уводната реченица се додава нова 

точка 1), која гласи: 
�1) постапката за издавање на дипломатски и служ-

бени пасоши, како и на визи кои ќе се издаваат на тие 
пасоши;�. 
Точките 1) и 2) стануваат точки 2) и 3). 
 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 



Стр. 2 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2003 
 

LIGJI 
PЁR NDRYSHIMIN DHE PLOTЁSIMIN E LIGJIT 

PЁR DUKUMENTET E UDHЁTIMIT TE 
SHTETASVE TЁ REPUBLIKЁS 

SЁ MAQEDONISЁ 
 

Neni 1 
Ne Ligjin pёr dokumentet e udhtimit tё shtetasve tё 

Republikёs sё Maqedonisё (�Fleta zyrtare e Republikёs sё 
Maqedonise� nr. 67/92), neni 28 ndryshohet dhe thotё: 

�Formularet e dokumenteve tё udhtimit dhe tё vizave 
shtypen nё gjuhen maqedonishte dhe alfabetin cirilik, me 
pёrkthim nё gjuhen angleze dhe frengjishte dhe alfabetin e 
tyre. 

Qytetaret qё flasin gjuhё zyrtare qe dallon nga gjuha 
maqedonishte, me kerkesen e tyre personale, formulari i 
pasaportes dhe fleta e udhtimit shtypen edhe ne gjuhen 
zyrtare dhe alfabetin te cilen e pёrdorё qytetari. 

Tё dhёnat te cilat futen (plotёsohen) nё fletёn e 
udhёtimit shkruhen ne alfabetin latin anglez.� 

 
Neni 2 

Nё nenin 50 pas fjalisё hurse shtohet pikё e re 1), e cila 
thotё: 

�1) procedura e dhёnies sё pasaportave diplomatike dhe 
zyrtare, si dhe tё vizave tё cilat do te jepen me kёto 
pasaporta;�. 

Pikat 1) dhe 2) bёhen pika 2) dhe 3). 
 

Neni 3 
Ky ligj hynё ne fuqi diten e tetё prej ditёs sё shpalljёs 

nё �Fletёn zyrtare te Republikёs sё Maqedinisё�. 
___________ 

538. 
Врз основа на член 6 од Законот за надворешно тр-

говско работење (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 45/02), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 24.03.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ 
НА ИЗВОЗ И УВОЗ  

Член 1 
Стоките што се извезуваат, односно увезуваат се 

распоредуваат на следниве форми: 
- слободен извоз; 
- извоз врз основа на дозвола, одобрение, односно 

согласност; 
- слободен увоз и 
- увоз врз основа на дозвола, одобрение, односно 

согласност. 
Стоките од став 1, алинеја 2 и 4, на овој член се 

утврдени во списокот на стоките, кој е составен дел на 
ова  одлука (Прилог бр. 1). а

 
Член 2 

Стоките од член 1 став 2 на оваа одлука се означени 
со кратенката �Д� и со следните броеви: 

1- се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требно одобрение, односно дозвола што ја издава Ми-
нистерството за здравство или Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, ако се увезу-
ваат за потребите на ветеринарната служба, за заштита 
на растенијата или како семенски материјал како и 
други земјоделски производи. 
Опојните дроги, психотропните материи и прекур-

сорите за кои дозволи издава Министерството за здрав-
ство се наведени во списокот на опојни дроги и психо-
тропни супстанци и прекурсори што се составен дел на 
списокот на стоки од став 2 на член 1 (Прилог бр. 2); 

2- се означени стоките за чиј увоз е потребно реше-
ние за упис во регистарот на Бирото за метрологија де-
ка ги исполнуваат метролошките и другите услови про-
пишани со закон; 

3- се означени стоките за чиј увоз е потребна потвр-
да за извршен преглед и евидентирање на пропратна 
техничка документација на производот што се увезува 
од Институтот за стандардизација на Република Маке-
донија. Потврдата е потребна само при увоз на готови 
производи и на производи што не се употребувани; 

4- се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требна дозвола од Министерството за животна средина 
и просторно планирање, наведени во Прилог бр. 3, 4, 5 
и 6, кои се составен дел на оваа одлука; 

5- се означени стоките кои се забранети за увоз ако 
се постари од десет години од денот на производство-
то; 

6- се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требна дозвола од Народната Банка; 

7- се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требна дозвола од Министерството за внатрешни рабо-
ти или дозвола од Министерството за одбрана; 

8- се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требна согласност или дозвола од Министерството за 
економија; 

9- се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требна дозвола од Министерството за култура. 
Царинскиот орган при царинењето на стоките што 

се наведени во списокот на опојни дроги, психотропни 
супстанци, прекурсори и материи што ја оштетуваат 
озонската обвивка, контролираат дали царинењето на 
тие стоки се врши преку Царинарницата која е наведе-
на во дозволата. 

 
Член 3 

Барање за добивање на дозвола, одобрение, однос-
но согласност од член 1 на оваа одлука поднесува увоз-
никот или извозникот на стоките пред органите на уп-
равата наведени во член 3 од оваа одлука со следниве 
податоци:  

1) назив и даночен број на правното лице; 
2) тарифна ознака на десетцифрено ниво; 
3) наименување на стоката според царинската но-

менклатура; 
4) трговско име на стоката; 
5) количина на стоката за која се поднесува барање, 

изразено во единечна мерка; 
6) назив и адреса на странскиот извозник, односно 

увозник; 
7) рок во кој ќе се изврши увозот, односно извозот; 
8) изјава за намена за употреба на увезената стока и 
9) други податоци, пропишани со посебни прописи. 
 

Член 4 
При спроведувањето на оваа одлука се применуваат 

одредбите на Законот за царинска тарифа и прописите 
донесени врз основа на тој закон. 

 
Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за распоредување на сто-
ките на форми на извоз и увоз (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 95/2002, 1/2003 и 17/2003). 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се применува од денот на примената 
на Законот за царинска тарифа. 

 
Бр. 23-1551/1             Претседател на Владата 

24 март 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  



28 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 3 
 



Стр. 4 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2003 
 



28 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 5 
 



Стр. 6 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2003 
 



28 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 7 
 



Стр. 8 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2003 
 



28 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 9 
 



Стр. 10 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2003 
 



28 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 11 
 



Стр. 12 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2003 
 



28 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 13 
 



Стр. 14 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2003 
 



28 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 15 
 



Стр. 16 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2003 
 



28 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 17 
 



Стр. 18 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2003 
 



28 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 19 
 



Стр. 20 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2003 
 



28 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 21 
 



Стр. 22 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2003 
 



28 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 23 
 



Стр. 24 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2003 
 



28 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 25 
 



Стр. 26 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2003 
 



28 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 27 
 



Стр. 28 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2003 
 



28 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 29 
 



Стр. 30 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2003 
 



28 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 31 
 



Стр. 32 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2003 
 



28 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 33 
 



Стр. 34 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2003 
 



28 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 35 
 



Стр. 36 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2003 
 



28 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 37 
 



Стр. 38 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2003 
 



28 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 39 
 



Стр. 40 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2003 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 41 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 42 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2003 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 43 
 

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 44 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2003 
 

539.  
 Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000) и член 2 од Законот за 
приватизација на државниот капитал во претпријатија-
та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
37/96, 25/99, 81/99 и 49/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24.03.2003 годи-
на, донесе  

 
 
 
 
 
 
 
  
 О Д Л У К А 
 ЗА ПРЕТВОРАЊЕ  НА ПОБАРУВАЊЕ ВО ВЛОГ  
 ВО АД �РУЕН� - КОЧАНИ 
  
 Член 1 
 Побарувањата на Република Македонија од АД 

�Руен� - Кочани, во износ од 127.289.902,00 денари се 
претвораат во траен влог на Република Македонија. 

 
 
  
 Член 2 
 За трајниот влог од член 1 на оваа одлука, АД �Ру-

ен� - Кочани на Република Македонија ќе и издаде ак-
ции во друштвото врз основа на Одлуката за претвора-
ње на побарување во влог. 

 
 
 
  
 Член 3 
 За реализација на оваа одлука се овластува мини-

стерот за финансии во името на Владата на Република 
Македонија да склучи Договор со АД �Руен� - Кочани. 

 
 
 Договорот од став еден на овој член ќе се склучи 

непосредно пред склучување на Договорот за продаж-
ба на акциите на Република Македонија со меѓунаро-
ден тендер. 

 
 
 
 Доколку не се изврши продажба на акциите на Ре-

публика Македонија со меѓународен тендер, Договорот 
за претворање на побарувањата во траен влог нема 
правно дејство, а состојбата ќе се врати како пред пре-
творањето на побарувањата во траен влог. 

 
 
 
 
   Член 4  Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
 
       Бр. 23-1556/1                        Претседател на Владата  24 март 2003 година               на Република Македонија,      Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р.  ___________  540.  

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), а во врска со членовите 4 
и 17 од Законот за праватa, 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. 
61/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.03.2003 година, донесе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
О Д Л У К А  

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА  ПРАВОТО НА  ВРЕМЕНО   
 КОРИСТЕЊЕ НА МОТОРНО ВОЗИЛО 
  
 Член 1 
 Се пренесува правото на времено користење на пат-

ничко моторно возило-џип, марка - �LADA NIVA� 1,7 
со регистарски број SK 01-0611, број на шасија: 
XTA2123011570063, број на мотор: 6577811, година на 
производство 2001 и сила на моторот 59 KW, од досе-
гашниот корисник Министерство за внатрешни работи 
на новиот корисник Министерство за економија, во 
траење од шест месеци од денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука. 
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Член 2 
Примопредавањето на возилото од член 1 на оваа 

одлука, да се изврши меѓу Министерството за внатреш-
ни работи на Република Македонија и Министерството 
за економија на Република Македонија, во рок од осум 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Се задолжува Министерството за економија по 
истекот на рокот од член 1 на оваа одлука, да го врати 
возилото во владение на Министерството за внатрешни 
работи, во состојба во која што го примило. 

 
Член 4 

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

 
    Бр. 23-1570/1                        Претседател на Владата 
24 март 2003 година               на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

541. 
Врз основа  на член 26  од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002),  Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на  17  март 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН  НА ОДБОРОТ  ЗА  КОНТРОЛА 
НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ 
НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ �СТУДЕНЧИЦА� 

- СКОПЈЕ 
 
1. За член на Одборот за контрола на материјално-

финансиското работење на Јавното претпријатие за во-
доснабдување �Студенчица� - Скопје се именува Диде 
Џафери. 

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

 
      Бр. 17-706/2                        Претседател на Владата 
17 март 2003 година               на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

542. 
Врз основа  на член 17  од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002),  Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на  17  март 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНСТВО �ЛИСИЧЕ� - ВЕЛЕС 

 
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за водостопанство �Лисиче� - Велес се имену-
ваат: 

- д-р Звонимир Костиќ, професор; 
- д-р Димитар Миладинов, професор; 
- Тодор Левков, дипл. економист; 
- Борис Леов, дипл. економист; 
- Тодор Арсов, приватен стопанственик; 
- Тоде Димовски, маш. техничар. 
  2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
       Бр. 17-999/2                       Претседател на Владата 
17 март 2003 година               на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

543. 
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),  Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на  17  март 
2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА 
ДИРЕКТОРОТ НА БИРОТО ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

 
1. Се разрешува Решат Нагавци, од должноста заме-

ник на директорот на Бирото за стоковни резерви, пора-
ди истек на мандатот. 

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

 
      Бр. 17-1325/2                      Претседател на Владата 
17 март 2003 година               на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

544. 
Врз основа  на член 26  од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002),  Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на  17  март 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ  НА ОДБОРОТ  ЗА  
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСК-
ОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА  ВОДОСТОПАНСТВО  

�ЛИСИЧЕ� - ВЕЛЕС 
 
1. За членови на Одборот за контрола на материјал-

но-финансиското работење на Јавното претпријатие за 
водостопанство �Лисиче� - Велес се именуваат: 

- Јован Лазовски, дипл. правник; 
- Јордан Камишев, дипл. економист; 
- Александар Сапунџиев, дипл. град.инж.; 
- Ристо Николов, дипл. економист. 
  2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
      Бр. 17-1460/1                      Претседател на Владата 
17 март 2003 година               на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

545. 
Врз основа  на член 26  од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002),  Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на  17  март 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН  НА ОДБОРОТ  ЗА  КОН-
ТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО 
РАБОТЕЊЕ НА  ЈП ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ   

�МАКЕДОНСКА ПОШТА� - СКОПЈЕ 
 
1. За член на Одборот за контрола на материјално-

финансиското работење на Јавното претпријатие за по-
штенски сообраќај �Македонска пошта� - Скопје се име-
нува Зоран Павловски, дипл. економист по туризам и 
угостителство. 

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

 
      Бр. 17-1461/1                      Претседател на Владата 
17 март 2003 година               на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
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546. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17 март 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ  

�МАКЕДОНСКИ ШУМИ�-СКОПЈЕ 
 
1. За член на Управниот одбор на ЈП за стопанису-

вање со шуми �Македонски шуми�-Скопје се именува 
Сашо Крстевски. 

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

 
Бр. 17-1462/1                     Претседател на Владата    

17 март 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
547. 
Врз основа на член 17 од Законот за објавување на 

законите и другите прописи и акти во Службен весник 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 56/99 и 43/2002), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 17 март 
2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРО-
ЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБО-
ТЕЊЕ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ 
 
1. За член на Одборот за контрола на материјално-

финансиското работење на ЈП Службен весник на Ре-
публика Македонија-Скопје, се именува Тони Лазарев-
ски, дипл. економист. 

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

 
Бр. 17-1463/1                      Претседател на Владата    

17 март 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
548. 
Врз основа на член 16 од Законот за објавување на 

законите и другите прописи и акти во Службен весник 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 56/99 и 43/2002), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 17 март 
2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ 
 
1. Елица Николовска, правник се именува за член 

на Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен 
весник на Република Македонија-Скопје. 

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

 
Бр. 17-1464/1                      Претседател на Владата    

17 март 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

549. 
Врз основа на член 666 од Законот за трговските 

друштва (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 
31/2001, 50/2001, 6/2002 и 61/2002) и член 7 од Одлуката 
за преобразба на Јавното претпријатие за производство, 
пренесување и дистрибуција на електрична енергија 
�Електростопанство на Македонија�-Скопје во Акцио-
нерско друштво �Електростопанство на Македонија�-во 
државна сопственост-Скопје (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 80/2000), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 17 март 2003 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА АД �ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕ-
ДОНИЈА�-ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ-СКОПЈЕ 

 
1. Васил Поп Ѓорѓиевски, економист се именува за 

член на Управниот одбор на АД �Електростопанство 
на Македонија� во државна сопственост-Скопје. 

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

 
Бр. 17-1465/1                      Претседател на Владата    

17 март 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
550. 
Врз основа на член 88 став 1 и 3 од Законот за 

трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/2000 и 
6/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17 март 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЈА-СКОПЈЕ  
1. Ангел Киковски, дипл. машински инженер се 

именува за член на Управниот одбор на Агенцијата на 
Република Македонија за приватизација-Скопје. 

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

 
Бр. 17-1466/1                      Претседател на Владата    

17 март 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
551. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17 март 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАН-
СКИ ДЕЈНОСТИ ХС �ЗЛЕТОВИЦА� - ПРОБИШТИП  

1. Славе Паунов, дипл. правник се именува за член 
на Управниот одбор на Јавното претпријатие за извр-
шување на водостопански дејности ХС �Злетовица� - 
Пробиштип. 

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

 
Бр. 17-1467/1                      Претседател на Владата 

17 март 2003 година               на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
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552. 
Врз основа на член 50 од Законот за задолжително 

капитално финансирано пензиско осигурување (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 29/2002), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана на 
17 март 2003 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛ-
НО ФИНАНСИРАНО  ПЕНЗИСКО  ОСИГУРУВАЊЕ -  

СКОПЈЕ  
1. За член на Управниот одбор на Агенцијата за су-

первизија на капитално финансирано пензиско осигу-
рување - Скопјe за време од пет години се именува 
Александар Генчев, доктор на стоматологија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-1468/1                      Претседател на Владата 

17 март 2003 година               на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
553. 
Врз основа на член 23 од Законот за јавните патишта 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 26/96, 
40/99, 96/2000 и 29/2002), Владата на Република Македони-
ја, н  седницата одржана на 17 март 2003 година, донесе а 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ 

ПАТИШТА - СКОПЈЕ  
1. За членови на Управниот одбор на Фондот за ма-

гистрални и регионални патишта - Скопје, се именуваат: 
- Зеќир Исмаили, дипл. инж. архитект; 
- Ибраим Јусуфи, дипл. град. инженер. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-1469/1                      Претседател на Владата 

17 март 2003 година               на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
554. 
Врз основа на член 4 став 3 од Законот за финанси-

ската полиција (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 55/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17 март 2003 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФИНАНСИСКАТА 

 ПОЛИЦИЈА  
1. За директор на Финансиската полиција, орган во 

состав на Министерството за финансии, се именува 
Љупчо Стојчев, дипл. правник за безбедност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-1473/1                      Претседател на Владата 

17 март 2003 година               на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
555. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17 март 2003 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ  ОД ДОЛЖНОСТА  ДИРЕКТОР  

НА БИРОТО ЗА ЛЕКОВИ  
1. Се разрешува Илчо Захариев, од должноста дире-

ктор на Бирото за лекови, орган во состав на Мини-
стерството за здравство, на негово барање. 

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

 
Бр. 17-1474/1                      Претседател на Владата 

17 март 2003 година               на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
556. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 70/92), на седницата одржана на 12 март 2003 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува членот 11 став 2 точка 2 од Законот 

за финансиска полиција (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 55/2002). 

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

3. Стамен Филипов од Скопје на Уставниот суд на 
Република Македонија му поднесе иницијатива за оце-
нување уставноста на одредбата од Законот означен во 
точката 1 од ова решение. 
Според наводите од иницијативата правните после-

дици од осудата не можеле да се предвидуваат по сила 
на закон, туку тие се утврдувале исклучиво во право-
силна одлука, па со оспорената одредба се повредувал 
член 13 став 1 од Уставот. Понатаму се наведува дека 
оспорената одредба не била во согласност и со член 54 
став 1 од Уставот, од причина што слободите и правата 
на човекот и граѓанинот можеле да се ограничат само 
во случаи утврдени во Уставот. Исто така се наведува 
дека со одредбата се повредувала еднаквоста на граѓа-
ните пред Уставот, гарантирана со член 9 став 2 од 
Уставот, а воедно се ограничувало правото на работа и 
слободниот избор на вработување на финансискиот по-
лицаец, што претставувало повреда на член 32 став 2 
од Уставот. Со посочување на повредите на: членот 8 
став 1 алинеја 3 и 4, членот 13 став 1, членот 51, членот 
54 став 1 и членот 98 став 1 и 2 од Уставот и повикува-
ње на донесените одлуки на Уставниот суд: У. бр. 
212/2000 од 23.05.2001 година и У. бр. 210/2001 од 
6.02.2002 година, се предлага поведување на постапка 
за оценување уставноста на оспорената одредба. 

