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891. 

У К А З БР. 63  
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 42/2001) и член 58, 63, став 7 од Законот за 
служба во Армијата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 62/2002) 
Се унапредува и поставува по мирновремена и вое-

на формација  
за заменик на началникот на Генералштабот за бор-

бена готовност и операции во Генералштабот на Арми-
јата на Република Македонија  
Генерал-мајорот Стојановски Насте Мирослав 
ФЧ: генерал-мајор, по формација: генерал потполковник,  
лична ВЕС: 31140, ЕМБГ: 1007959450089 
До сега: командант на 1.пешадиска бригада во Ко-

мандата на КОВ во Генералштабот на Армијата на Ре-
публика Македонија. 
О  вој указ да се изврши на 18.06.2003 година. 

        Бр. 07-649     Претседател 
30 мај 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје          Борис Трајковски, с.р. 

__________ 
892. 

У К А З БР. 64  
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 42/2001) и член 58, 63, став 7 од Законот за 
служба во Армијата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 62/2002) 
Се унапредува и поставува по мирновремена и вое-

на формација  
за заменик на началникот на Генералштабот за ци-

вилно воени односи во Генералштабот на Армијата на 
Република Македонија  
Генерал-мајорот Адил Беџет Газафер 
ФЧ: генерал-мајор, по формација: генерал потполковник,  
лична ВЕС: 31140, ЕМБГ: 0512947910028 
До сега: командант на Командата за обука во Гене-

ралштабот на Армијата на Република Македонија. 
О  вој указ да се изврши на 31.07.2003 година. 

        Бр. 07-650     Претседател 
30 мај 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје          Борис Трајковски, с.р. 

__________ 
893. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лик  Македонија, издаваат а 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ЕНЕРГЕТИКА  

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за енергетика, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 30 мај 2003 година.  
     Бр. 07-2588/1     Претседател 
30 мај 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 ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА  
Член 1 

Во Законот за енергетика (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� број 47/97, 40/99, 98/00 и 94/02), во чле-
нот 11-а по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

�Регулаторната комисија има својство на правно 
лиц .� е 

Член 2 
Во членот 11-б по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
�Функцијата член на Регулаторната комисија се вр-

ши рофесионално.�  п 
Член 3 

Во членот 11-в став 2 по зборовите: �Регулаторната 
комисија� се додаваат зборовите: �освен на членовите 
од првиот состав,�. 
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:  
�Со денот на именувањето за член на Регулаторна-

та комисија, на именуваното лице му мирува работни-
от о нос.� д 

Член 4 
Во членот 11-д ставот 1 се менува и гласи: 
�На членот на Регулаторната комисија му престану-

ва членството со разрешување од вршење на таа функ-
ција пред истекот на мандатот на негово барање во 
случај на болест поради која нема да биде во состојба 
да ги извршува своите задачи, ако е на издржување 
казна затвор во траење повеќе од шест месеци или кога 
работи спротивно од одредбите на овој закон.� 
Во ставот 2 зборовите: �Собранието на Република 

Македонија� се заменуваат со зборовите: �Владата на 
Република Македонија, заради доставување на предлог 
до Собранието на Република Македонија�.  

Член 5 
Членот 11-ѕ се менува и гласи: 
�Против поединечните акти на Регулаторната коми-

сија може да се поднесе жалба до Комисијата за решава-
ње на жалби во областа на енергетиката (во натамошни-
от текст: Комисија за жалби). Жалбата не го одлага извр-
шувањето на одлуката на Регулаторната комисија. 
Комисијата за жалби е составена од три члена и 

нивни заменици. Членовите и претседателот, кој е еден 
од членовите, и нивните заменици, на предлог на Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија ги именува и 
разрешува Собранието на Република Македонија. 
За член на Комисијата за жалби и негов заменик, 

може да биде именувано лице со најмалку завршено 
високо образование и со искуство од најмалку десет го-
дини во областа на енергетиката. 
Мандатот на именуваните членови на Комисијата 

за жалби и на нивните заменици, во првиот состав е: 
- за еден член - три години, 
- за еден член - четири години и 
- за еден член - пет години. 
Мандатот на секој член на Комисијата за жалби и 

на нивните заменици, освен на членовите и на нивните 
заменици од првиот состав, изнесува пет години и ниту 
еден член не може да биде на таа функција повеќе од 
два мандата. Мандатот на членовите од првиот состав 
може да биде продолжен најмногу за уште пет години. 