4. Судот на седницата утврди дека според содржина-
та на член 11 став 1 од Законот за финансиска полиција 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 55/02), 
финансиските полицајци покрај општите услови за зас-
новање на работен однос во органите на државната 
управа треба да исполнуваат и посебни услови. 
Како посебен услов во оспорената точка 2 од цити-

раната одредба е предвидено лицето кое треба да зас-
нова работен однос како финансиски полицаец да: �не 
е осудено или да не е амнестирано за било кое кривич-
но дело�. 

5. Владеењето на правото е темелна вредност на 
уставниот поредок на Република Македонија, според 
член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот. 
Во член 13 став 1 од Уставот е определено дека, ли-

цето обвинето за казниво дело ќе се смета за невино  
додека неговата вина не биде утврдена со правосилна 
судска одлука. 
Според член 51 од Уставот, во Република Македо-

нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други со Уставот и со закон и секој е дол-
жен да ги почитува 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. 
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Согласно член 101 став 1 од Кривичниот законик 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 37/1996), 
правните последици на осудата што се надоврзуваат на 
осудите за определени кривични дела, не можат да на-
стапат кога за кривичното дело на сторителот му е 
изречена парична казна, условна осуда, судска опомена 
или кога тој е ослободен од казна. Според став 2 од 
истата одредба, правните последици можат да се пред-
видат само со закон. 
Во член 113 од Кривичниот законик е предвидено 

дека: на лицата кои се опфатени со акт на амнестија им 
се дава ослободување од гонење или потполно или де-
лумно ослободување од извршувањето на казната, им 
се заменува изречената казна со поблага казна, им се 
определува бришење на осудата или им се укинува 
определената правна последица од осудата. 
Тргнувајќи од уставниот принцип за владеење на пра-

вото и должноста за почитување на Уставот и законите од 
секого, имајќи ја во предвид и концепцијата на Кривични-
от законик по однос на правните последици на осудата и 
институтот амнестија, а според цитираните одредби, Су-
дот оцени дека иницијаторот, основано го поставува пра-
шањето за уставноста на оспорената одредба.  
Имено, општата законска формулација �било кое 

кривично дело� во оспорената одредба, по мислење на 
Судот дава простор за правна несигурност за лицето 
што треба да се вработи како финансиски полицаец, па 
во случај да ова лице било осудено за било кое кривич-
но дело, автоматски не го исполнува посебниот услов и 
не може да биде вработено. Следејќи ја интенцијата на 
законодавецот при донесување на Кривичниот законик 
и законската определба правни последици на осудата 
за определени кривични дела да не можат да настапат 
кога за кривичното дело е изречена парична казна, ус-
ловна осуда, судска опомена или кога лицето е ослобо-
дено од казна, Судот оцени дека оспорената одредба не 
е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 и член 51 од 
Уставот на Република Македонија. Ова уште повеќе 
што не секое кривично дело го прави неподобен канди-
датот за финансиски полицаец за обавување на работи-
те и работните обврски, туку точно определени, кон-
кретни кривични дела поврзани со неговата работа и 
работните задачи што треба да ги извршува, а оспоре-
ната одредба не содржи прецизен и дециден опис на та-
квите кривични дела. 
Од друга страна според становиштето на Судот, 

изразено во повеќе судски одлуки, правните последици 
од осудата не можат да настапуваат автоматски по сила 
на закон, туку дека тоа може да се прави само со право-
силна судска одлука, односно дека казнено-поправниот 
однос се исцрпува на релацијата на казнивото дело и 
судски изречена казна за неговиот сторител и дека на-
тамошни последици од неговото извршување односно 
од осудата за тоа дело кои се состојат во ограничување 
на правата на граѓаните не се допуштени, освен ако тоа 
не е изрично утврдено со Уставот. Со оглед на тоа што 
според оспорената одредба, правните последици од 
осудата настапуваат по сила на законот, а не како казна 
(забрана) што ја изрекува судот во рамките на видовите 
на казни односно санкции, Судот оцени дека оспорена-
та одредба не е во согласност со напред  наведените 
одредби од Уставот. 
Со институтот амнестија, согласно член 113 од 

Кривичниот законик, помеѓу другите погодности за ам-
нестираните лица, може да се определи и: ослободува-
ње од гонење, бришење на осудата и укинување на 
правната последица на осудата. Од тука Судот смета 
дека со овој дел од оспорената одредба се доведува во 
прашање правната сигурност на граѓаните, а во ситуа-
ција кога кандидатот за финансиски полицаец ја оства-
рил конкретната погодност со актот за амнестија. При 
ваква состојба, со оспорената одредба, е оставено на 
работодавецот да цени дали лицето ги исполнува по-
себните услови за да може да се вработи на работното 
место финансиски полицаец. 

При тоа, Судот не е на становиште за исклучување 
на ваквиот посебен услов за вработување од предвиде-
ните посебни услови во Законот за финансиска поли-
ција, но според уставниот концепт, таков услов може 
да егзистира само за конкретно дефинирани кривични 
дела, за точно определен временски период и кога со 
правосилна судска пресуда е изречена забрана за стек-
нување на определени права, во кои би припаднало и 
правото осуденото лице да се вработи како финансиски 
полицаец. Секако, би требало да стане збор за такви 
кривични дела кои по законското битие предвидено во 
Кривичниот законик и други закони, оставаат простор 
за сомнение во објективното и совесно вршење на про-
фесијата финансиски полицаец, а за периодот додека 
трае правната последица на осудата. 

6. Со оглед на наведеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен 
Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими и д-р 
Јосиф Талевски.  
  У. бр. 149/2002                               Претседател 
12 март 2003 година                 на Уставниот суд на Република  
           Скопје                                     Македонија, 
                                                     д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
557. 
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-
нио  завод за геодетски работи, донесува т

 
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 Раштани-Оп-
штина Велес. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето установен според За-
конот за премер и катастар на земјиштето (�Службен 
весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-1852/1                                  Директор,   

24 март 2003 година                Бисера Јакимовска, с.р. 
           Скопје   

___________ 
558. 
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-
нио  завод за геодетски работи, донесува т

 
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 Сетоле-Општина 
Џепчиште. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето установен според За-
конот за премер и катастар на земјиштето (�Службен 
весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-1853/1                                  Директор,   

24 март 2003 година                Бисера Јакимовска, с.р. 
           Скопје   
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559. 
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-
нио  завод за геодетски работи, донесува т

 
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 Брезно-Општина 
Теарце. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето установен според За-
конот за премер и катастар на земјиштето (�Службен 
весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-1854/1                                  Директор,   

24 март 2003 година                Бисера Јакимовска, с.р. 
           Скопје   

___________ 
560. 
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-
нио  завод за геодетски работи, донесува т

 
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 Сетоле-Општина 
Џепчиште. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето установен според За-
конот за премер и катастар на земјиштето (�Службен 
весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78).  
Бр. 09-1855/1                                  Директор,   

24 март 2003 година                Бисера Јакимовска, с.р. 
           Скопје   

___________ 
561. 
Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно 

работење (�Службен весник на РМ� бр. 34/01, 49/01, 
103/01 и 54/02), точка 6 од Одлуката за начинот и усло-
вите за работа на нерезиденти со хартии од вредност во 
Република Македонија (�Сл. весник на РМ� бр. 53/02) 
и член 68 став 2 од Законот за Народна банка на Репуб-
лика Македонија (�Сл. весник на РМ� бр. 3/02), гувер-
нерот на Народна банка на Република Македонија на 
ден 25.03.2003 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 одлука, се однесуваат на еден квартал. 

3. Овластените банки ги купуваат правата за купу-
вање на девизи, во евра, по продажен курс на Народна 
бан а на Република Македонија, по следната вредност: к

 
Валута во девизи      Количина Вредност во денари 

  Евро (ЕУР)        1            0.54 

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 01.04.2003 до 30.06.2003 година. 

6. Оваа одлука стапува во сила со денот на потпишу-
вањето, а ќе се применува од 01.04.2003 година и ќе се 
обја  во �Службен весник на Република Македонија�. ви

 
      Бр. 02-14/149          Гувернер, 
25 март 2003 година  Љубе Трпески, с.р. 
          Скопје 

___________ 
562. 
Врз основа на член 69 од Законот за Народната бан-

ка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" 
бр. 3/2002), член 33 од Законот за банките ("Сл. весник 
на РМ" бр. 63/2000 и 37/2002) и точка 29 од Одлуката 
за утврдување на методологијата за класификација на 
активните билансни и вонбилансни позиции на банки-
те според степенот на нивната ризичност ("Службен 
весник на РМ" бр. 21/2002 - Пречистен текст), гуверне-
рот на Народна банка на Република Македонија на 
21.03.2003 година, донесе   

 
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА 

НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА 
ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА АКТИВНИТЕ БИЛАНС-
НИ И ВОНБИЛАНСНИ  ПОЗИЦИИ НА БАНКИТЕ  
СПОРЕД СТЕПЕНОТ НА НИВНАТА РИЗИЧНОСТ  

I. Во Упатството за спроведување на Одлуката за 
утврдување на методологијата за класификација на 
активните билансни и вонбилансни позиции на банки-
те според степенот на нивната ризичност бр. 1193 од 
28.03.2002 година ("Сл. весник на РМ" бр. 23/2002), се 
вршат следните измени и дополнувања: 

1. Во глава II, точка 5, потточка ж), став 1, алинеја 1 
се менува и гласи:  

"- Колона бр.8 - редовни кредити ги опфаќа сметки-
те од:  група 31, 32, 33 (со исклучок на сметките 330 и 
331),  34, 35 (со исклучок на сметките 350, 351), 36 (со 
исклучок на сметките 361, 363, 368), 39 класа 4 (без 
групите 43, 46, 48), класа 5 (без групите 53, 56 и 58), 
сметката 809, сметките 160, 161."; 

2. Во глава II, точка 5, потточка ж), став 1, алинеја 5 
после бројот: "193,", се додаваат броевите: "302, 303,", 
а бројот: "355" се брише.  

II. Овие измени и дополнувања влегуваат во сила со 
денот на нивното објавување во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
          Бр. 1037          Гувернер, 
21 март 2003 година  Љубе Трпески, с.р. 
           Скопје 

___________ 
563. 
Врз основа на член 69 од Законот за Народната бан-

ка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 
3/2002), член 29 од Законот за банките ("Сл. весник на 
РМ" бр. 63/2000 и 37/2003) и точка 13 од Одлуката за 
методологијата на утврдување на гарантниот капитал 
на банките ("Службен весник на РМ" бр. 77/2000), гу-
вернерот на Народна банка на Република Македонија 
на 21.03.2003 година, донесе 

 
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА 

НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА НА УТВРДУВАЊЕ 
Н А ГАРАНТНИОТ КАПИТАЛ НА БАНКИТЕ 
I. Во Упатството за спроведување на Одлуката за 

методологијата на утврдување на гарантниот капитал 
на банките бр. 2640 од 28.09.2000 се вршат следните 
измени и дополнувања: 



Стр. 50 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2003 
 

1. Во Глава I, точка 1, став 3, после зборовите: 
"9033 (освен делот кој се однесува на кумулативни 
приоритетни акции),", се додаваат зборовите: "9034 
(освен делот кој се однесува на кумулативни приори-
тетни акции), 9036 (освен делот кој се однесува на ку-
мулативни приоритетни акции),"; 

2. Во Глава II, точка 9, став 2, после зборовите: 
"9033 (соодветниот дел),", се додаваат зборовите: 
"9034 (соодветниот дел), 9036 (соодветниот дел),"; 

3. Во Глава II, точка 11, став 2, после бројот: "95" се 
додаваат зборовите: "и на сметката 7920"; 

4. Во Глава II, точка 12, став 3, после бројот: "95" се 
додаваат зборовите: "и на сметката 7910"; 

5. Во Глава V, точка 16 бројот: "355", се заменува 
со зборовите: "на дел од сметките 3302, 3304, 3312 и 
3314".  

II. Овие измени и дополнувања влегуваат во сила со 
денот на нивното објавување во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
          Бр. 1038           Гувернер, 
21 март 2003 година  Љубе Трпески, с.р. 
           Скопје 

___________ 
564. 
Врз основа на член 29 од Законот за банките ("Сл. 

весник на РМ" бр. 63/2000 и 37/2002) и член 69 од За-
конот за Народната банка на Република Македонија 
("Сл. весник на РМ" бр. 3/2002) и точка 19 од Одлуката 
за методологијата на утврдување на ризично пондери-
рана актива ("Сл. весник на РМ" бр. 50/2001), гуверне-
рот на Народна банка на Република Македонија на 
21.03.2003 година, донесе 

 
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА 

НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА НА УТВРДУВАЊЕ НА 
 РИ ИЧНО ПОНДЕРИРАНАТА АКТИВА НА БАНКИТЕ З 

I. Во Упатството за спроведување на Одлуката за 
методологијата за утврдување на ризично пондерирана 
актива на банките бр. 2895 од 04.09.2001 година, се вр-
шат следните измени и дополнувања: 

1. Во глава II, точка 8, потточка 1) бројот: "308" се 
заменува со бројот: "3118"; 

2. Во глава II, точка 8, потточка 2) бројот: "360" се 
заменува со бројот: "3600", а бројот: "365" се заменува 
со бројот: "3650"; 

3. Во глава II, точка 8, потточка 3) после бројот: 
"135" се додаваат броевите: "3020, 3300, 3500,"; 

4. Во глава II, точка 8, потточка 4) после зборот: 
"САД" се додаваат зборовите: ":дел од сметките 3030, 
3031, 3310, 3311, 3510 и 3511,"; 

5. Во глава II, точка 8, потточка 7) бројот: "334" се 
заменува со бројот: "3340", а бројот: "354" се заменува 
со бројот: "3540"; 

6. Во глава II, точка 8, потточка 8), став 1, се менува 
и гласи: 

"Побарувања од првокласни банки и побарувања 
обезбедени со неотповикливи, безусловни гаранции и 
хартии од вредност издадени од овие банки. На оваа 
позиција се искажуваат побарувањата евидентирани на 
дел од сметките 130, 301, 3022, 3023, 323, 3024, 3032, 
3033, 3034, 3070, 310 (без 3102), 311 (без 3118), 315, 
319, 3251, 3285, 3302, 3303, 3304, 3312, 3313, 3314, 332, 
3350, 3451, 3485, 3503, 3513, 3520, 3550, 4151, 4251, 
4351, 4451, 5151, 5351 и 5451, кој се однесува на поба-
рувања од првокласни банки (делот од овие сметки кој 
се однесува на побарувања од домашни и странски 
банки кои не влегуваат во групата на првокласни бан-
ки, се вклучува во рамките на позициите под реден 
број 9 или 12, во зависност од резидуалната рочност на 
побарувањата).�; 

7. Во глава II, точка 8, потточка 9), став 1, се менува 
и гласи: 

"Побарувања од домашни и странски банки кои не 
влегуваат во групата на првокласни банки, со резиду-
ална рочност до една година и побарувања со резиду-
ална рочност до една година обезбедени со неотповик-
ливи, безусловни гаранции и хартии од вредност изда-
дени од овие банки: сметките 4152, 4252, 4352, 5152, 
5352, 5452 и дел од сметките 130, 301, 3022, 3023, 323, 
3024, 3032, 3033, 3034, 3070, 310 (без 3102), 311 (без 
3118), 315, 319, 3251, 3285, 3302, 3303, 3304, 3312, 
3313, 3314, 332, 3350, 3451, 3485, 3503, 3513, 3520, 
3550, 4151, 4251, 4351, 4451, 5151, 5351 и 5451, кој се 
однесува на побарувања од домашни и странски банки 
кои не влегуваат во групата на првокласни банки, со 
резидуална рочност до 1 година."; 

8. Во глава II, точка 8, потточка 11) после бројот: 
"1082," се додаваат броевите: "1086, 1088,", а броевите: 
"318" и "366" се бришат; 

9. Во глава II, точка 8, потточка V), бројот: "22" се 
заменува со бројот: "25". 

II. Овие измени и дополнувања влегуваат во сила со 
денот на нивното објавување во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

     
          Бр. 1039           Гувернер, 
21 март 2003 година  Љубе Трпески, с.р. 
          Скопје 

___________ 
565. 
Врз основа на точка 2 од Одлуката  за изменување и 

дополнување на Одлуката за задолжителна резерва на 
штедилниците ("Службен весник на РМ" бр. 19/03), 
Дирекцијата за правни, организационо кадровски и 
публикациски работи, на 19.03.2003 година, го утврди 
пречистениот текст на Одлуката за задолжителна ре-
зерва на штедилниците во денари 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА ШТЕДИЛНИ-
ЦИТЕ ВО ДЕНАРИ (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

 
1. Штедилниците се должни да одржуваат задолжи-

телна резерва во денари (во понатамошниот текст: за-
должителна резерва) кај Народна банка на Република 
Македонија на начин и во висина, утврдени со одред-
бите на оваа одлука. 

2. Задолжителната резерва на штедилниците се 
пресметува по стапка од 2,5% на штедни влогови на 
население, депозити на население и издадени хартии 
од вредност. 

3. Обврската за задолжителна резерва се пресмету-
ва на тој начин што се утврдува просек на  дневните 
состојби на сметките за секој календарски ден во текот 
на претходниот месец кој се множи со стапката опреде-
лена во точка 2 од оваа одлука.  
Пресметаната обврска за задолжителна резерва се 

утврдува за периодот од 11-ти во тековниот месец до 
10-ти во следниот месец. 

4. Задолжителната резерва пресметана во смисла на 
оваа одлука штедилниците ја издвојуваат кај Народна 
банка на Република Македонија со пренос на средства-
та на посебна сметка за издвоена задолжителна резерва 
на штедилниците. 

5. Извештајот за пресметување на обврската за за-
должителната резерва на штедилниците согласно со 
оваа одлука штедилниците го доставуваат до Народна 
банка на Република Македонија на 11-ти во месецот 
според упатство што го донесува гувернерот. 
Извештајот од оваа точка штедилниците го составу-

ваат на образец пропишан од Народна банка на Репуб-
лика Македонија. 

6. Народна банка на Република Македонија плаќа 
надомест на издвоените средства на задолжителна ре-
зерва. 



28 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 51 
 

7. Средствата на задолжителната резерва штедил-
ниците ги користат за исплата на депозити на граѓани-
те без ограничување во случај кога гувернерот на На-
родна банка на Република Македонија со одлука ќе 
утврди дека се исполнети условите за воведување по-
стапка за ликвидација или стечај на штедилницата. 

8. Штедилницата плаќа затезна камата на Народна 
банка доколку: 

- во рок не издвои задолжителна резерва. Затезната 
камата се пресметува за неиздвоениот износ на задол-
жителна резерва; 

- при контрола на работењето на штедилницата се 
утврдат неправилности во пресметката на обврската за 
задолжителна резерва. Затезната камата се пресметува 
на помалку пресметаниот износ на задолжителна ре-
зерва за целиот пресметковен период, за сите периоди 
за кои се утврдени неправилности. 
Штедилниците се должни да ја платат затезната ка-

мата согласно став 1 првиот работен ден од денот на 
настанувањето на обврската. 

9. Првата пресметка на задолжителна резерва сог-
ласно оваа одлука, се однесува на јануари 2002 година. 

10. Пречистениот текст на оваа одлука ги опфаќа 
Одлуката за задолжителна резерва на штедилниците 
("Службен весник на РМ" бр. 103/01) Одлуката за из-
менување на Одлуката за задолжителна резерва на 
штедилниците ("Службен весник на РМ" бр. 53/02) и 
Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за 
задолжителна резерва на штедилниците ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 19/03 ) во кои е означено времето на 
нив ото влегување. н

 
О. бр. 02-15/II-12/2003/1            Дирекција за правни, 
  19 март 2003 година   организационо-кадровски и 
              Скопје          публикациски работи 
      Директор, 

                  Снежана Бундалеска, с.р. 
___________ 

566. 
Врз основа на точка 2 од Одлуката за изменување и 

дополнување на Одлуката за задолжителна резерва на 
банките ("Службен весник на РМ" бр. 19/03), Дирекци-
јата за правни, организационо кадровски и публикаци-
ски работи, на 19.03.2003 година, го утврди пречисте-
ниот текст на Одлуката за задолжителна резерва на 
банките во денари 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ ВО 

ДЕНАРИ (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
 
1. Банките се должни да одржуваат задолжителна 

резерва во денари (во понатамошниот текст: задолжи-
телна резерва) кај Народна банка на Република Маке-
донија на начин и во висина, утврдени со одредбите на 
оваа одлука. 

2. Банките пресметуваат задолжителна резерва по 
стапка од 7,5% на денарските обврски кон резиденти и 
нерезиденти, правни и физички лица, согласно Мето-
дологијата за пресметка на  основата за задолжителна 
резерва на банките во денари. 

3. Обврската за задолжителна резерва се пресмету-
ва на тој начин што се утврдува просек на  дневните  
состојби на  сметките за секој календарски ден  во те-
кот на претходниот месец кој се множи со стапката 
определена во точка 2 од оваа одлука.  
Пресметаната обврска за задолжителна резерва се 

утврдува за периодот од 11-ти во тековниот месец до 
10-ти во следниот месец. 

4. Обврската согласно со точка 3 банките ја испол-
нуваат така што треба да имаат за секој календарски 
ден во просек во благајната и на сметката на банката, 
во периодот од 11-от ден во тековниот до 10-от ден во 
следниот месец, износ еднаков најмалку на износот на 
пресметаната задолжителна резерва. 

5. Во исполнувањето на обврската  за задолжителна 
резерва на дневна основа се вклучува 70% од состојба-
та на готовината во благајната на банката на тековниот 
ден, при што овој износ не смее да биде поголем од 
60% од обврската. Како состојба на готовина во благај-
на на последниот ден од периодот на исполнување, се 
зема просекот од остварените состојби во сите прет-
ходни денови од истиот период на исполнување. 

6. Делот од обврската за задолжителна резерва кој 
банките го исполнуваат со депозитни пари, се издвоју-
ва кај Народна банка на Република Македонија на сме-
тка на банката. 

7. При исполнување на обврската за задолжителна ре-
зерва, банките се должни на крајот на секој ден да имаат 
на сметката на банката најмалку 40 % од обврската.  

8. Извештајот за пресметување на обврската за за-
должителната резерва на банките согласно со оваа од-
лука банките го доставуваат до Народна банка на Ре-
публика Македонија на 11-ти во месецот според упат-
ство што го донесува гувернерот. 
Користењето и исполнувањето на обврската за за-

должителната резерва Народна банка на Република 
Македонија ги следи дневно, а банките се должни да 
изготвуваат Преглед за одржување на просечно ниво 
на задолжителна резерва на банката според упатство за 
начинот на пополнување што го донесува гувернерот. 
Извештаите од оваа точка банките ги составуваат 

на обрасци пропишани од Народна банка на Република 
Македонија. 

9. Народна банка на Република Македонија плаќа 
надомест на задолжителна резерва на просечно издвое-
ните средства на сметката на банката во текот на пери-
одот на исполнување.  
На делот од обврската за задолжителна резерва ис-

полнета со готовина во благајна, како и на издвоените 
средства над обврската, Народна банка на Република 
Македонија не плаќа надомест. 

10. Банката плаќа затезна камата на Народна банка  
доколку: 

- не обезбеди просек на задолжителна резерва. За-
тезната камата се пресметува на износот на необезбе-
дениот просек за целиот пресметковен период; 

- на крајот на денот располага со средства на сме-
тката во износ помал од пропишаниот согласно член 7 
од оваа одлука. Затезната камата се пресметува на 
искористениот износ над дозволениот процент за секој 
ден од користењето; 

- при контрола на работењето на банката се утврдат 
неправилности во пресметката на обврската за задол-
жителна резерва. Затезната камата се пресметува на по-
малку пресметаниот износ на задолжителна резерва за 
целиот пресметковен период, за сите периоди за кои се 
утврдени неправилности. 
Банките се должни да ја платат затезната камата 

согласно став 1 првиот работен ден  од денот на наста-
нување на обврската. 
Народна банка  го задржува правото да преземе и 

други мерки согласно постоечката регулатива доколку 
настанат  случаите  во став 1 од оваа точка.  

 11. Првата пресметка на задолжителна резерва сог-
ласно Одлуката за методологија за пресметување на 
обврската за задолжителна резерва на банките, се одне-
сува на јануари 2002 година. 

12. Пречистениот текст на оваа одлука ги опфаќа Од-
луката за задолжителна резерва на банките ("Службен 
весник на РМ" бр. 103/01) Одлуката за изменување на 
Одлуката за задолжителна резерва на банките ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 53/02) и Одлуката за изменување 
и дополнување на Одлуката за задолжителна резерва на 
банките ("Службен весник на РМ" бр. 19/03) во кои е оз-
нач но времето на нивното влегување во сила. е

 
О. бр. 02-15/II-11/2003/1            Дирекција за правни, 
   19 март 2003 година   организационо-кадровски и 
              Скопје          публикациски работи 
       Директор, 

                  Снежана Бундалеска, с.р. 
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Огласен дел 
 

С У Д С К И  О Г Л А С И   
ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка 
за развод на брак по тужба на тужителот Џапи Реџепа-
ли од Гостивар против тужената Џапи род. Рамадани 
Семра со непозната адреса. 

 Бидејќи тужената Џапи Семра е со непозната адреса 
на живеење, по предлог на пол. на тужителот адвокатот 
Ибраим Амети од Гостивар, замоли да и се постави при-
времен застапник од редовите на адвокатите во Гостивар. 
За привремен застапник се поставува адвокатот 

Елези Ферат од Гостивар кој ќе ги штити правата и ин-
тересите на тужената. 
Се повикува тужената да се јави пред Основниот 

суд во Гостивар, и да овласти полномошник. Во спро-
тивно, по објавувањето на огласот судот ќе продолжи 
со постапката по поставениот привремен застапник по 
службена должност. 
Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.227/2003.(7455) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд во Куманово се води парнична 

постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Ма-
ксимовски Предраг од Куманово, ул.�Кузман Јосифов-
ски Питу� бр. 21, против тужената Љиљана Миленко-
виќ од Скопје сега со непозната адреса на живеење во 
Германија. 
Бидејќи тужената е со непознато престојувалиште 

судот и поставува привремен застапник и тоа Лидија 
Велиновска адвокат од Куманово, која ќе ја застапува 
тужената во постапката, се додека тужената или нејзи-
ниот полномошник не се појави пред судот односно 
додека Центарот за социјални работи не го извести су-
дот дека назначил старател. 
Од Основниот суд во Куманово, П.бр.185/03. (7454) 

___________ 
 

Пред овој суд се води парнична постапка за развод 
на брак, по тужба на тужителот Соња Блажевска од 
с.Шупљи Камен - Куманово, против тужениот Славчо 
Блажевски од с.Јачинце - Куманово, со непозната адре-
са на живеење. 
Се повикува тужениот Славчо Блажевски од с.Ја-

чинце - Куманово, во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот да се јави на судот да достави своја адреса 
или да назначи полномошник. 
Доколку во овој рок не го извести судот за точната 

адреса, ќе му биде поставен за времен застапник Чедо-
мир Атанасовиќ, адвокат од Куманово. 
Од Основниот суд во Куманово, IV.П.бр.184/03. (7755)   
 

OСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ 
Помеѓу доверителот Дрво експорт ДОО Зрновци и 

должникот ШИК Плачковица а.д. Радовиш за обезбе-
дување е пренесено правото на сопственост на недвиж-
носта на к.п.бр.2778/1, во површина од 911м2, евиден-
тирано во Поседовен лист бр.9 за КО Радовиш, а која е 
деловен простор амбалажа, за обезбедување на износ 
од 1.000.000,00 денари по договор за заем, помеѓу до-
верителот и должникот од 26.02.2003 година. 
Од Основниот суд во Радовиш, Впп.бр.16/2003. (7763) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред Основниот суд во Струмица, е поднесена туж-
ба за развод на брак, по тужба на тужителката Катица 
Иванова Краусе од с.Смолари, против тужениот Лот-
хар Артур Вилхем Краусе од Германија. Вредност на 
спорот 60.000,00 денари. 
Бидејќи тужениот Лотхар Артур Вилхем Краусе не се 

јавил на расправата закажана на ден 18.03.2003 година, а 
истиот е со непозната адреса на живеење и престојување, 
се повикува да се јави во Основниот суд во Струмица во 
рок од 15 дена по објавувањето на огласот. 

Доколку во наведениот рок по објавувањето на ог-
ласот, тужениот не се јави или назначи свој полномош-
ник за водење и довршување на постапката, на истиот 
ќе му биде назначен привремен застапник до правосил-
носта на спорот. 
Огласот да се објави со �Службен весник на РМ� и 

на огласната табла на Основниот суд во Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица, П.бр.243/03. (7762) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 
сопственост по тужба на тужителот Ристовски Коста-
дин Павле од с. Копанце, против тужените Ристовски 
Костадин Ристо од Тетово и Ристовски Костадин Крсто 
од с. Копанце, сега со непозната адреса во САД. 
Се повикува тужениот Ристовски Костадин Крсто во 

рок од 30 дена по објавувањето на огласот во �Службен 
весник на РМ�, да се јави во Основниот суд во Тетово 
или да овласти свој полномошник, во спротивно судот 
преку Центарот за социјална работа Тетово ќе му поста-
ви привремен старател кој ќе ги штити неговите права и 
интереси до правосилното окончување на спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 99/2003.   (7451) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 

развод на брак по тужба на тужителката Асани Зедије од 
с. М.Речица, против тужениот Асани Исмаил Хаки од с. 
М.Речица-Тетово, сега со непозната адреса во Италија. 
Се повикува тужениот Асани Исмаилхаки во рок од 

30 дена по објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ� да се јави во Основниот суд во Тетово, или 
да овласти свој полномошник кој ќе ги штити неговите 
права и интереси, во спротивно, судот преку Центарот 
за социјална работа во Тетово ќе му постави привремен 
старател кој ќе ги штити неговите права и интереси до 
правосилното окончување на спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П.бр.12/2003.    (7452) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 

исполнение на договор за купопродажба, по тужа на 
тужителот Зекирија Саити од Тетово, против тужениот 
Раман Ибраими од Тетово, а сега со непозната адреса 
во СР Германија . 
Се повикува тужениот да се јави во судот, да доста-

ви адреса, или да овласти полномошник кој ќе го заста-
пува во оваа постапка до окончување на истата. 
Во спротивно, по протекот на 30 дена, судот преку 

центарот за социјални работи во Тетово ќе му постави 
привремен застапник. 
Од Основниот суд во Тетово, П.бр.255/2003.  (7453) 

___________ 
 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак, 
по тужба на тужителот Абдиљмуин Иљази од с.Одри, 
против тужената Хасиме Иљази од Тетово, сега со не-
позната адреса во СР Германија. 
Се повикува тужената да се јави во Основниот суд 

во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
и да одреди свој полномошник. 
Во спротивно, судот ќе и постави времен старател - 

застапник кој ќе ги штити нејзините права и интереси 
пред судот. 

 Од Основниот суд во Тетово,  П.бр.300/2003.    (7761) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР  
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 379/2003 од 24.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02011988?-4-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето од трговскиот регистар 
поради статусна промена на Друштвото за трговија и 
услуги АГРОМЕХАНИКА Акционерско друштво увоз-
извоз Скопје, бул. �Маркс и Енгелс� бр. 3, Скопје. 
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Бришење од трговскиот регистар поради статусна 

промена - поделба. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  П.Трег. бр.     

379/2003.                                                                    (8022)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 483/2003 од 24.03.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 02050020?-4-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги 
АГРОМЕХАНИКА Акционерско друштво увоз-извоз 
ДОО - Скопје, бул. �Маркс и Енгелс� бр. 3, Скопје. 
Ова друштво се основа врз основа на Одлука за по-

делба на Друштвото за трговија и услуги АГРОМЕХА-
НИКА Акционерско друштво увоз-извоз, донесена на 
31.01.2003 година, на две нови друштва и со Статут на 
Друштво и именува органи на управување, а основачи 
се: акционери според акционерска книга во списите на 
судот, Акционерски капитал. 
Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 01.41, 

01.41/3, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 
52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.40, 65.12/3, 67.13, 70.11, 70.12, 70.20, 70.10, 
71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.30, 74.12, 74.84, над-
ворешна трговија со прехранбени производи; надво-
решна трговија со непрехранбени производи; посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги; за-
стапување на странски лица во СР Југославија; работи 
на посредување во надворешно-трговскиот промет; из-
воз-увоз на стоки и услуги во малограничен промет со 
сите соседни земји: Бугарија, Грција, Албанија и СР Ју-
гославија; склучување на договори за долгорочна про-
изводствена  кооперација; реекспорт, консигнација и 
вршење на комисиони работи во областа на прометот 
на стоки и сообраќај; меѓународен транспорт на стоки; 
работење преку слободно царински продавници. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување: Мито Јовановски - 

претседател на Управен одбор, без ограничување.  
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.     

483/2003.                                                                    (8021)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 484/2003 од 24.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02050021?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за трговија и услуги АГРОНОВА увоз-извоз ДОО-
Скопје, бул. �Маркс и Енгелс� бр. 1, Скопје. 
Ова друштво се основа врз основа на Одлука за по-

делба на Друштвото за трговија и услуги АГРОМЕХА-
НИКА Акционерско друштво увоз-извоз, донесена на 
31.01.2003 година, на две нови друштва и со Договор за 
основање на Друштво и именува органи на управување. 
Содружници на друштвото се:  
1. Акционерско друштво за промет и услуги УСА-

МАК КОМПЈУТЕРС, бул. �Маркс и Енгелс� бр. 1, 
Скопје. 

2. Друштво за шпедиција, трговија и услуги ЈМБ 
Жарко и Александар ДОО, бул. �ЈНА� бр. 58, Скопје. 

3. Чапаровски Гапе од Скопје, бул. �ЈНА� бр. 24-
1/5, Скопје. 

4. Трговско друштво за инженеринг и услуги во 
прометот М-6 Светлана и останати ДОО, ул. �Трифун 
Хаџи Јанев� бр. 5, Скопје. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 01.41, 
01.41/3, 50.20, 50.40/4, 51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.48, 52.72/1, 
52.72/2, 52.74, 55.12, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 67.13, 
71.21, 71.23, 71.31, 71.32, 72.30, 74.12, 74.14, 74.84, над-
ворешна трговија со прехранбени производи; надво-
решна трговија со непрехранбени производи; посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги; за-
стапување на странски лица во СР Југославија; работи 
на посредување во надворешно-трговскиот промет; из-
воз-увоз на стоки и услуги во малограничен промет со 
сите соседни земји: Бугарија, Грција, Албанија и СР Ју-
гославија; склучување на договори за долгорочна про-
изводствена  кооперација; реекспорт, консигнација и 
вршење на комисиони работи во областа на прометот 
на стоки и сообраќај; меѓународен транспорт на стоки; 
работење преку слободни царински продавници. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување: Перчинков Ордан-

че - управител, без ограничувања и Дугалевска Марија 
- управител без ограничувања. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.     

484/2003.                                                                    (8019)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4748/2002, од 10.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048691?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија, транспорт и услуги ДИМАК-Д ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. �Партизанска� бр. 41. 
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.12, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 

01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41, 01.41/3, 15.51, 15.52, 15.91, 15.92, 15.93, 
15.94, 15.95, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 25.11, 25.12, 25.13, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.22, 36.61, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.15, 51.16, 51.18, 51.19, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.45, 51.47, 51.51, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.73, 52.74, 55.11, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 70.11, 
70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 72.60, 
74.40, 74.84, 93.01, 93.02, 63.30, 63.40, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, лизинг, реекспорт, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, малограничен промет 
со соседните земји СР Југославија, Бугарија, Албанија и 
Грција, меѓународен превоз на патници, комисиони рабо-
ти, меѓународна шпедиција, посредување и застапување 
во областа на прометот со трети лица и стоки и услуги. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

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

4748/2002.                                   (33265) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5015/2002, од 10.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048958?-6-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Превоз на патници и 
стоки во друмскиот сообраќај ТП ИСАН Бесим Муа-
рем Демироски, Дебар, ул. �Али Зенгоски� бб. 
Основач е Бесим Демироски од Дебар, ул. �Али 

Зенгоски� бб. 
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Дејности: 60.21 - превоз на патници во друг копнен 

сообраќај, линиски, 60.22 - такси превоз, 60.23 - превоз 
на патници во друмскиот сообраќај, слободен, 60.24 - 
превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара лично со це-
лиот свој имот. 
Овластен потписник е Бесим Демироски - управи-

тел со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5015/2002.                                   (33266) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4982/2002, од 05.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048925?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за превоз, 
трговија и услуги БОБИ-КО ДООЕЛ Скопје, ул. �Ната-
наил Кучевишки� бр. 29 б, Скопје. 
Назив на фирмата ќе биде: Друштво за превоз, трго-

вија и услуги БОБИ-КО ДООЕЛ Скопје. Седиштето на 
фирмата ќе биде во Скопје на ул. �Натанаил Кучеви-
шки� бр. 29 б, Скопје. Основач на друштвото ќе биде 
Љупчо Зафировски од Скопје, ул. �Натанаил Кучеви-
шки� бр. 29 б, Скопје. 
Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 

51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 63.12, 74.40, 74.83, 74.84. Во надво-
решниот промет друштвото ќе се занимава со: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, малограничен промет со  
СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со целиот свој имот. 
Љупчо Зафировски - управител со неограничени ов-

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

4982/2002.                                   (33267) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5048/2002, од 02.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048991?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за тргови-
ја на големо и мало РОЈАЛ М ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. �Славеј Планина� бр. 51. 
Единствен содружник на друштвото е Реџа Муха-

рем од Скопје. 
Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 

37.10, 37.20, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.60, 74.13, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.40, 74.83, 74.84, 92.34, 
93.01, 93.02 и надворешна трговија со прехранбени и 
непрехранбени производи, застапување и посредување, 
реекспорт, комисионо и консигнационо работење. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка и одговара со це-
лиот свој имот. 