Стр. 2 - Бр. 38 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 јуни 2003 
 
Ако на член на Комисијата за жалби, односно негов 

заменик, му престане членството пред истекот на него-
виот мандат, на предлог на надлежното тело на Собра-
нието, Собранието на Република Македонија именува 
нов член, односно заменик за остатокот на мандатот. 
Престанок на функцијата член на Комисијата за 

жалби, односно на негов заменик, пред истекот на не-
говиот мандат, од став 6 на овој член, настанува под 
исти услови и на ист начин како и на член на Регула-
торната комисија утврдено во членот 11 од овој закон. 
Комисијата за жалби одлуките ги донесува со мно-

зинство гласови од вкупниот број членови. При доне-
сувањето на одлуките од Комисијата за жалби се иззе-
ма членот, односно неговиот заменик, кој има личен 
интерес во врска со одлуката по жалбата и се заменува 
со еден од замениците. Се смета дека членот, односно 
неговиот заменик, има личен интерес ако тој, неговиот 
брачен другар или лице во сродство од прва линија се 
акционери, односно содружници или вработени во 
друштвата, инволвирани во предметот по кој се води 
жалбената постапка. 
На членовите на Комисијата за жалби им следува 

месечен надомест за извршената работа кој го опреде-
лува Комисијата за прашања на изборите и именувања-
та на Собранието на Република Македонија. 
Стручно-административните работи на Комисијата 

за жалби ги врши стручната служба при Министерс-
твото надлежно за работите на енергетиката.�  

Член 6 
Членот 11-и се менува и гласи: 
�Работењето на Регулаторната комисија се финан-

сира од сопствени извори на средства обезбедени пре-
ку наплата на надомест од вкупниот приход на друш-
твата што вршат енергетска дејност и од наплатата за 
издадените лиценци. 
Регулаторната комисија најдоцна до 1 октомври од 

тековната година, до Собранието на Република Маке-
донија поднесува предлог на финансиски план на Регу-
латорната комисија за наредната година за усвојување, 
во кој се содржани сите приходи и трошоци на Регула-
торната комисија, вклучувајќи ги и платите на члено-
вите на Регулаторната комисија и на вработените, како 
и надоместот за членовите на Комисијата за жалби и 
нивните заменици. 
Во рамките на предлогот на финансискиот план од 

став 2 на овој член, а врз основа на планираните прихо-
ди за тековната година на друштвата кои вршат енер-
гетска дејност, Регулаторната комисија го утврдува на-
доместот од став 1 на овој член за наредната година 
преку определување на ист процент на зафаќање од ос-
тварениот вкупен приход на друштвата, на кој дава 
согласност Собранието на Република Македонија и кој 
не може да изнесува повеќе од 0,1% од вкупниот при-
ход на друштвата. 
Надоместокот согласно со утврдениот процент од 

став 3 на овој член и остварениот приход во претходна-
та година, друштвото кое врши енергетска дејност го 
уплатува на сметка на Регулаторната комисија во два 
подеднакви дела и тоа првиот дел најдоцна до 30 
април, а вториот дел најдоцна до 30 септември во те-
ковната година. 
Неискористените средства на Регулаторната коми-

сија од претходната година се пренесуваат за користе-
ње во наредната година и соодветно на тоа се намалува 
надоместот од став 1 на овој член. 
По исклучок од став 3 на овој член, заради обезбедува-

ње на услови за работа на Регулаторната комисија во прва-
та календарска година од основањето, друштвата кои вр-
шат енергетска дејност се должни најдоцна до 30 јуни 2003 
година на сметката на Регулаторната комисија да уплатат 
0,05% од остварениот вкупен приход во 2002 година.  

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

L I GJ I 
P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT 

P{R ENERGJETIK{  
Neni 1 

N[ Ligjin p[r energjetik[ ("Gazeta zyrtare e Republik[s 
s[ Maqedonis[" num[r 47/97, 40/99, 98/00 dhe 94/02), n[ 
nenin 11-a  pas paragrafit 2 shtohet paragraf  i ri 3, si vijon:  

"Komisioni rregullativ ka cil[sin[ e personit juridik." 
 