Управител без ограничување е Реџа Мухарем од 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5048/2002.                                   (33269) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 4903/2002, од 26.12.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02048846?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на друштво согласно ЗТД на Друш-
твото за трговија и изведба на градежни работи КА2 ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Ташкентска� 22 А. 
Единствен содружник е Јаков Куновски од Скопје, 

ул. �Ташкентска� 22 А. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 

15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 45.1, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.21/1, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 71.10, 71.21, 71.32, 71.34, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, консигнација, реекспорт, меѓу-
народна шпедиција, комисиона продажба, посредување 
во прометот со стоки и услуги, превоз на патници и стоки 
во меѓународниот друмски сообраќај, малограничен про-
мет со соседните земји. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 
Основачкиот влог на друштвото изнесува 2.500 

евра во противвредност од 155.000,00 денари. 
Управител во внатрешниот и надворешниот промет 

е лицето Александра Божиновска - управител со огра-
ничени овластувања до 3.000 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4903/2002.                                   (33270) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 5142/2002, од 06.12.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02049085?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДОО на КАМАЛА Друштво за 
трговија и услуги ДОО ул. �Мајаковски� бр. 32, Скопје. 
Скратен назив: КАМАЛА ДОО Скопје. 
Основач е Душан Ѓорѓиевски од Скопје, ул. �Атин-

ска� бр. 4 и Соња Цветковиќ од Скопје, Ниш, �Јужно-
моравских бригада� 35 СРЈ. 
Средства за основање изнесуваат вкупно 155.000 

денари или 2.500 евра. 
Одговорност: не одговара, а ризикот го сноси во ви-

сина на основачкиот влог. 
Дејности: 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.31, 

51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.55, 51.57, 
51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 55.40, 63.30, 65.12/3, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.60, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 92.31, 92.31/1, 
92.31/2, 92.32, 92.33, 92.34, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 
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Управител е Соња Цветковиќ од Ниш, �Јужномо-

равских бригада� 35, СРЈ - управител со неограничени 
овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5142/2002.                                   (33271) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5078/2002, од 12.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049021?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ШЕКИ-ПРОМ ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. �Ленин� бр. 71. 
Основач е Шерафедин Весели од Тетово, ул. �Ле-

нин� бр. 71. 
Фирма: Друштво за производство, трговија и услу-

ги ШЕКИ-ПРОМ ДООЕЛ експорт-импорт. 
Седиште: Тетово, ул. �Ленин� бр. 71. 
Дејности: 15.81, 15.98//2, 17.54, 18.22, 18.24, 19.30, 

20.40, 20.51, 21.21, 21.25, 25.13, 25.22, 25.24, 36.63, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
51.17, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.62, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.82, 74.84. 
За управител на друштвото се одредува лицето Ше-

рафедин Весели од Тетово. 
Друштвото во правниот промет истапува во свое 

име и за своја сметка. Друштвото за обврските во прав-
ниот промет со трети лица преземени во текот на рабо-
тењето одговара со сите свои средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5078/2002.                                   (33272) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 5264/2002, од 17.12.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02049207?-3-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за туристички услуги 
ФОРИНА РЕИСЕН ДОО Гостивар ул. �ЈНА� бр. 66. 
Основачи на друштвото се содружниците Хазби 

Исеини од Гостивар с. Форино и Фекри Селими од Го-
стивар с. Форино. 
Дејности: 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 

63.40, 74.83 и 74.83, застапување на странски фирми, 
посредување во областа на туризмот. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сиот свој имот. 
Лице овластено за застапување на друштвото во 

внатрешниот и надворешниот промет е Хазби Исеини - 
управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5264/2002.                                   (33273) 
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ  
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решението II. 

Рег.Зг.бр.8/03 од 19.03.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го одобри уписот на 
Сојузот на граѓани без работа на Република Македони-
ја, со седиште во Скопје, ул. �50� бр. 2, Радишани. 
Дејноста на Сојузот на граѓани без работа на Репуб-

лика Македонија е помош на здруженијата на граѓани 
без работа на Република Македонија при отворање на 
работни места, како и задоволување на други лични и 
заеднички нивни интереси од општествен економски, 
културен научен образовно воспитен социјално хумани-
тарен, стручен и друг карактер во согласност со Законот 
за застапување на интересите на здруженијата пред ин-

ституциите на системот и други правни лица, преку под-
несување барања, иницијативи, предлози, мислења, со-
работки и со директно учество на овластени претставни-
ци во согласност со статутот, програмата и Законот. 
Со денот на запишувањето во регистарот, Сојузот 

на граѓани без работа на Република Македонија се 
стекнува со својство на правно лице. 
Од  Основниот  суд Скопје II - Скопје, II. Рег. Зг. 

бр. 8/03                                          (7195)  
__________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решението 

Рег.Згф.бр.17/2003 од 17.03.2003 година, во судскиот 
регистар на здруженијата на граѓани и фондации го за-
пиша основањето на Здружението на граѓани Клуб на 
писатели �Никола Јонков Вапцаров� - Прилеп. 
Основни цели и задачи на ова Здружение се: да ги не-

гува традициите на пишаниот збор и културното наследс-
тво, да го омасовува членството во клубот, да го негува 
патриотизмот кај младите, да ги развива внатрешните де-
мократски односи, врз основа на рамноправност и твореч-
ка работа да го поттикнува слободниот развој на литера-
турата и културата на македонскиот народ и етничките за-
едници кои не се во мнозинство во Република Македони-
ја, да помага за афирмација на младите литературни, 
драмски, новинарски и останати творци на литературата и 
културата на македонскиот народ и етничките заедници 
кои не се во мнозинство во Република Македонија, да ја 
развива соработката на младите уметници и членовите на 
клубот во Македонија и надвор од неа, да поттикнува и 
спроведува манифестации од заеднички интерес на чле-
новите на клубот, граѓаните и пошироко, да ги запознава 
членовите и пошироката јавност со настаните од полето 
на културата кај нас и во светот, да ги поттикнува праша-
њата од пошироко општествено значење, сврзани за кул-
турниот живот, да создава просторни, материјални, ка-
дровски и други услови за масовно прифаќање на млади 
луѓе и формирање на соодветни групи и секции за да 
обезбеди успешен развој на нивните наклоности, да при-
донесува за збогатување на литературното творештво на 
македонскиот народ и етничките заедници кои не се во 
мнозинство во Република Македонија, преку изведба на 
рецитали, литературни читања, драмски претстави, кон-
курси од литературата, издавање на книги, билтени, алма-
наси, списанија, промоции, организирање на другарско-
поетски вечери, средби со други клубови, друштва и сек-
ции сродни и слични со дејноста на клубот, да се занима-
ва и да создава просторни услови за спортски активности, 
да ги негува традициите и културното наследство на Ре-
публика Македонија, да го поттикнува слободниот развој 
во сите дејности на човековите активности, да ја развива 
соработката со младите уметници во здружението и над-
вор од него, да поттикнува спроведување манифестации 
од заеднички интерес за градот и пошироко во Републи-
ката, да ја запознава јавноста со работата на Клубот на пи-
сатели �Никола Јонков Вапцаров� кај нас и во светот, да 
поттикнува прашања од пошироко општествено значење 
сврзани со меѓуетничките односи и толеранција, да дејс-
твува директно и индиректно врз намалувањето и отстра-
нувањето на сите социопатолошки појави и девијации. 
Здружението дејствува на територијата на Републи-

ка Македонија, неговото седиште е во Прилеп, на ул. 
�Александар Македонски� бб, а лица овластени за не-
гово застапување и претставување се: Крстески Деан 
од Прилеп, со стан на ул. �Крагуевачка� бр. 11 - При-
леп и Игорче Крстески од Прилеп, со стан на ул. �Кру-
ме Кепески� бр. 11 - Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег.Згф. бр. 17/2003.(7208) 

___________ 
 
Основниот суд во Струмица, со решението 

Згф.бр.32/2002 од 17.03.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации, го запиша Здруже-
нието на граѓани со име Хуманитарно Здружение �Ал-
ко - Стоп� - Струмица. 
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Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. �Монополска� бр. 1 - Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф.бр.32/2002. (7214) 
__________ 

 
Основниот суд во Струмица, со решението 

Згф.бр.43/2002 од 30.01.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации, го запиша Здруже-
нието на граѓани со име Здружение на земјоделски про-
изводители �Агро производ� од с.Просениково, кое е ос-
новано заради унапредување и развој на земјоделството. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
с.Просениково - Општина Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица, Згф.бр.43/2002 (7215) 

__________ 
 

Основниот суд во Струмица, со решението 
Згф.бр.5/2003 од 19.03.2003 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша Здружението на 
граѓани со име Центар за интелектуални услуги, странски 
јазици, информатика, спорт и култура АБЦ - Струмица. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. �Климент Охридски� бр. 84 - Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица, Згф.бр.5/2003. (7216) 

__________ 
 

Основниот суд во Струмица, со решението 
Згф.бр.4/2003 од 19.03.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша Здруже-
нието на граѓани со име Здружение на граѓани �Св. Ти-
вериополски свештеномаченици� - Струмица. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. �Благој Мучето� бр. 62 - Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 4/2003.(7217) 

__________ 
 

Основниот суд во Струмица, со решението 
Згф.бр.33/2002 од 17.03.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша Здруже-
нието на граѓани со име Здружение на акционери на 
неметали �Огражден� - Струмица. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. �Илинденска� бр. 18 - Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 33/2002.(7218) 

__________ 
 

Основниот суд во Струмица, со решението 
Згф.бр.35/2002 од 17.03.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша Здруже-
нието на граѓани со име Здружение на симпатизери на 
спортот �Џордан� - Струмица. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. �Дојранска� бр. 14 - Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 35/2002.(7219) 

__________ 
 

Основниот суд во Струмица, со решението 
Згф.бр.37/2002 од 17.03.2003 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша Здружението на 
граѓани со име Здружение �Стилијан 2002� - Струмица. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина Струмица, а неговото седиште се наоѓа на ул. 
�Светозар Марковиќ� бр. 6 - Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 37/2002.(7220) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 

24/2003 од 21.03.2003 година, во судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша основа-
њето на Здружението на граѓани Џудо Клубот �СЕИ-
ШИН�-Прилеп. 

Цели и задачи на Џудо Клубот �СЕИШИН�-Прилеп 
се: советодавна едукација на стручни кадри од областа 
на сонго боречката вештина, развивање на стручноста 
во сите области на сонго боречката вештина, подучува-
ње на млади кадри-кадети и младинци, организирање 
на тренинзи, предавање, семинари и курсеви, учеству-
вање на натпревари и на други собири, како во земјата 
така и во странство, подигање на нивото на сонго бо-
речката вештина меѓу младината, организирање на сон-
го натпревари, создавање на услови за основање на тр-
говски друштва и други правни субјекти заради оства-
рување на поширок интерес на сонго боречката вешти-
на, обезбедување на потребни контакти и ангажирање 
со други сонго клубови во републиката и во странство, 
развивање на социјализацијата и комуникацијата меѓу 
членовите на клубот, едукација на младите генерации 
во духот на современите трендови на сонгото, развива-
ње на љубов кон сонго спортот. 
Седиштето на здружението е во Прилеп, на ул. 

�Александар Македонски� бр. 10, а неговата дејност е 
на подрачјето на општина Прилеп и пошироко. 
Лице овластено за застапување и претставување е 

Милошески Кирил од Прилеп, ул. �Лазо Филипоски� 
бр. 46, Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 24/2003. 
              (7471) 

__________ 
 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации под Згф. бр. 34/2002, здружение на граѓани со 
име Здружение на овоштари �Беласица�-с. Смоларе. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Ново Село и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
с. Смоларе-општина Ново Село. 
Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 34/2002.(7472) 

__________ 
 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации под Згф. бр. 30/2002, здружени на граѓани со 
име Здружение на ветеринарни техничари-Струмица. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. �Просенички пат� бб-Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 30/2002.(7473) 
__________ 

 
Основниот суд во Струмица со решение Згф. бр. 

14/98 од 19.03.2003 година во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации изврши промена на име на 
Здружение на граѓани Кунг Фу Клубот �Струмица� - 
Струмица во: КИК БОКС КЛУБ �СТРУМИЦА� - Стру-
мица, кое е регистрирано под ЗГФ. бр. 14/98. 
Од Oсновниот суд во Струмица, Згф.бр. 14/98. (7753) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со Решение Рег. згф. бр. 

70/2002 од 1.11.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние на граѓани Сојуз на здруженија за македонско-ру-
ско претпријатие и соработка во Република Македони-
ја-Битола, ул. �Маршал Тито� бб. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 70/2002. (7771) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со Решение Рег. згф. бр. 

78/2002 од 19.12.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние на граѓани за демократија и просперитет КОЛЕГИ-
УМ-Битола, ул. �Стив Наумов� бр. 161. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 78/2002. 
              (7772) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со Решение Рег. згф. бр. 

79/2002 од 23.12.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: промена 
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на називот на Здружение на граѓани Аикидо сојуз на 
Македонија и новиот назив гласи: Аикидо федерација 
на Македонија - Битола. 

 Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 79/2002.(7773) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со Решение Рег. згф. бр. 

82/2002 од 25.12.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: нов Ста-
тут и лице овластено за застапување на Здружение на 
инвалидски пензионери ЗИП-Битола. 
Лице овластено за застапување на здружението се 

Петар Ламбовски-претседател и Јован Брајановски-
потпретседател. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 82/2002. (7774) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со Решение Рег. згф. бр. 

80/2002 од 23.12.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние на граѓани со име: ХРОНОС - Здружение на граѓа-
ни-Бистрица со седиште во Бистрица. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 80/2002. (7775) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со Решение Рег. згф. бр. 

8/2003 од 13.02.2003 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: измена-
дополнување на Статут, промена на назив на Танцов 
клуб СТЕП - Битола. 
Новиот назив е Танцов спортски клуб СТЕП Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 8/2003.  (7776) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со Решение Рег. згф. бр. 

3/2003 од 30.01.2003 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на: промена на лице-
то овластено за застапување на Здружение на студенти-
Сојуз на студенти при Виша медицинска школа-Битола. 
Му престанува овластувањето на застапувањето на 

лицето Стефановски Борче. 
Лице овластено за застапување е Нечовски Игорче - 

вд претседател. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 3/2003. (7777) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со Решение Рег. згф. бр. 

81/2002 од 23.12.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: основање 
на здружение Кошаркарски клуб ЈУНИОР-БИТОЛА, 
ул. �Климент Охридски� бр. 64. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 81/2002. (7779) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со Решение Рег. згф. бр. 

4/2003 од 27.01.2003 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: основање 
на здружение на граѓани со име: Здружение за граѓани 
НОВА-Битола, ул. �Климент Охридски� бб. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 4/2003.(7778) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со Решение Рег. згф. бр. 

10/2003 од 17.02.2003 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: промена 
на име-измена на Статут на Здружение на студенти на 
Виша медицинска школа-Битола-Сојуз на студенти при 
Виша медицинска школа. 
Новото име е Сојуз на студенти при Висока меди-

цинска школа Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 10/2002. 
              (7780) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со Решение Рег. згф. бр. 

11/2003 од 18.02.2003 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: основање 

на Здружение на работодавачи-Битола, ул. �Булевар 1-
ви Мај� бр. 277. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 11/2003. (7782) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со Решение Рег. згф. бр. 

9/2003 од 14.02.2003 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: основање 
на здружение на граѓани-Македонско Австриска асо-
цијација Битола, ул. �Партизанска� бр. 97/13. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 9/2003.  (7783) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со Решение Рег. згф. бр. 

13/2003 од 25.02.2003 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: основање 
на здружение на граѓани-Македонско научно друштво 
Битола со седиште во МУБ Свети Климент Охридски, 
ул. �Ленинова� бб. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 13/2003. (7784) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со Решение Рег. згф. бр. 

15/2003 од 10.03.2003 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: основање 
на здружение на граѓани со име: Младински спортски 
центар СПОРТ СПИН Битола, ул. �Север-Југ� бр. 2/37. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 15/2003. 
              (7785) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со Решение Рег. згф. бр. 

12/2003 од 21.02.2003 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: промена 
на седиштето на Младински културен центар Битола 
од ул. �Кирил и Методиј� бр. 4 на ул. �Климент Охрид-
ски� Ламела 2 кат 3 Битола. 

 Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 12/2003. 
              (7788) 

___________ 
 
  Основниот суд во Битола со Решение Рег. згф. бр. 

2/2003 од 16.01.2003 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: основање 
на здружение на граѓани со име: Здружение на граѓани 
Хуманитарна невладина организација СТОП НУС Би-
тола, ул. �26-та� бр. 18. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 2/2003.   (7789) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со Решение Рег. згф. бр. 

6/2001 од 6.08.2001 година во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение 
на земјоделски производители ПЕЛАГОНИЈА Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 6/2001. (7794) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со Решение Рег. згф. бр. 

6/2003 од 5.02.2003 година во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации изврши упис на: промена на 
лицето овластено за застапување на Асоцијација на со-
јуз на здруженија на одгледувачи на говеда Битола. 
Се брише досегашниот застапник Небрежаноски 

Владо. 
Овластено лице за застапување е Трајановски Игор, 

претседател. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 6/2003.  (7795) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со Решение Рег. згф. бр. 