Neni 2 
N[ nenin 11-b pas paragrafit 1 shtohet paragraf  i ri 2, 

si vijon: 
"Funksioni an[tar i Komisionit rregullativ kryhet n[ 

m[nyr[ profesionale".  
Neni 3 

N[ nenin 11-v paragrafi 2 pas fjal[ve: "Komisioni rregullativ" 
shtohen fjal[t: "p[rve] an[tar[ve nga p[rb[rja e par[,". 

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf  i ri 5, si vijon: 
"Me dit[n e em[rimit p[r an[tar t[ Komisionit rregullativ, 

personit t[ em[ruar i pushon marr[dh[nia e pun[s."  
Neni 4 

N[ nenin 11-d  paragrafi 1 ndryshohet si vijon: 
"An[tarit t[ Komisionit rregullativ i pushon an[tar[simi me 

shkarkimin nga ushtrimi i funksionit para skadimit t[ mandatit 
me k[rkes[ t[ tij n[ rast t[ s[mundjes p[r shkak t[ s[ cil[s nuk 
do t[ jet[ n[ gjendje t'i kryej[ detyrat e tij, n[se [sht[ n[ vuajtje 
t[ d[nimit me burg n[ koh[zgjatje m[ shum[ se gjasht[ muaj 
ose kur punon n[ kund[rshtim me dispozitat e k[tij ligji." 

N[ paragrafin 2 fjal[t: "Kuvendi i Republik[s s[ 
Maqedonis[" nd[rrohen me fjal[t: "Qeveria e Republik[s 
s[ Maqedonis[, p[r shkak t[ dor[zimit t[ propozimit deri te 
Kuvendi i Republik[s s[ Maqedonis[".  

Neni 5 
Neni 11-x ndryshohet si vijon: 
"Kund[r akteve t[ ve]anta t[ Komisionit rregullativ 

mund t'i parashtrohet ankes[ deri te Komisioni p[r 
zgjidhjen e ankesave n[ l[min e energjetik[s (n[ tekstin e 
m[posht[m: Komisioni p[r ankesa). Ankesa nuk e shtyn 
ekzekutimin e vendimit t[ Komisionit rregullativ. 

Komisioni p[r ankesa p[rb[het nga tre an[tar[ dhe 
z[vend[s t[ tyre. An[tar[t dhe kryetari, i cili [sht[ nj[ri nga 
an[tar[t, dhe z[vend[sit e tyre, me propozim t[ Komisionit 
p[r ][shtje t[ zgjedhjeve dhe em[rimeve t[ Kuvendit t[ 
Republik[s s[ Maqedonis[ i em[ron dhe shkarkon Kuvendi 
i Republik[s s[ Maqedonis[. 

Si an[tar i Komisionit p[r ankesa dhe z[vend[s i tij, 
mund t[ jet[ person i em[ruar i cili ka t[ kryer s[ paku 
shkollimin e lart[ dhe me p[rvoj[ prej s[ paku dhjet[ vjet 
n[ l[min e energjetik[s. 

Mandati i an[tar[ve t[ em[ruar t[ Komisionit p[r 
ankesa dhe z[vend[sve t[ tyre, n[ p[rb[rjen e par[ [sht[: 

- p[r nj[ an[tar - tre vjet 
- p[r nj[ an[tar - kat[r vjet dhe 
- p[r nj[ an[tar - pes[ vjet. 
Mandati i secilit an[tar t[ Komisionit p[r ankesa dhe 

z[vend[sve t[ tyre, p[rve] an[tar[ve dhe z[vend[sve t[ 
tyre nga p[rb[rja e par[, zgjat  pes[ vjet dhe asnj[ an[tar[ 
nuk mund t[ mbetet n[ at[ funksion m[ tep[r se dy 
mandate. Mandati i an[tar[ve nga p[rb[rja e par[ mund t[ 
vazhdohet m[ s[ shumti edhe p[r pes[ vjet. 

N[se an[tarit t[ Komisionit p[r ankesa, p[rkat[sisht 
z[vend[sit t[ tij, i pushon an[tar[simi para skadimit t[ 
mandatit t[ tij, me propozim t[ trupit kompetent t[ 
Kuvendit, Kuvendi i Republik[s s[ Maqedonis[ em[ron 
an[tar t[ ri, p[rkat[sisht z[vend[s p[r mandatin e mbetur. 