83/2002 од 30.12.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: основање 
на здружение на граѓани со име: Здружение на граѓани, 
шумарски инженери, шумарски техничари и екологи-
сти ГИНЃЕР Битола, ул. �Маршал Тито� бб. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 83/2002. 
              (7796) 
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СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ  
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение 

Ст. бр. 6/02 донесено на ден 18.03.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот �ВИНОЈУГ ГЕВГЕЛИ-
ЈА� АД - Гевгелија со седиште на ул. �Индустриска� бб, 
Гевгелија, со жиро сметка бр. 41610-601-76475 при Аген-
цијата за работа со блокирани сметки Скопје. 
За стечаен управник се определува Ѓорге Костов од 

Скопје, 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 и подвижни права и правата на должникот, како 
доверителите кои имаат разлачни права на недвижно-
стите на должникот што не се запишани во јавните 
книги (катастар) во рок од 15 дена да ги пријават свои-
те побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува рочоште на собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката на ден 
08.05.2003 година во 10,30 часот, во сала бр. 9 во згра-
дата на Основниот суд во Гевгелија. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                        (7274) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд  II Ст. бр. 2/03 од 29.01.2003 година се 
отвора стечајна постапка над должникот  Авто такси 
�РЕМИ�  ТП Рахим Тефик Даути - Скопје, со седиште 
на  ул. �Виргино� бр. 123 а, со жиро сметка број 300000-
000000133-80700-53783-26 кај Комерцијална банка А.Д. 
- Скопје, со регистарска влошка број 02002688?-6-06-
000,  и истата не се спроведува па се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (7225) 

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

шение II Ст. бр. 142/03 од 12.03.2003 година е отворена 
стечајна постапка над должникот  Друштво транспорт, 
туризам, трговија и услуги ЕУРО ТУРС ДОО увоз-извоз  
Скопје, со седиште на  ул. �Апостол Петков� бр. 9-б, и 
жиро сметка број 300000000335171 при Комерцијална 
банка АД Скопје, со регистарска влошка бр.  02044915?-
3-09-000,  и истата не се спроведува па се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (7224) 

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

шение IV. Ст.бр. 90/03 од 14.03.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за производство, 
внатрешна и надворешна трговија МИСАГРУМ-КОМПА-
НИ ДОО увоз-извоз, со седиште на ул. �Алија Авдовиќ� 
бр. 25, со жиро сметка бр. 300000001156470 и регистарска 
влошка бр. 02037317?-3-09-000, при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па от-
ворената стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, внатрешна и надворешна трговија МИСАГ-
РУМ-КОМПАНИ ДОО увоз-извоз, 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.               (7377) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст.бр. 471/02 од 20.03.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско друштво 
за услуги, трговија и производство �ПОП-АРТ� Лидија 

ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. �Коце Металец� бр. 
1-В/12, со жиро сметка бр. 300000000136612 при Ко-
мерцијална банка АД и регистарска влошка бр. 
02004952?-8-03-000, при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворе-
ната стечајна постапка над должникот Трговско друш-
тво за услуги, трговија и производство �ПОП-АРТ� 
Лидија ДООЕЛ од Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар 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.               (7355) 

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

шение III. Ст.бр. 110/03 од 24.03.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет 
и услуги �ЉУМА� експорт-импорт ДОО Скопје - с. Сту-
деничани, со седиште во с. Студеничани, со жиро сметка 
бр. 40100-601-264972 и регистарска влошка бр. 1-47590-0-
0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и 
истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка 
над должникот Претпријатие за промет и услуги �ЉУ-
МА� експорт-импорт ДОО од Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (7335) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 21/2003 од 11.03.2003 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДТ  Василев ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Струмица, со жиро сметка бр. 
220421100165696 што се води при Македонска банка 
Струмица, но е одлучено 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 прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                       (7459) 

___________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 
Струмица под Ст. бр. 29/2003 од 11.03.2003 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДПУТ  �Пикасо� 
ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 
220421100224090 што се води при Македонска банка 
Струмица, но е одлучено 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 прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                       (7461) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст. бр. 20/03 од 21.03.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, тр-
говија и услуги Драгор увоз-извоз ДООЕЛ с. Древено 
со жиро сметка бр. 200000022741060 кај Стопанска 
банка АД Скопје филијала Пробиштип. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги Драгор 
увоз-извоз ДООЕЛ с. Древено, се заклучува затоа што 
друштвото не располага со имот доволен да ги покрие 
трошоците по постапката. 
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По правосилноста на ова решение должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги Драгор 
увоз-извоз ДООЕЛ с. Древено да се брише од тргов-
скиот регистар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                              (7463) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 7/03 од 21.03.2003 година е отворена стечајна по-
стапка над должникот Друштво за производство, тргови-
ја и услуги Драгор увоз-извоз ДООЕЛ Буцко  с. Тарин-
ци-Карбинци со жиро сметка бр. 200000035272393 кај 
Стопанска банка АД Скопје филијала Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги Буцко 
увоз-извоз ДООЕЛ  с. Таринци-Карбинци, се заклучува 
затоа што друштвото не располага со имот доволен да 
ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги Буцко 
увоз-извоз ДООЕЛ с. Таринци да се брише од тргов-
скиот регистар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                              (7465) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 47/02 од 10.03.2003 година е отворена стечајна 
постапка над  должникот ДОО Винал Штип, кај Аген-
цијата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет - Скопје.  
За стечаен управник се именува Нада Цветановска 

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

истекот на 8-миот ден од денот на објавата во �Служ-
бен весник на РМ� и на огласната табла кај Основниот 
суд во Штип, да ги пријавата своите побарувања кај 
стечајниот управник во согласност со одредбите од За-
конот за стечај. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на 8-миот ден од денот на објавувањето на ог-
ласот за отворање на стечајна постапка во �Службен 
весник на РМ�, да ги пријават разлачните права на под-
вижни предмети и права на должникот и на недвижно-
сти на должникот. 
Во пријавата мора да се означат предметите над кои 

постои разлачно право, имотот и основот на заснова-
њето на тоа право и обезбеденото побарување. Отвора-
њето на стечајната постапка ќе се запише во трговски-
от регистар на овој суд како и во земјишните книги. 
Испитното рочиште на собир на доверители, на кое 

се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на 
доверителите се закажува за ден 09.05.2003 година во 
10 часот во соба бр. 12 во зградата на овој суд. 
Се повикуваат должниците да ги намират своите 

долгови спрема стечајниот должник без одлагање. 
Од Основниот суд во Штип.                              (7466) 

___________  
Во стечајната постапка бр. 6315 за "Либерти Интер-

национал" Битола, објавена во "Службен весник на 
РМ" бр. 19/2003, на стр. 38, во последниот ред намес-
то:"Од Основниот суд во Кичево" треба да стои: "Од 
Основниот суд во Битола".  
_______________________________________________ 

 
Л И К В И Д А Ц И И  

Ликвидаторот Александар Трајковски од Скопје, 
ул. �Коце Металец� бр. 3/1-2, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег. бр. 3909/02, објавува дека Друштвото за 
трговија на големо и мало АПРИКОТ БЛУ ДООЕЛ 
Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-490196 отво-
рена при ЗПП, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (7274) 

___________ 
 
Ликвидаторот Филип Хаџиманов од Скопје, ул. �Бит 

Пазар� бр. 64, запишан во судскиот регистар при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
6139/2002 од 27.12.2002 година, објавува дека Друштвото 
за трговија и услуги ПАДЕДЕ Филип и др. ДОО увоз-из-
воз, со број на жиро сметка 300000001047927 отворена 
при Комерцијална банка - 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 примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (7268) 

___________ 
 
Ликвидаторот Ристо Ѓоргоноски од Скопје, бул. 

�Црвена Армија� бр. 10/1-2, запишан во судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П. Трег. бр. 781/2003 од 10.03.2003 година, објавува де-
ка Трговското друштво за трговија на големо и мало 
КОМАКО Екатерина ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. 
�Партизански одреди� бр. 153, лок. 15 и со број на жи-
ро сметка 300000000750331 отворена при Комерцијал-
на банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (7262) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение-

то Л.бр.32/03 од 18.03.2003 година, е отворена ликви-
дациона постапка над Претпријатието за високоградби 
и завршни работи во градежништвото увоз-извоз ДР-
ВО-ПРЕС Радовиш, но истата не се спроведува бидејќи 
должникот не располага со имот за покривање на тро-
шоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Претпријатието за 

високоградби и завршни работи во градежништвото 
увоз-извоз ДРВО-ПРЕС Радовиш, се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.           (7449) 

__________ 
 
Основниот суд во Штип, со решението Л.бр.50/03 

од 19.03.2003 година, отвори ликвидациона постапка 
над Трговското претпријатие Џокер Америка п.о. екс-
порт-импорт - Струмица, и истата поради немање на 
имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води кај Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.           (7450) 

__________ 
 
Ликвидаторот Глигур Ивановски од Штип, ул. �Ванчо 

Прке� бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Основ-
ниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 124/03 од 
13.02.2003 година,  објавува дека Друштвото за произ-
водство,  трговија и услуги Монт-Термо Сашко Стојанов  
и др. јтд Штип, ул. �Митрашинска� бр. 5, е во ликвида-
ција-трета објава.  
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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.                                                (7764) 

___________ 
 
Ликвидаторот Симјановска Тања, дипл. правник од 

Тетово, ул. �120� лам. 3, локал 2, тел. 044/334-445, запи-
шан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I 
- Скопје, со решение П.Трег. бр. 619/2003 од 24.02.2003 
година, објавува дека Јавното трговско друштво за трго-
вија и услуги ДЕНИ КОМ 95 Јовановска Јадранка и др. 
увоз-извоз с. Шемшево, Јегуновце,  со жиро-сметка 220-
461100075096 во Македонска банка АД Скопје-Експози-
тура Тетово, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (7765) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 54/03 од 

24.03.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Производното трговско претпријатие Интерпромет с. 
Дабиле-Струмица и истата поради немање на имот се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води кај Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                              (7766) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л. бр. 34/03 од 19.03.2003 година, е отворена ликвида-
циона постапка над Друштвото за производство, услу-
ги и трговија Васе Симонов и др. СЛОЖНИ БРАЌА јтд 
увоз-извоз с. Ињево, Радовиш  но  истата не се спрове-
дува бидејќи должникот не располага со имот за по-
кривање на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Друштвото за произ-

водство, услуги и трговија Васе Симонов и др. СЛОЖНИ 
БРАЌА јтд увоз-извоз с. Ињево, Радовиш се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник  да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.                              (7767) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л. бр. 36/03 од 19.03.2003 година, е отворена ликвида-
циона постапка над Друштвото за трговија, производс-
тво и услуги ЛAВ ПРОМЕТ ДООЕЛ Струмица но  
истата не се спроведува бидејќи должникот не распола-
га со имот за покривање на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Друштвото за трго-

вија, производство и услуги ЛAВ ПРОМЕТ ДООЕЛ 
Струмица, се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник  да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.                              (7768) 

_______________________________________________ 
 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ  
Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во 

Општина Чаир, ги известува сопствениците на гранич-
ните парцели со парцелата КП бр. 5602/3, овошна гра-
дина, четврта класа во место викано �Бошнјане� со по-
вршина од вкупно 30000 м2 КО Кучевиште дека сопс-
твеникот на наведената парцела Грнчаревска Мирјана 

со живеалиште на ул. �Црвени Брегови� бр. 19 а, Скоп-
је, ја продава наведената парцела по цена од 110 дена-
ри по еден м2. 
Доколку наведените лица сакаат да го користат пре-

димственото право за купување предвидено во Законот 
за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купо-
продажната цена во нотарски депозит. Во спротивно 
продавачот ќе ја продаде на друг купувач. 

                                                                               (7121) 
___________ 

 
На име нотар Бабиќ Матилда од Г. Баба, Скопје, ул. 

�Јани Лукровски� бб, да се објави дека се нуди продаж-
ба на недвижностите за КО Арачиново: КП 997 м.в. 
�Брест� нива во  површина од 910 м2; КП 997/1 м.в. 
�Брест� нива во  површина од 910 м2; КП 997/3 м.в. 
�Брест� нива во  површина од 910 м2; КП 636/2 м.в. 
�Задан� нива во  површина од 2360 м2. 
Оглас од 30 дена со понуда за граничари и сосопс-

твеници и граничари за цена од 300,00 денари за 1м2 во 
спротивно предимственото право го губат.           (7184) 

___________ 
 

Се продава  земјоделско земјиште и тоа: КО Дрено-
во, КП бр. 777, дел 1, план 009, скица 032, викано ме-
сто �Јачковец� култура - нива, класа 7, со вкупна повр-
шина од 5.999 м2  и КО Дреново, КП бр. 777, дел 2, 
план 009, скица 032, викано место �Јачковец�, култура-
лозје, класа 5, со вкупна површина од 7.180 м2, во сопс-
твеност на Боро Митровски од Кавадарци, евидентира-
но на Имотен лист бр. 81 издаден од Државен завод за 
геодетски работи Одделение за премер и катастар Ка-
вадарци, за цена од 140.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                                 (7221) 

___________ 
 

Се продава  земјоделско земјиште: КО Паликура, КП 
бр. 1010, дел 1, план 009, скица 047, место викано �Гор-
на Лака� култура - нива, класа 3, со вкупна површина од 
3.919 м2  сопственост на Љупчо Делов од Кавадарци, 
евидентирано на Имотен лист бр. 350 издаден од Држа-
вен завод за геодетски работи Одделение за премер и ка-
тастар Кавадарци, за цена од 90.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                                 (7222) 

___________ 
 
Се продава  земјоделско земјиште: КО Паликура, КП 

бр. 1010, дел 2, план 009, скица 047, место викано  �Гор-
на Лака� култура - нива, класа 3, со вкупна површина од 
4.275 м2  сопственост на Петре Делов од Кавадарци, еви-
дентирано на Имотен лист бр. 350 издаден од Државен 
завод за геодетски работи Одделение за премер и ката-
стар Кавадарци, за цена од 95.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-



28 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 61 
 
донија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                                 (7223) 

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

бр. 771-3-6 нива од 4 класа на м.в. �Рупа� во површина 
од 984  м2 запишана во П.Л. бр. 810 за К.О. Бањица, 
сопственост на Иљази Ќашиф од с. Здуње за купопро-
дажна цена од 110.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање  во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                     (7212) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Долни Дисан, парцела број 4088/4 во место 
викано �Село� нива со површина од 570 м2 во Ката-
старска општина Долни Дисан, сопственост на Мицов 
Петре од с. Долни Дисан, Неготино, цена на продажба 
10.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

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

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Ти-
то� бр. 138.                                                                 (7213) 

___________ 
 
Се продава дел од недвижност-нива-плац, што се 

наоѓа во Скопје, обележана на Катастарска парцела 
број 346/1, план 2, м.в. �Ѓол�, култура нива, класа 3, со 
површина од 241м2, запишана во поседовен лист 436 
од 10.10.2002 година, издаден од Државниот завод за 
геодетски работи-Сектор за премер и катастар Скопје,  
под број 1120/20554, за КО Ново Село, Ѓорче Петров, 
за купопродажна цена во износ од 60.250,00 денари, 
сопственост на Борис Младеновски од Скопје. 
Се повикуваат заедничките сопственици, заинтере-

сираните сосопственици и непосредни соседи како ли-
ца со првенствено право на купување, како и други ли-
ца заинтересирани за купување, изјавите за прифаќање 
на понудата да ги достават до нотарот Светлана Пе-
тровска, Центар, Скопје, во рок од 30 дена, од денот на 
објавувањето на огласот. Во спротивно, го губат право-
то на купување.                                         (7417)  

__________ 
 

Се врши продажба на земјоделско земјиште во 
Скопје, построено на КО Чучер, на К.П. 1033, нива, 6 
класа, со површина од 587м2, на К.П. 1038/1, нива 6 
класа, со површина од 301м2, на К.П. 1040/2, лозје, 5 
класа со површина од 253м2, на К.П. 1089/2, пасиште, 6 
класа, со површина од 912м2, на К.П. 1134, лозје, 5 кла-
са, со површина од 140м2, на К.П. 1717/1, нива, 4 класа, 
со површина од 276м2, на К.П. 2051/1, лозје, 4 класа, со 
површина од 1117м2, и на К.П. 3186/1, неплодно, со по-
вршина од 1267м2, согласно поседовен лист бр. 407, за 
вкупна цена од 140.000,00 денари. Сопственик е По-
повска Душанова Нада. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 

писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. �Палми-
ро Тољати� бр. 173.                          (7271) 

__________ 
 

Се продава 1/3 идеален дел од недвижен имот, зем-
јоделско земјиште и тоа: К.П. 134/2, план 1, скица 2, 
м.в. �Бара�, култура нива, класа 4 со површина 3880м2 
и К.П. бр. 270, план 1, скица 3, м.в. �Бара�, култура ни-
ва, класа 4 со површина 5090м2, евидентиран во посе-
довен лист број 261, за КО Лениште, на име на Димо-
ски Благоев Никола од Прилеп, ул. �Никола Вапцаров� 
бр. 10. Купопродажната цена на недвижниот имот из-
несува 70.000,00 денари. 
Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-

ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на РМ�, писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротив-
но, 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.                   (7468) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа идеален 
дел-својата 1/3 од. нива на К.П. 1393, дел 1, на м.в. 
�Арапица�, класа 5, со површина од 25,20 ари, нива на 
К.П. 1393, дел 1, на м.в. �Арапица�, класа 6, со повр-
шина од 10,20 ари, лозје на К.П. 2648, дел 1, на м.в. 
�Лабојца�, класа 4, со површина од 27,45 ари, сите за-
ведени во поседовен лист бр. 874 за КО Горно Дупени, 
нива на К.П. 104, дел 2, на м.в. �Голешаница�, класа 6, 
со површина од 17,57 ари, неплодно на К.П. 1383, дел 
1, на м.в. �Село�, со површина од 8,80 ари, нива на 
К.П. 2152, дел 1, на м.в. �Мељ�, класа 4, со површина 
17,25 ари сите заведени во поседовен лист број 699 за 
КО Царев Двор, ливада на К.П. 877, дел 1, на м.в. �Рам-
ник�, класа 4, со површина од 14,61 ари, заведена во 
поседовен лист број 697 за КО Езерение, како и своите 
2/12 од пат на К.П. 1383, дел 4, на м.в. �Село� со повр-
шина од 0,84 ари заведен во поседовен лист број 196 за 
КО Царев Двор, сите сопственост на продавачот Еми-
новски Сабри Јула од с. Царев Двор-Ресен , за цена од 
60.000,00 денари. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

твеници и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во �Службен весник на РМ�, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Мексуд Максуд, ул. �Мите Богоевски� бб, 
Ресен.              (7469) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино-
вон: парцела број 2281/1, во м.в. �Прогон�, интензивно 
лозје со површина 3559м2, во КО Неготино-вон, парце-
ла број 2281/2 во м.в. �Прогон�, интензивно лозје, со 
површина од 2028м2, во КО Неготино-вон, сопственост 
на Јанев Ангел од с. Барово. Цена на продажба 
135.000,00 денари. 
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 об-
јавувањето 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 понудите да се доставу-

ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал 
Тито� бр. 138.                            (7470) 
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Врз основа на Договор за регистриран залог со својс-

тво на извршна исправа, составен во форма на нотарски 
акт од нотарот Иво Серафимовски, Тетово, под ОДУ 
број 121/03 од 05.03.2003 година, склучен меѓу Тетовска 
банка АД - Тетово, со седиште на ул. �Маршал Тито� бр. 
14 во Тетово, како заложен доверител и Друштво за про-
изводство, трговија и услуги МАТАКО Небојша ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Тетово, со седиште на ул. �К.Ј.Питу� бр. 
45 во Тетово, како заложен должник, засновано е залож-
но право-регистриран залог од прв ред врз подвижни 
предмети на заложниот должник, кое заложно право е 
регистрирано во Централниот регистар на 18.03.2003 го-
дина со деловоден број 10220030000060.          (7448) 

__________ 
 

Врз основа на Договор за залог (хипотека) со својс-
тво на извршна исправа составен во форма на нотарски 
акт од нотарот Тана Топалоска - Охрид, под ОДУ бр. 
48/03 од 20.03.2003 година, склучен помеѓу Охридска 
Банка АД Охрид, со седиште на ул. �М.Просветители� 
бр. 19 - Охрид, како заложен доверител и Сојуз на из-
видници на Република Македонија, со седиште на ул. 
�Илинден� бб, како заложен должник, засновано е за-
ложно право-хипотека од прв ред врз недвижен имот 
на заложниот должник и тоа: КП бр. 5837 во м.в. �Да-
љан�, култура пат, во површина од 1800м2, КП бр. 5838 
во м.в. �Даљан�, култура неплодно, во површина од 
1800м2, КП бр. 5839 во м.в. �Даљан�, култура неплод-
но, во површина од 26540м2, КП бр. 5840 во м.в. �Да-
љан�, култура неплодно, во површина 2240м2 или во 
вкупна површина од 32380м2, во КО Охрид, стекнат по 
основ на Договор за купопродажба на недвижен имот 
ОВ.бр.2137/1961 од 25.11.1961 година, заверен од Око-
лиски суд Скопје I - Скопје, за обезбедување на парично 
побарување во износ од 65.243,38 ЕУР кое произлегува 
од Договорот за кредит бр. 07-1098/2 од 19.03.2003 годи-
на, заверен од Охридска Банка АД Охрид.              (7456) 

__________ 
 
Се објавува засновање на залог на недвижен имот - 

хипотека на недвижен имот со сите прирастоци и при-
падоци во КО Богородица кој се состои од: зграда 1, 
влез 1 на приземје, намена на зградата 560 МВ Богоро-
дица со 3 соби со нето корисна површина од 940м2 и 
земјиште под зградата со површина од 977м2, зграда 2, 
влез 1 на приземје намена на зградата 560 МВ Богоро-
дица со 1 соба со нето корисна површина од 13м2, и 
земјиште под зградата со површина од 16м2 и нива кла-
са 5 со површина од 5287м2, построени на КП 1126/6, 
план 5, скица 25 МВ Долна Мера во КО Богородица, 
запишани во Имотен лист од 14.10.2002 издаден под 
бр. 1217-1718 од 14.10.2002 година од ДЗГР Одделение 
за премер и катастар Гевгелија сопственост на залож-
ниот должник Друштво за производство, трговија и ус-
луги ЕУРОПОРТА Д.С. Давид и други ДОО во корист 
на заложниот доверител Алфа Банка востановена со 
нотарски акт Договор за хипотека со сила на извршна 
исправа ОДУ бр. 40/03 од 18.03.2003 година, кај нота-
рот Нада Прочкова - Гевгелија.                               (7457) 

___________ 
 
Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во 

Општина Чаир, ги известува сосопствениците и сопс-
твениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 
1260/1  нива четврта класа во место викано �Калајджи-
ев Гроб� со површина од вкупно 3492 м2 КО Г. и Д. 
Оризари дека сопственикот на 24/28 идеален дел од 
парцелата, Шишковски Спасо со живеалиште  на ул. 
�Благоја Паровиќ� бр. 48 б, Скопје  го продава својот 
идеален дел од наведената парцела по цена од 150 де-
нари по еден м2. 
Доколку наведените лица сакаат да го користат пре-

димственото право за купување предвидено во Законот 
за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена 

од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купо-
продажната цена во нотарски депозит. Во спротивно 
продавачот ќе ја продаде на друг купувач.            (7464) 

___________ 
 
Сопственикот Еминов Уко од Скопје, с. Трубарево 

бр. 49, својата недвижност нива 3 класа во површина 
од 7.230 м2 во место викано �Вардариште� на КП 483 
КО Трубарево според Поседовен лист број 49, го про-
дава за 50,00 денари за 1м2. 
Се повикуваат сопствениците на граничните парцели 

чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во �Службен весник на РМ�, писмено да се изјаснат за 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 

до нотарот Ирфан Јонузовски, Општина Чаир, Скопје, 
ул. �2 Македонски Бригади� бр. 54.                        (7571) 

___________ 
 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште на сите субјекти со право на првенство на купува-
ње, сопственикот Стојанова Борка им нуди на продаж-
ба овошна градина 5 класа од вкупно 432 м2 устроено 
на КП 5921/15 план 27, скица 51, м.в. �Јурија� запиша-
на во ПЛ 1805 за КО Кучевиште, под следните услови: 
недвижноста продавачите ја нудат за цена од 100,00 де-
нари по 1 м2 или за вкупна цена од 43.200,00 денари. 
Рокот за плаќање е веднаш на денот на склучување на 
договорот. Купувачот го плаќа данокот на промет и 
трошоците за пренос на недвижноста. 
Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена 

форма да ги достават до нотарот Верица Симоновска 
Синадинова, ул. �Џон Кенеди� бб, Скопје, во рок од 30 
дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. 

                                                                              (7605) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште, сопственост на 

Исмаилова Зулфије, 10/11 нива во КО Батинци, заведе-
на во Поседовен лист бр. 111 на КП 2020 план 8 скица 
15  во место викано �Дрешница�, култура нива, класа 7 
во површина од 650 м2  и 10/11 нива во КО Батинци, 
заведена во Поседовен лист бр. 111 на КП 1652 план 5  
скица 11 во место викано �Конопиште�, култура нива 
класа 3  во површина од 1031 м2 и КП 1653 план 5, ски-
ца 11, место викано �Конопиште� култура ливада,  
сопственост на продавачот, за вкупна купопродажна 
цена од 500.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и непосредните соседи како и лица со пр-
венствено право на купување, изјавите за прифаќање 
на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ 
на ул. �Ниџе Планина� бр. 16, нас. Драчево, Скопје, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
спротивно, го губат правото на првенство.            (7607) 

___________ 
 
Со Анекс-договор бр. 1 кон Договорот за регистри-

ран залог на подвижни предмети ОДУ 73/02 од 
12.02.2002, солемизиран од нотар Матилда Бабиќ под 
ОДУ бр. 42/03 од 12.03.2003 година, е востановено за-
ложно право-регистриран невладетелски залог во ко-
рист на заложниот  доверител ТУТУНСКА БАНКА АД 
Скопје, над подвижни предмети сопственост на залого-
давачот ДПТУ САНДВИКС Јонче ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје и тоа: дел од линија на картонска лепенка (5 де-
лови); завоен компресор Л30-7,5А  и филтерска секција 
тип Е4-009, а како обезбедување на парично побарува-
ње од  80.000 ЕУР.                                                    (7791) 

___________ 
 

На подвижните ствари, сопственост на Д.П.Г.П.У. 
ПРОТОТИП Драгољуб ДООЕЛ Скопје, евидентирани 
во Централниот регистар на РМ со идентификационен 
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број 10120030000157, заснован е залог, со Договор за 
залог Невладетелски-регистриран залог, заверен кај но-
тарот Весна Стојчева од Скопје, под ОДУ број 07/2003 
од 19.02.2003 година во корист на заложниот довери-
тел Стопанска банка АД Битола, за обезбедување на 
парично побарување во износ од  70.000.000,00 денари. 

                                                                              (7467) 
___________ 

 
Се врши продажба на 1/2 идеален дел на земјодел-

ско земјиште во Скопје, построено на КО Петровец на 
КП 73/6, на м.в. �Бавчи� нива 3 класа  во површина од 
2096 м2 за цена од 300,00 денари за м2 на која е сопс-
твеник Панајотовиќ Милош. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава,  во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Марковска Дојчиновска Снежана, ул. �Пал-
миро Тољати� бр. 173.                                              (7737) 

___________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на АД Пелаго-

нија Гевгелија, кој се наоѓа во Гевгелија и тоа: хотел во 
Гевгелија, заведен во ПЛ број 4458 за КО Гевгелија на 
КП 1258 план 7, скица 20, ветеринарна станица под об-
јект, површина од 1474, сопственоста заложниот долж-
ник ја потврдува со: Одобрение за градба У. бр. 08-
440/1 од 20.04.1984 година од општински комитет за 
урбанизам Гевгелија, Договор за трансформација на 
правото на користење градежно земјиште бр. 16-817/3 
од 02.10.2002 година од Министерството за транспорт 
и врски, подрачно одделение Гевгелија, Решение за до-
делување градежно земјиште У. бр. 04-133/1 од 
25.03.1982 година издадено од Собрание на Општина 
Гевгелија, како и од Решение бр. 08-197/1 од 
07.05.1985 година од општински комитет за имотно 
правни работи Гевгелија, со која му се дава на користе-
ње изградениот објект на должникот, е заснован залог 
со Договор за залог-хипотека од втор ред, потврден 
под ОДУ број 037/03 од 14.03.2003 година од нотарот 
Ѓорѓи Николов  од Гевгелија, во корист на заложниот 
доверител Тирицовски Војо од с. Брусник, Битола за 
обезбедување на парично побарување од 2.337.652,00 
денари.                                                                       (7883) 

___________ 
 

Врз основа на Договор за залог-хипотека врз нед-
вижност (со својство на извршна исправа), составен во 
форма на нотарски акт од нотарот Васил Кузмановски 
од Охрид, под ОДУ книга II  реден број 136/03 од 
21.03.2003 година, склучен помеѓу �ИНВЕСТБАНКА� 
АД Скопје со седиште на ул. �Македонска� бр. 9-11 во 
Скопје, како заложен доверител и Акционерско друш-
тво за производство и промет на сигурносни појаси 
�СИГУРНОСНИ ПОЈАСИ� Белчишта со седиште во 
Белчишта како заложен должник, засновано е заложно 
право-хипотека од втор ред врз недвижниот имот сопс-
твеност на заложниот должник и тоа: недвижен имот  
на КП број 1289 на место викано �Вратика� и тоа под 
објект со површина од 1886 м2 и двор со површина од 
17960 м2 или вкупна површина од 19846 м2 во КО Бел-
чишта, врз основа на Одобрение за градба Уп. бр. 03-
718 од 19.03.1976 година и Решение за локација Уп. бр. 
03-1928/75 од 14.03.1976 година и двете издадени од 
Собрание на Општина Охрид - Одделение за комунал-
ни работи, урбанизам и станбени прашања и Решение 
УП. бр. 1005/298 од 20.04.2000 година издадено од Ре-
публичка геодетска управа - Одделение за премер и ка-
тастар Охрид, евидентиран во Поседовен лист број 959 
за КО Белчишта.                                                       (7888) 

Врз основа на Договор за залог врз подвижни пред-
мети (со својство на извршна исправа), составен во 
форма на нотарски акт од нотарот Васил Кузманоски 
од Охрид под ОДУ книга II реден број 137/03 од 
21.03.2003 година, склучен помеѓу �ИНВЕСТБАНКА� 
АД Скопје со седиште на ул. Македонска� бр. 9-11 ка-
ко заложен доверител и Акционерското друштво за 
производство и промет на сигурносни појаси �СИГУР-
НОСНИ ПОЈАСИ� Белчишта со седиште во Белчишта 
како заложен должник, засновано заложно право-реги-
стриран залог од прв ред врз подвижни предмети сопс-
твеност на заложниот должник, кое заложно право е ре-
гистрирано во Централниот регистар на ден 24.03.2003 
година со деловен број 10320030000033.               (7890) 

___________  
Се објавува засновање на залог на недвижен имот-хи-

потека на недвижен имот-деловен простор во КО Гев-
гелија кој претставува 1/2 идеален дел и се наоѓа во при-
земјето од станбено деловен објект во Гевгелија на ул. 
"Моински Пат" бб, построен на КП бр. 2983/8, план 22, 
скица 39 м.в. "Касарна" во КО Гевгелија, запишан во 
Поседовен лист бр. 5146 од 12.12.2002 година, издаден од 
Одделение за премер и катастар Гевгелија како 1/2 
идеален дел со право на сопственост на објектот и право 
на користење на земјиштето под објектот со површина од 
164 м2 и двор со површина од 256 м2 сопственост на 
заложниот должник Друштво за молеро фасадерски 
работи НОВО Ефтим ДООЕЛ увоз-извоз од Гевгелија во 
корист на заложниот доверител Стопанска банка 
установена со нотарскиот акт Договор за хипотека со сила 
на извршена исправа ОДУ 44/03 од 23.03.2003 година кај 
нотарот Нада Прочкова-Гевгелија.                               (8064) 

___________ 
 

Со нотарски акт - Договор за залог ОДУ. бр. 
57/2003 од 19.03.2003 година, со својство на извршна 
исправа изготвен од нотарoт Веселинка Деребанова 
Крстевска од Битола, склучен помеѓу заложниот дове-
рител Стопанска банка АД Скопје, со седиште на ул. 
�11-ти Октомври� бр. 7 во Скопје и заложниот долж-
ник Производно, трговско и услужно друштво Николчо 
Смилевски, БИПЛАСТ увоз-извоз Битола ДООЕЛ со 
седиште на ул. �Дебарска� бр. 28 во Битола, заради 
обезбедување на парично побарување во износ од 
16.000,00 евра, заснован е регистриран залог врз под-
вижни предмети од прв ред сопственост на заложниот 
должник, регистриран во Централниот регистар под 
единствен деловен идентификационен број 
10420030000053 од 20.03.2003 година.                   (8097) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран залог врз 

подвижни предмети, со својство на извршна исправа, 
потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, 
Скопје, под ОДУ.бр. 116/03 од 21.03.2003 година, склу-
чен меѓу КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ ка-
ко заложен доверител, Друштвото за производство, 
промет и услуги МГЦ-КОМПАНИ, Ивица и Кристијан 
извоз-увоз ДОО-Скопје и Друштвото за производство, 
трговија и услуги УНИ КОМПАНИ 1 АД - Скопје, ка-
ко заложен должник, засновано е заложно право-реги-
стриран залог врз подвижни предмети на заложниот 
должник, кое заложно право е регистрирано во Цен-
тралниот регистар на 24.03.2003 година со деловоден 
број 10120030000269.                          (7803) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за обезбедување на Догово-

рот за кредит со регистриран залог (надзалог) на зало-
жената опрема на Валавницата за ленти, потврден од 
нотар Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под 
ОДУ.бр. 77/03 од 28 февруари 2003 година, склучен 
меѓу АРСЕЛОР ТРАДИНГ УСА Инц, како надзаложен 
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доверител и БАЛКАН СТИЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
ЕСТАБЛИШМЕНТ, како надзаложен должник, засно-
вано е заложно право-регистриран надзалог врз под-
вижни предмети на заложниот должник Рудници и же-
лезарница Валавница за ленти АД-Скопје, кое заложно 
право е регистриранo во Централниот регистар на 
06.03.2003 година, со деловоден идентификационен 
број 10120030000207.            (7804) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште сосопственост на 

Цветковски Кирил, 1/8 (една идеална осмина) од нива 
во К.О. Драчево, заведена во П.Л. бр. 2199 на К.П. 
1166, план 4, скица 8 во м.в. �Мерис� култура нива, 
класа 2, во површина 3186 м2, сосопственост на прода-
вачот, за вкупна купопродажна цена од 123.380,00 ден. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и непосредните соседи како и лица со првенс-
твено право на купување, изјавите за прифаќање на по-
нудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ на ул. 
�Ниџе Планина� бр. 16, нас. Драчево-Скопје, во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот, во спро-
тивно го губат правото на првенство.          (7893) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за реги-

стриран залог на подвижни предмети, потврден од но-
тарот Нове Костовски од Скопје под ОДУ. бр. 65/03 од 
14.02.2003 година, заложниот должник Трговско радио 
дифузно друштво А1 ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје со 
седиште на ул. �Желево� бр. 5/1-3, со МБ 4529464, има 
заложено свои подвижни предмети - возила опишани 
во потврдената приватна исправа, во полза на заложе-
ниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, кој за-
лог е регистриран во Централниот регистар на Р.Маке-
донија - Заложен регистар - Скопје.                       (7952) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот и тоа: 4/5 идеален дел 

од катастарска парцела општина Варош број 2957, кул-
тура шуми, катастарска парцела 2958, култура нива, ка-
тастарска парцела 2959, култура овоштарник, катастар-
ска парцела 2960 култура шума, катастарска парцела 
2961, култура нива, во вкупна површина од 9119 м2 
евидентиран во Имотен лист број 1017 за КО Варош, за 
цена од 8000 евра во денарска противвредност по курс 
од Народна банка на РМ на денот на исплатата. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на Републи-
ка Македонија� да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќањето на понудата да се доставу-

ваат до нотарот Марија Ѓорѓиоска, ул. �Димо Наредни-
кот� бб.                            (7967) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за реги-

стриран залог врз подвижни предмети, потврден од но-
тарот Нове Костовски од Скопје под ОДУ. бр. 82/03 од 
25.02.2003 година, заложниот должник Акционерско 
друштво Градежно АБ - Скопје со седиште на ул. �Ди-
митрие Чуповски� бр. 26 со МБ 5259614, има заложено 
свои подвижни предмети - опрема опишани во потвр-
дената приватна исправа, во полза на заложниот дове-
рител Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е реги-
стриран во Централниот регистар на Р.Македонија - 
Заложен регистар Скопје.                                        (7971) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за залог 

на недвижен имот со својство на извршна исправа, по-
тврден од нотарот Нове Костовски од Скопје под ОДУ. 

бр. 81/03 од 25.02.2003 година, заложниот должник Ак-
ционерско Друштво Градежно АБ - Скопје, со седиште 
на ул. �Димитрие Чуповски� бр. 26 со МБ 5259614, има 
заложено свој недвижен имот опишан во потврдената 
приватна исправа, во полза на заложниот доверител 
Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е запишан во 
јавната книга што се води при Основниот суд Скопје I - 
Скопје.                                          (7974) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за реги-

стриран залог на подвижни предмети, потврден од нота-
рот Нове Костовски од Скопје под ОДУ. бр. 71/03 од 
18.02.2003 година, заложниот должник Друштво за про-
изводство, трговија и услуги КОЛА Душица ДООЕЛ из-
воз-увоз Скопје, со седиште на ул. �Вич� бр. 28/51 со 
МБ 4431995, има заложено свои подвижни предмети - 
возила опишани во потврдената приватна исправа, во 
полза на заложниот доверител Штедилница Фершпед - 
Скопје, кој залог е регистриран во Централниот регистар 
на Р.Македонија - Заложен регистар Скопје.           (7976) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за недви-

жен имот со својство на извршна исправа, потврден од 
нотарот Нове Костовски од Скопје под ОДУ. бр. 80/03 
од 24.02.2003 година, заложниот должник Друштво за 
производство на лекови, медицинска опрема и матери-
јал, промет и услуги Д-р ПАНОВСКИ Златко ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. �Скупи-3� бб со МБ 4901983, 
има заложено свој недвижен имот опишан во потврде-
ната приватна исправа, во полза на заложниот довери-
тел Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е запи-
шан во јавната книга што се води при Државен завод за 
геодетски работи - Сектор за премер и катастар Скопје 
во Имотен лист бр. 45783 за КО Центар 1.          (7977) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт - Договор за регистри-

ран залог за хартии од вредност - акции, сочинет од но-
тарот Нове Костовски од Скопје под ОДУ.бр. 112/03 од 
13.03.2003 година, заложниот должник Друштво за 
внатрешна и надворешна трговија ЕНЕРГОМАРКЕТ 
Аце и Благојка ДОО експорт-импорт Скопје со седи-
ште на ул. �Народен фронт� бр. 19-а, локал 15, со МБ 
4243978, има заложено свои акции опишани во цитира-
ниот нотарски акт, во полза на заложниот доверител 
Македонски центар за меѓународна соработка Скопје, 
кој залог е регистриран во Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје - Заложен регистар 
Скопје.                                                                      (7978) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за реги-

стриран залог на подвижни предмети, потврден од но-
тарот Нове Костовски од Скопје под ОДУ. бр. 105/03 
од 07.03.2003 година, заложниот должник Друштво за 
производство, трговија и услуги РЕНОМАК Ќемал и 
други ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Питу 
Гули� бб (Културен центар-Скопје) со МБ 4862198, 
има заложено свои подвижни предмети - опрема опи-
шани во потврдената приватна исправа, во полза на за-
ложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, кој 
залог е регистриран во Централниот регистар на Р.Ма-
кедонија - Заложен регистар, Скопје.          (7979) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за залог 

на недвижен имот со својство на извршна исправа, по-
тврден од нотарот Нове Костовски од Скопје под ОДУ. 
бр. 104/03 од 07.03.2003 година, заложниот должник 
Друштво за производство, трговија и услуги РЕНО-
МАК Ќемал и други ДОО увоз-извоз Скопје, со седи-
ште на ул. �Питу Гули� бб (Културен центар Скопје) со 



28 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 65 
 
МБ 4862198, има заложено свој недвижен имот опишан 
во потврдената приватна исправа, во полза на заложни-
от доверител Комерцијална банка АД Скопје, кој залог 
е запишан во јавната книга што се води при Основниот 
суд Скопје I - Скопје.                          (7980) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за реги-

стриран залог на подвижни предмети, потврден од но-
тарот Нове Костовски од Скопје под ОДУ. бр. 121/03 
од 25.03.2003 година, заложниот должник Друштво за 
градежништво, производство, промет, финансиски и 
технички инженеринг ТЕХНОКОМ ДОО, со седиште 
на ул. �Октомвриска револуција� бб, со МБ 4946812, 
има заложено свои акции опишани во цитираниот но-
тарски акт, во полза на заложниот доверител Комерци-
јална банка АД Скопје, кој залог е регистриран во Цен-
тралниот депозитар од вредност АД Скопје - Заложен 
регистар Скопје.                                                       (7981) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за залог 

на недвижен имот со својство на извршна исправа, по-
тврден од нотарот Нове Костовски од Скопје под ОДУ. 
бр. 122/03 од 25.03.2003 година, заложниот должник 
Трговско друштво за производство, трговија и услуги 
БС ПУЛС Тодорка ДООЕЛ експорт-импорт Скопје со 
седиште на ул. �Кузман Шапкарев� бр. 36 со МБ 
4305388, има заложено свој недвижен имот опишан во 
потврдената приватна исправа, во полза на заложниот 
доверител Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е 
запишан во јавната книга што се води при Државен за-
вод за геодетски работи - Сектор за премер и катастар 
Скопје во Имотен лист бр. 29405 за КО Карпош. (7983) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт - Договор за регистри-

ран залог на подвижни предмети, сочинет од нотарот 
Нове Костовски од Скопје под ОДУ. бр. 55/03 од 
12.02.2003 година, заложниот должник Друштво за тр-
говија на големо и мало и производство НЕНИ-КОМ-
ПАНИ Миле и др. ДОО експорт-импорт Скопје, со се-
диште на Кеј �13 Ноември� кула 3/23 ГТЦ Скопје, со 
МБ 4818369, има заложено свои подвижни предмети - 
возила опишани во потврдената приватна исправа, во 
полза на заложниот доверител Стопанска банка АД 
Скопје, кој залог е регистриран во Централниот реги-
стар на Р.Македонија - Заложен регистар Скопје.(7985) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт - Договор за хипотека 

сочинет од нотарот Нове Костовски од Скопје под 
ОДУ. бр. 51/03 од 11.02.2003 година, заложниот долж-
ник Трговско друштво за производство, трговија и ин-
женеринг ДОНИЛ Насте ДООЕЛ Скопје со седиште на 
ул. �Иво Лола Рибар� бр. 72-б/42 со МБ 5091063, има 
заложено свој недвижен имот опишан во потврдената 
приватна исправа, во полза на заложниот доверител 
Стопанска банка АД Скопје, кој залог е запишан во јав-
ната книга што се води при Државен завод за геодетски 
работи - Сектор за премер и катастар Скопје во Имотен 
лист бр. 31092 за КО Кисела Вода 1.                      (7987) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт - Договор за заем на па-

ри со обезбедување на паричното побарување со засно-
вање на заложно право врз недвижен имот - хипотека, 
сочинет од нотарот Нове Костовски од Скопје под 
ОДУ. бр. 59/03 од 13.02.2003 година, заложниот долж-
ник Трговско друштво за производство, промет, трго-
вија, услуги и угостителска дејност КАЈ ВЛАДО - ПА-
СКАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул. 
�11-ти Октомври� бр. 23-б/4 локал 3 со МБ 564897, има 
заложено свој недвижен имот опишан во потврдената 

приватна исправа, во полза на заложниот доверител 
Благоја Андреевски од Скопје, кој залог е запишан во 
јавната книга што се води при Државен завод за гео-
детски работи -Сектор за премер и катастар Скопје во 
Имотен лист бр. 41767 за КО Центар 1.                 (7992) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за залог 

на недвижен имот со својство на извршна исправа, по-
тврден од нотарот Нове Koстовски од Скопје под ОДУ. 
бр. 106/03 од 10.03.2003 година, заложниот должник 
Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТО-
МАКЕДОНИЈА АД  Скопје со седиште на ул. �Мито 
Хаџивасилев� бр. 20, со МБ 4058097, има заложено 
свој недвижен имот опишан во потврдената приватна 
исправа, во полза на заложниот доверител Инвестбанка 
АД Скопје, кој залог е запишан во јавната книга што се 
води при Основниот суд Скопје I-Скопје.             (7994) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за реги-

стриран залог на подвижни предмети, потврден од нота-
рот Нове Костовски од Скопје под ОДУ. бр. 107/03 од 
10.03.2003 година, заложниот должник Друштво за вна-
трешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД 
Скопје со седиште на ул. �Мито Хаџивасилев� бр. 20, со 
МБ 4058097, има заложено свои подвижни предмети - 
опрема опишани во потврдената приватна исправа, во 
полза на заложниот доверител Инвестбанка АД Скопје, 
кој залог е регистриран во Централниот регистар на Р.Ма-
кедонија - Заложен регистар Скопје.           (7996)  
_______________________________________________ 
 

М А Л И  О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважечки следните 

документи: 
Пасош бр. 1019649/97 издаден од СВР-Скопје на 

име Рамадан Хисени, ул. "147" бр. 9 а, Скопје.     (7566) 
Пасош бр. 1381948 на име Фончева Валентина, ул. 

"Булевар Маршал Тито" бр. 5-2/8, Струмица.       (7595) 
Пасош бр. 1017517/97 издаден од СВР-Скопје на 

име Фатмир Имери, ул. "Дижонска" бр. 25/12, Скопје.
                                                                      (7624) 
Пасош бр. 1393720 издаден од СВР-Скопје на име 

Крстевски Ѓорѓи, ул. "Карл Хрон" бр. 90 а, Скопје.  (7673) 
Пасош бр. 1476452 на име Николина Ристевска, ул. 

"Скоевска" бр. 30, Битола.                          (7730) 
Пасош бр. 113946/98 на име Хавзи Кадији, с. Добри 

Дол, Гостивар.                                          (7731) 
Пасош бр. 1201702 на име Рамушоски Сенахед, Ст-

руга.                                                                     (7732) 
Пасош бр. 1801738 на име Бошковски Раде, с. Че-

лопек, Тетово.                                          (7733) 
Пасош бр. 1224695 на име Адеми Ердан, с. Пирок, 

Тетово.                                                       (7734) 
Пасош бр. 1207878 на име Лена Арбен, Кичево. (7769) 
Пасош бр. 1060285/97 издаден од СВР-Скопје на име 

Фљорентина Муареми, ул. "154" бр. 35, Скопје.       (7781) 
Пасош бр. 1349285/00 издаден од СВР-Тетово на 

име Јашари Селатин, с. Палатица, Тетово.            (7801) 
Пасош бр. 1004690/97 издаден од СВР-Скопје на 

име Шаип Мемети, с. Љуботен, Скопје.         (7822) 
Пасош бр. 1422133 издаден од СВР-Скопје на име 

Исни Сума, ул. "Дижонска" бр. 13/73а, Скопје.    (7827) 
Пасош бр. 1205229/99 издаден од СВР-Скопје на 

име Ѓоргоноска Весна, бул. "АСНОМ" бр. 42/35, Ско-
пје.                                                                     (7834) 
Пасош бр. 267181/94 издаден од СВР-Куманово на 

име Рамадан Џељовски, ул. "Средорек" бр. 117, Ку-
маново.                                                        (7891) 
Пасош БР. 0375088 на име Ѓеорѓиевски Благој, ул. 

"Ѓоре Ѓорески" бр. 14, Прилеп.             (8023) 
Пасош бр. 877799/96 на име Антевски Миодраг, с. 

Гајре, Тетово.                                                       (8024) 
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Пасош бр. 1307421 на име Крстески Тони, ул. "П. 

Дебарца" бр. 5, Прилеп.                          (8025) 
Пасош бр. 1696038 на име Анев Оливер, ул. "Г. 

Делчев" бр. 77, Штип.                                       (8028) 
Пасош бр. 1484369 на име Исмаили Умран, Гости-

вар.                                                                     (8029) 
Пасош бр. 584745/95 на име Џемаили Џемаил, с. 

Ломница, Гостивар.                                       (8030) 
Пасош бр. 295522 на име Миленковски Павле, ул. 

"Коле Лачето" бр. 4, Битола.                        (8033) 
Пасош бр. 1034968 на име Бејтула Адеми, с. Чело-

пек, Тетово.                                                       (8036) 
Пасош бр. 1297510 на име Далипи Илир, ул. "Аџи 

Мустафа" бр. 24, Охрид.                               (8037) 
Пасош бр. 1183882 на име Јорданка Божинова, ул. 

"Карпошово Востание" бр. 16, Кочани.                (316) 
Пасош бр. 1597301 на име Насуфи Фатос, с. 

Велешта, Струга. 
Пасош бр. 88907/93 издаден од СВР-Тетово на  име 

Барије Шабани, ул. "Б. Тоска" бр. 26, Тетово.       (8062) 
Пасош бр. 1295811/99 издаден од СВР-Куманово на 

име Адеми Сељами, с. Романовце, Куманово.      (8066) 
Пасош бр. 1088257/98 издаден од СВР-Скопје на име 

Реџаил Сабедин, ул. "А. Попов" бр. 45, Скопје.         (8073) 
Пасош бр. 1343897/00 издаден од СВР-Куманово на 

име Али Сулејмани, ул. "Романовска" бр. 24, Кума-
ново.                                                                      (8082) 
Пасош бр. 405937/94 издаден од СВР-Скопје на име 

Думова Светлана, ул. "Атинска"  бр. 12/3-13, Скопје. (8084) 
Пасош бр. 539127/94 издаден од СВР-Скопје на име 

Абдула Алија, ул. "171" бр. 19 а, Скопје.           (8085) 
Пасош бр. 1822070/03 издаден од СВР-Тетово на 

име Рукије Рамадани, с. Желина, Тетово.              (8086) 
Пасош бр. 1694316 на име Тимова Соња, ул. "Бу-

левар Маршал Тито" бр. 20-2/10,Струмица.          (8093) 
Пасош бр. 1666206/01 на име Вучковски Бранко, 

ул. "Јане Сандански" бр. 34, Виница.         (8094) 
Пасош бр.1420303/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Ице  Лазовски, ул. "Ј. Сандански" бр. 83/1-22, Ско-
пје.                                                                      (8111) 
Пасош бр. 1209810 на име Ѓорѓиев Сашко, Виница.

                                                                      (8113) 
Пасош бр. 78810 на име Ќемал Мурати, с. Туин, 

Кичево.                                                                      (8114) 
Пасош бр. 1573903 на име Витларов Благој, ул. "Х. 

Карпош" бр. 103, Штип.                           (8115) 
Пасош бр. 0220939 на име Гаваз Ерол, ул. "Д. 

Вујовиќ" бр. 11, Струга. 
Чекови од тековна сметка бр. 3608046 од бр. 748302 

до бр. 748307 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Боглев Герман, Скопје.            (8031) 
Чекови од тековна сметка бр. 2794327 со бр. 52-

41209 и бр. 5241210 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Јорданова Силвана, Скопје.     (8071) 
Работна книшка на име Сејфула Сабахедин, Скопје.

                                                                      (7572) 
Работна книшка на име Гојчо Стефковски, Скопје.

                                                                     (7594) 
Работна книшка на име Калеовска Јасмина, Скопје.

                                                                      (7604) 
Работна книшка на име Стојановски Стевче, Ско-

пје.                                                                     (7606) 
Работна книшка на име Рашити Мухамер, с. Љу-бо-

тен, Скопје.                                                      (7608) 
Работна книшка на име Ибраим Абединов, ул. "С. 

Стојменов" бр. 10, Кочани.                        (7618) 
Работна книшка на име Пачиколев Андон, ул. "М. 

Тито" бр. 3/6, Богданци.                           (7622) 
Работна книшка на име Лозаноска Гордана, нас. 

"Точила" бр Д1-1/20, Прилеп.                        (7648) 
Работна книшка на име Боге Блажески, ул. "При-

лепска" бр. 13, Охрид.                            (7655) 
Работна книшка на име Бејзароска Фатмира, с. 

Пласница, Мак. Брод.                                       (7669) 

Работна книшка на име Бојковска Зорка, с. Јачинце, 
Куманово.                                           (7671) 
Работна книшка на име Николовска Жаклина, с. 

Новаци, Битола.                                              (7735) 
Работна книшка на име Далипова Ирфет, ул. "С. 

Филиповиќ" бб, Куманово.                        (7738) 
Работна книшка на име Благоевски Влатко, ул. "4-

ти Јули" бр. 190-1/1, Кичево.                        (7739) 
Работна книшка на име Сашо Магденоски, ул. "В. 

Пат" бр. 73, Кичево.                                       (7740) 
Работна книшка на име Беким Рушити, с. Зајас, 

Кичево.                                                                      (7741) 
Работна книшка на име Исмет Хајро, с. Дебреште, 

Прилеп.                                                          (7742) 
Работна книшка на име Јовица Стојменовски, с. 

Облавце, Куманово.                                       (7747) 
Работна книшка на име Лекоска Нада, ул. "1-ва 

МУБ" бр. 136, Охрид.                                       (7748) 
Работна книшка на име Рамадан Куртиш, с. Радиов-

це, Тетово.                                                       (7751) 
Работна книшка на име Левцо Наумоски, ул. 

"Копачка" бр. 2, Кичево.                            (7770) 
Работна книшка на име Шенгуља  Шабан, Скопје.

                                                                      (7786) 
Работна книшка на име Хирмет Сулов, с. Чифлик, 

Скопје.                                                         (7787) 
Работна книшка на име Конџели Агим, Скопје. (7792) 
Работна книшка на име Трајко Ѓорѓевски, с. Бразда, 

Скопје.                                                        (7793) 
Работна книшка на име Асан Сами,Скопје.    (7808) 
Работна книшка на име Асан Шерије, Скопје.  (7809) 
Работна книшка на име Исни Сума,Скопје.     (7826) 
Работна книшка на име Рабије Сума, Скопје.  (7828) 
Работна книшка на име Иванов Никола, Скопје.  (7829) 
Воена книшка на име Марков Никола, Скопје.   (7593) 
Воена книшка на име Сефер Сенат,Скопје.    (7601) 
Воена книшка на име Методи Максимов, Проби-

штип.                                                          (7609) 
Воена книшка на име Јанев Бранко, ул. "Н. Вапца-

ров" бр. 8, Кочани.                                       (7611) 
Воена книшка на име Кука Јани, Крушево.     (7637) 
Воена книшка на име Живко Брајковски, Скопје.   

                                                                    (7750) 
Воена книшка на име Трајковски Оливер, Скопје.

                                                                      (7790) 
Свидетелство на име Алими Ѓилсиме, Гостивар.(7596) 
Свидетелство на име Ѓилзибе Селмани, Тетово. (7597) 
Свидетелство од 8 одделение на име Алити Фитнат, 

Куманово.                                                       (7598) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Ли-

ман Каба"-с. Љуботен - Скопје на име Рашити Му-
хамер, с. Љуботен, Скопје.                        (7610) 
Свидетелство од 8 одделение на име Мемедоски 

Севдет, с. саждево, Крушево.                        (7642) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "П. 

Тошев" на име Јорданоски Звонко, Прилеп.          (7645) 
Свидетелство од основно образование на име 

Беќироски Сенат, с. Лабуништа, Струга.         (7651) 
Свидетелство од 8 одделение на име Митрев Ан-

гелчо, с. Спанчево, Кочани.                        (7696) 
Свидетелство од 8 одделение на име Сандев Боре 

Трајан, с. Соколарци, Кочани.             (7699) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени 

од УЦСО "Јосип Броз Тито"-Ресен на име Џајковска 
Весна, ул. "11-ти Октомври" бр. 22, Ресен.           (7715) 
Свидетелство од 4 одделение на име Шерифали 

Ибраим, с. Кучица, Штип.                          (7745) 
Свидетелство од 8 одделение на име Демиров Ер-

дихан, Штип.                                                       (7746) 
Свидетелство на име Бесим Хакики, Гостивар.  (7749) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година и диплома издадени 

од ГМЦ " Чеде Филиповски Даме " Скопје на име 
Марјан Петровски, Скопје.                        (7757) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ 

"Маршал  Тито"-с. Арачиново Скопје на име Си-нани 
Сејди, с. Арачиново, Скопје.            (7800) 
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Индекс бр. 42601 издаден од Економски факултет - 

Скопје на име Николова Снежана, Скопје.            (7802) 
Диплома издадена од економско училиште "Моша 

Пијаде"-Скопје на име Костадиноска Сузана, Скопје.
                                                                      (7685) 
Диплома за завршен испит издадена од ЗУ "К. Бур-

наз"-Куманово на име Димитријевска Билјана, с. 
Тромеѓа, Куманово.                                       (7689) 
Диплома на име Смилкоска Славица, ул. "С. Крс-

тески" бр. 13, Кочани.                          (7706) 
Диплома за 4-ри степен на име Велкоска Весна, 

Прилеп.                                                       (7736) 
Здравствена книшка на име Бајрамоски Рамадан, 

Прилеп.                                                            (7743) 
Даночна картичка бр. 4030997229330 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Шпедиција 
ДООЕЛ Интер Фалко, Скопје.             (7458) 
Даночна картичка бр. 4030990154245 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име ТД Интер 
Фалко ДООЛ Златко, Скопје.           (7460) 
Даночна картичка бр. 4030973256069 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име АД Фалко 
Фасхион, Скопје.                                         (7462) 
Даночна картичка бр. 4030996217451 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име ТВ Скопје, 
Скопје.                                                         (7535) 
Даночна картичка бр. 2903964450053 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Кебапчилница 
кај Хомбре Чекиќ, Скопје.              (7744) 
Даночна картичка бр. 4030000402983 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Вест  травел 
ДООЕЛ, Скопје.                                        (7805) 
Даночна картичка бр. 4030989239725 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Македонија 
биро, Скопје.                                          (8011) 
_______________________________________________ 

 
ПЛАН ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ  

 
Врз основа на член 622 од Законот за трговските 

друштва, Тетекс АД - Тетово како единствен содружник 
во Трговското друштво за производство и пласман на 
технички гасови ТЕГАС ТЦМ Тетекс ДООЕЛ - Тетово и 
Трговското друштво за трговија со нафта и нафтени де-
ривати ТЕТЕКС ПЕТРОЛ ТЦМ Тетекс ДООЕЛ - Тето-
во, на ден 21.03.2003 година, го донесе следниот 

 
П Л А Н 

ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ НА ДРУШТВО КОН ДРУГО 
ДРУШТВО 

 
I. Со овој план се врши припојување на Трговското 

друштво за производство и пласман на технички гасо-
ви ТЕГАС ТЦМ Тетекс ДООЕЛ - Тетово кон Трговско-
то друштво за трговија со нафта и нафтени деривати 
ТЕТЕКС ПЕТРОЛ ТЦМ Тетекс ДООЕЛ - Тетово. 

II. Учесници во припојувањето се: 
1. Трговско друштво за производство и пласман на 

технички гасови ТЕГАС ТЦМ Тетекс ДООЕЛ - Тетово, 
со седиште на ул. �Б. Миладинови� бр. 1, регистрирано 
во Основниот суд Скопје I - Скопје со Трег. бр. 
8655/98, кое се припојува кон 

2. Трговско друштво за трговија со нафта и нафтени 
деривати ТЕТЕКС ПЕТРОЛ ТЦМ ДООЕЛ - Тетово, со 
седиште на ул. �В.С. Бато� бб, регистрирано во Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје со решение Трег. бр. 
8654/98, кое продолжува да ја обавува својата намена. 

III. Намери, причини, целта и условите на припојување: 
- Двете трговски друштва кои се учесници во оваа 

постапка за припојување се основани од еден содруж-
ник кои имаат слична основна дејност, како и книго-
водственото и финансиското работење се води од една 
организирана служба за водење на книговодство и на 
двете друштва. Со тоа непотребно е зголемен бројот на 
книжења, плаќања, пресметки и друга документација. 

Имајќи ги предвид наведените причини, припојува-
њето има за цел да се намалат финансиските и матери-
јалните трошоци на работењето, остварување на пого-
лем профит, како и бришење од трговскиот регистар на 
Трговското друштво за производство и пласман на тех-
нички гасови ТЕГАС ТЦМ Тетекс ДООЕЛ - Тетово.  
Со припојувањето, целокупниот имот на Трговското 

друштво за производство и пласман на технички гасови 
ТЕГАС ТЦМ Тетекс  ДООЕЛ - Тетово се пренесува во 
Трговското друштво за трговија со нафта и нафтени де-
ривати ТЕГАС ПЕТРОЛ ТЦМ Тетекс ДООЕЛ - Тетово. 

IV. Вредност на актива и пасива на Друштвата: 
Вредноста на активата и пасивата на Трговското 

друштво за производство и пласман на технички гасо-
ви ТЕГАС ТЦМ Тетекс ДООЕЛ - Тетово изнесува: 

- актива: 984.153,00 денари, 
- пасива: 984.153,00 денари. 
Вкупната актива и пасива на Трговското друштво 

за трговија со нафта и нафтени деривати ТЕТЕКС 
ПЕТРОЛ ТЦМ Тетекс ДООЕЛ Тетово изнесува: 

- актива: 15.630.273,00 денари, 
- пасива: 15.630.273,00 денари. 
Вкупната актива и пасива на Трговското друштво 

за трговија со нафта и нафтени деривати ТЕТЕКС 
ПЕТРОЛ ТЦМ - Тетекс ДООЕЛ - Тетово ќе изнесува: 

- актива: 16.614.426,00 денари, 
- пасива: 16.614.426,00 денари. 
V. Начин на преземање на удели и дата од која сме-

тководствените операции на применото друштво ќе би-
дат сметани за извршени. 
Со оглед на тоа што трговското друштво за произ-

водство и пласман за технички гасови ТЕГАС ТЦМ Те-
текс ДООЕЛ - Тетово се припојува кон Трговското 
друштво за трговија со нафта и нафтени деривати ТЕ-
ТЕКС ПЕТРОЛ ДООЕЛ - Тетово, целокупниот имот, 
односно целокупната актива и вкупните обврски се 
пренесуваат на Трговското друштво за трговија со на-
фта и нафтени деривати ТЕТЕКС ПЕТРОЛ ТЦМ ТЕ-
ТЕКС ДООЕЛ - Тетово.  
Како дата од кој сметководствените операции на 

припоените друштва ќе се сметаат за извршени од де-
нот на донесувањето на овој план, односно од уписот 
на припојувањето во регистарот на надлежниот суд. 

VI. Сите вработени во Трговското друштво за про-
изводство и пласман на технички гасови ТЕГАС ТЦМ 
Тетекс ДООЕЛ - Тетово, ќе поминат во работен однос 
во Трговското друштво за трговија со нафта и нафтени 
деривати ТЕТЕКС ПЕТРОЛ ТЦМ ТЕТЕКС ДООЕЛ - 
Тетово, сметано од денот на уписот на припојувањето 
во регистарот на надлежниот суд. 

VII. Планот за припојување да се достави до реги-
старскиот суд - Основен суд Скопје I - Скопје и истиот 
да се објави во едно од јавните гласила.  

            Единствен содружник 
               Тетекс АД - Тетово 
              Одбор на директори 

_______________________________________________ 
 

Ј А В Н И   П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 11 и член 18 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комиси-
јата за јавни набавки на Град Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 18-7/03 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ПРЕВЕНТИВНА 
ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД 

СКОПЈЕ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 1.1. Набавувач: Град Скопје, ул. �Илинденска� бб, 

Скопје.  
1.2. Предмет на набавката: избор на средство за де-

ратизација и негова апликација. 
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1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите правни и физички лица регистрира-
ни за дејност што ги опфаќа работите од набавката. 
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.4. Отворањето на понудите ќе се изврши јавно. 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Средството што се нуди треба да е наменето за 

уништување на глодари во урбана средина. 
2.2. Средството треба да биде регистрирано за уни-

штување на глодари во урбана средина на територијата  
на Р. Македонија. 

2.3. Понудувачот на средството за дератизација тре-
ба да биде регистриран за вршење на оваа дејност (про-
изводство и/ или промет на отрови). 

2.4. Понудувачот за извршување на дератизацијата 
треба да биде регистриран за вршење на таков вид на 
дејност (вршење на дератизација). 

2.5. Дератизацијата ќе се врши на територијата на 
Градот Скопје. Притоа ќе бидат опфатени јавните по-
вршини (паркови, ѓубришта, локации на контејнери и 
сл.) и шахтите на инфраструктурните системи (канали-
зациони, енергетски, телефонски и др.), со кои стопа-
нисуваат јавните претпријатија. 

2.6. Предвидено е да се постават вкупно околу 100. 
000 мамци. 

2.7. Дератизацијата ќе се изврши во два наврати, 
април/ мај и октомври/ ноември 2003 година. 

2.8. Изведувањето на работите е спрема прописите 
и стандардите, предвидени за овој вид на работа, во Ре-
публика Македонија и со странски стандарди прифате-
ни во Република Македонија.  

 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА  
3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот на 

средството за дератизација. 
3.2. Единечна цена на мамец и вкупно чинење на 

целата набавка за 100.000 мамци. 
3.3. Регистрација на понуденото средство за терито-

ријата на РМ. 
3.4 Регистрација на понудувачот за вршење на про-

изводство/промет на отрови. 
3.5. Референтна документација за употребата и ефи-

касноста на средството. 
3.6. Име, адреса и седиште на понудувачот за врше-

ње на дератизација. 
3.7. Единечна цена за поставување на еден мамец и 

вкупна цена за целата набавка од 100.000 мамци. 
3.8. Регистрација на понудувачот за вршење на овој 

вид дејност - вршење на дератизација. 
3.9. Начин и рок на плаќање. 
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.10. Термини на извршување. 
IV. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (согласно 

член 24 и 26 од Законот за јавни набавки) 
4.1. Документ за бонитет од Централниот регистар. 
4.2. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и други јавни  давачки. 
4.3. Доказ од надлежен орган дека понудувачот не е 

во стечај или во процес на ликвидација.  
4.4. Доказ од надлежен орган дека не му е изречена 

мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност.  
Придружната документација треба да биде доставе-

на во оригинал или копие заведено кај нотар. 
 
V. КРИТЕРИУМ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НАЈПОДО-

БЕН ПОНУДУВАЧ 
5.1. Вкупната вредност на понудените работи и еди-

нечните цени на работите. 
5.2. Рок на извршување на работите. 
5.3. Начин на плаќање. 
5.4. Гаранција за квалитет на извршените работи. 
 
VI. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Петнаесет (15)  дена од денот на  објавувањето, 

или до терминот на јавното отворање. 

6.2. Доставувањето на понудите е преку пошта или 
во архивата на Град Скопје, а согласно член 55, 56 и 57 
од Законот за јавни набавки, во затворен плик кој во 
горниот лев агол треба да носи ознака �не отворај�, ка-
ко и  бројот на јавниот повик и истиот не треба да со-
држи никаква ознака со која би можело да се иденти-
фикува понудувачот. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на адреса: Град Скопје, ул. �Илинденска� бб, или 
во архивата на Град Скопје (барака 6). 

6.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
14.04.2003 година, во 10 часот, во барака 10- Град 
Скопје, ул. �Илинденска� бб. 

 
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени согласно бара-
њето за прибирање понуди и ја немаат севкупната до-
кументација која со овој повик се бара, нема да се разг-
ледуваат. 

7.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

7.3. Дополнителни информации и појаснувања мо-
жат да се добијат во Градскиот комитет за урбанизам, 
комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на 
човековата околина (барака 11, тел. 297-241). 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и член 18 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комиси-
јата за јавни набавки на Град Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 18-8/03 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА  АВИОНСКА 
 ДЕЗИНСЕКЦИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД 

СКОПЈЕ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 1.1. Набавувач: Град Скопје, ул. �Илинденска� бб, 

Скопје.  
1.2. Предмет на набавката: прибирање понуди за из-

бор на средство за аеросолна дезинсекција и негова ап-
ликација. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите правни и физички лица регистрира-
ни за дејност што ги опфаќа работите од набавката. 

1.4. Отворање на понудите ќе се изврши јавно. 
 
II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 
2.1. Средството што се нуди треба да е наменето за 

уништување на комарци во урбана средина. 
2.2. Средството треба да биде регистрирано за вр-

шење на аеросолна дезинсекција во урбана средина на 
територијата  на Р. Македонија. 

2.3. Понудувачот на средството треба да биде реги-
стриран за вршење на оваа дејност (производство и/ 
или промет на отрови). 

2.4. Понудувачот за извршување на аеросолната де-
зинсекција треба да биде регистриран за вршење на та-
ков вид на дејност и да располага со соодветен стручен 
кадар, авиони и опрема која соодветствува на начинот 
на аплицирање на средството. 

2.5. Аеросолната дезинсекција  ќе се врши на тери-
торијата на Градот Скопје и ќе опфати површина од 
10.000 ха во три наврати, односно вкупно 30.000 ха и 
ќе се одвива во месеците јуни, јули и август 2003 годи-
на, во дополнително утврдени термини. 

2.6. Изведувањето на работите е спрема прописите 
и стандардите, предвидени за овој вид на работа, во Ре-
публика Македонија и со странски стандарди прифате-
ни во Република Македонија.  
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III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА  
3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот на 

средството за аеросолна дезинсекција; 
3.2. Регистрација на средството за авионско запра-

шување во урбана средина за територија на Република 
Македонија, издадена од Министерството за здравство; 

3.3. Соодветна документација за средството од 
страна на надлежните институции за:  

- извршена физичко-хемиска анализа, 
- оценка за ефикасноста на препаратот, 
- токсиколошка оценка на средството. 
3.4. Податоци за производителот на средството; 
3.5. Референтна документација за употребата и ефи-

касноста на средството; 
3.6. Регистрација за соодветна дејност на понудува-

чот на средството; 
3.7. Потребно количество од средството за третира-

ње на 1 хектар; 
3.8. Начин на негово приготвување за апликација; 
3.9. Начин на аплицирање на средството; 
3.10. Единечна цена по хектар и вкупна цена за 

еден третман од 10.000 ха и вкупна цена за три третма-
ни, односно за 30.000 ха; 

3.11. Име, адреса и седиште на понудувачот на ус-
лугата за аплицирање на средството; 

3.12. Регистрација на дејноста на фирмата; 
3.13. Атест на опремата за аплицирање; 
3.14. Референтна листа на понудувачот на авион-

ските услуги; 
3.15. Единечна цена за авиотретирање по хектар, 

вкупна цена за едно авиотретирање на 10.000 ха и 
вкупна цена за три авиотретирања, односно 30.000 ха; 

3.16. Начин и рок на плаќање. 
 
IV. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (согласно 

член 24 и 26 од Законот за јавни набавки) 
4.1. Документ за бонитет од Централниот регистар. 
4.2. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и други јавни  давачки. 
4.3. Доказ од надлежен орган дека понудувачот не е 

во стечај или во процес на ликвидација.  
4.4. Доказ од надлежен орган дека не му е изречена 

мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност.  
Придружната документација треба да биде доставе-

на во оригинал или копие заведено кај нотар. 
 
V. КРИТЕРИУМ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НАЈПОДО-

БЕН ПОНУДУВАЧ 
5.1. Вкупната вредност на понудените работи и еди-

нечните цени на работите. 
5.2. Рок на извршување на работите. 
5.3. Начин на плаќање. 
5.4. Гаранција за квалитет на извршените работи. 
 
VI. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Петнаесет (15)  дена од денот на  објавувањето, 

или до терминот на јавното отворање. 
6.2. Доставувањето на понудите е преку пошта или 

во архивата на Град Скопје, а согласно член 55, 56 и 57 
од Законот за јавни набавки, во затворен плик, кој во 
горниот лев агол треба да носи ознака �не отворај�, ка-
ко и  бројот на јавниот повик и истиот не треба да со-
држи никаква ознака со која би можело да се иденти-
фикува понудувачот. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на адреса: Град Скопје, ул. �Илинденска� бб, или 
во архивата на Град Скопје (барака 6). 

6.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
15.04.2003 година, во 10:00 часот, барака 10 - Град 
Скопје, ул. �Илинденска� бб. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-

ниот рок и оние кои не се изработени согласно барањето 
за прибирање понуди и ја немаат севкупната документа-
ција која со овој повик се бара, нема да се разгледуваат. 

7.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

7.3. Дополнителни информации и појаснувања мо-
жат да се добијат во Градскиот комитет за урбанизам, 
комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на 
човековата околина (барака 11, тел. 297-241).  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/02) - 
пречистен текст, Комисијата за јавни набавки на Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК  БР. 16/3-2082/3 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 
ОТВОРАЊЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 16/3-2082/3 е Ми-

нистерството за одбрана, ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката: Интендантски материјал-

ни средства по Список бр. 1. 
3. Тендерската документација (Список бр. 1), заин-

тересираните понудувачи може да ја подигнат во про-
сториите на Министерството за одбрана - Сектор за ло-
гистика, бул. �Јане Сандански� бр. 12, Скопје, ламела 
1, во време од 10,00-13,00 часот во работен ден, во вре-
метраење на јавниот повик. 

4. 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. 

5. Рокот на испорака и квалитативните карактери-
стики на материјалните средства се опишани во Спи-
сок бр. 1. 
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. Набавката е делива. 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- понудата треба да содржи име, адреса и седиште 

на понудувачот; 
- цена со пресметан ДДВ и посебно искажан ДДВ 

во цената; 
- начин и услови на плаќање; 
- квалитет и потекло на понудените средства; и 
- рок на испорака. 
Понудувачот е должен мостри за понудените средс-

тва да достави до Министерството за одбрана - Сектор 
за логистика, бул. �Јане Сандански� бр. 12, ламела 1. 

 
III. СО ПОНУДАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТА-

ВИ ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА согласно Зако-
нот за јавни набавки во оригинални примероци или за-
верени 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 на вршење на дејност; 

- техничко технолошки бонитет, расположива опре-
ма и други физички капацитети потребни за реализира-
ње на набавката; 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци. 
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IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- цена ...........................................................50 бодови; 
- квалитет ....................................................40 бодови; 
- начин и услови на плаќање .......................5 бодови; 
- рок на испорака ..........................................5 бодови. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 

од Законот за јавни набавки, во еден оригинален приме-
рок, потпишана и оверена од страна на одговорното лице 
на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за 
одбрана, ул. �Орце Николов� бб-Скопје, најдоцна до 
16.04.2003 година или со предавање на Комисијата за јав-
ни набавки, на денот на јавното отворање на понудите. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 

21.04.2003 година со почеток во 12,00 часот, во просто-
риите на Министерството за одбрана на Република Ма-
кедонија - Сектор за логистика, бул. �Јане Сандански� 
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 документација 
од овој повик, согласно со одредбите од Законот за јав-
ни набавки нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 02/469-008, 283-088. 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

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

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16/2003 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000, Скопје. 
2. Предмет на набавката: 
Ткаенина за летни кошули за Полиција - 35.000 ме-

три во широчина од 1,40 м, согласно Уредбата за уни-
форма и делови на униформата за припадниците на По-
лицијата (�Службен весник на РМ� бр. 10/2000). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или физич-

ко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавка-
та. На повикот може да се јави и група на понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 21/2002). 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која пону-

дувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002), задол-
жително треба да ја приложи): 

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 

4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 
изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејност.  

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар.  

 
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- квалитет  40 бода; 
- цена  30 бода; 
- рок на испорака  15 бода; 
-
 
 начин на плаќање   15 бода. 

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 
од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавни информирање. 

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 
60 дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават 
во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен 
и потпишан од одговорното лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата  на 01.04.2003 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отворат понудите, во присус-
тво на овластени претставници на понудувачите. 

- Заедно со понудата понудувачите да достават при-
мерок од понудената ткаенина во бараната широчина и 
не помала од 1 метар. 

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

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

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

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 41/2002  

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000, Скопје. 
2. Предмет на набавката: 
Јакни кожни за припадниците на Полицијата - 800 

парчиња, согласно Уредбата за униформа и делови на 
униформата за припадниците на Полицијата (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 10/2000). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или физич-

ко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавка-
та. На повикот може да се јави и група на понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 21/2002). 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање 
- доколку се бара аванс до 30%, согласно ЗЈН да се 

има предвид дека пред добивање на истиот ќе биде по-
требно да се депонира во МВР банкарска гаранција од 
првокласна банка во истата висина. 

4. Рок на испорака. 
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III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која пону-
дувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002), задол-
жително треба да ја приложи): 

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност. 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар.  

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- квалитет  40 бода, 
- цена  30 бода, 
- рок на испорака 15 бода, 
-
 
 начина на плаќање 15 бода. 

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 
од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање. 

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

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

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку Писарницата на Министерството за внатрешни 
работи и лично до Комисијата на 02.04.2003 година во 
10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство 
на овластени претставници на понудувачите. 

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

- Заедно со понудата понудувачот да достави и при-
мерок од бараниот производ. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 
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