Nd[rprerja e funksionit an[tar i Komisionit p[r ankesa, 
p[rkat[sisht z[vend[sit t[ tij, para skadimit t[ mandatit t[ 
tij, nga paragrafi 6 i k[tij neni, ndodh n[ kushte t[ nj[jta 
dhe m[nyr[ t[ nj[jt[ sikur an[tarit t[ Komisionit rregullativ 
t[ p[rcaktuar me nenin 11 t[ k[tij ligji. 

Komisioni p[r ankesa vendimet i merr me shumic[ 
votash nga numri i p[rgjithsh[m i an[tar[ve. Gjat[ marrjes 
s[ vendimeve nga Komisioni p[r ankesa p[rjashtohet 
an[tari, p[rkat[sisht z[vend[si i tij, q[ ka interes personal 
lidhur me vendimin p[r ankes[ dhe z[vend[sohet me nj[rin 
nga z[vend[sit. Konsiderohet se an[tari, p[rkat[sisht 
z[vend[si i tij, ka interes personal n[se ai, bashk[shorti - 
bashk[shortja ose personi n[ lidhje t[ ngusht[ familjare 
jan[ aksionar[, p[rkat[sisht bashk[pjes[marr[s ose t[ 
pun[suar n[ shoqata, t[ involvuar n[ l[nd[n p[r t[ cil[n 
b[het procedura e ankes[s. 
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An[tar[ve t[ Komisionit p[r ankesa u takon 
kompensim mujor p[r pun[n e kryer t[ cilin e p[rcakton 
Komisioni p[r ][shtje t[ zgjedhjeve dhe em[rimeve i 
Kuvendit t[ Republik[s s[ Maqedonis[. 

Pun[t administrative-profesionale t[ Komisionit p[r 
ankesa i kryen sh[rbimi profesional  pran[ Ministris[ 
kompetente p[r pun[t e energjetik[s."  

Neni   6 
Neni 11-i  ndryshohet si vijon : 
"Puna e Komisionit rregullativ financohet nga burimet 

e veta nga mjetet e siguruara p[rmes pages[s s[ 
kompensimit nga t[ ardhurat e p[rgjithshme t[ shoqatave 
q[ kryejn[ veprimtari energjetike dhe nga pagesa e 
licencave t[ dh[na. 

Komisioni rregullativ m[ s[ voni deri m[ 1 tetor t[ vitit 
n[ vijim, deri te Kuvendi i Republik[s s[ Maqedonis[  
paraqet propozim t[ planit financiar t[ Komisionit 
rregullativ p[r vitin e ardhsh[m p[r miratim, n[ t[ cilin 
p[rfshihen t[ gjitha t[ ardhurat dhe shpenzimet e 
Komisionit rregullativ, duke i p[rfshir[ edhe rrogat e 
an[tar[ve t[ Komisionit rregullativ dhe t[ t[ pun[suarve, si 
dhe kompensimi p[r an[tar[t e Komisionit p[r ankesa dhe 
z[vend[sve t[ tyre. 

N[ kuad[r t[ propozimit t[ planit financiar nga 
paragrafi 2 i k[tij neni, dhe n[ baz[ t[ t[ ardhurave t[ 
planifikuara p[r vitin vijues t[ shoqatave q[ kryejn[ 
veprimtari energjetike, Komisioni rregullativ e p[rcakton 
kompensimin nga paragrafi 1 t[ k[tij neni p[r vitin e 
ardhsh[m p[rmes p[rcaktimit t[ p[rqindjes s[ nj[jt[ t[ 
p[rfshirjes nga t[ ardhurat e p[rgjithshme t[ realizuara t[ 
shoqatave, p[r t[ cilin jep p[lqim Kuvendi i  Republik[s s[ 
Maqedonis[ dhe i cili nuk mund t[ jet[ m[ shum[ se 0.1 %  
nga t[ ardhurat e p[rgjithshme t[ shoqatave. 

Kompensimi n[ pajtim me p[rqindjen e p[rcaktuar nga 
paragrafi 3 i k[tij neni dhe t[ ardhurave t[ realizuara n[ vitin e 
kaluar, shoqata e cila kryen veprimtari energjetike e paguan n[ 
llogari t[ Komisionit rregullativ n[ dy pjes[ t[ barabarta edhe 
at[ pjes[n e par[ m[ s[ voni deri m[ 30 prill, kurse pjes[n e 
dyt[ m[ s[ voni deri m[ 30 shtator t[ vitit  vijues. 

Mjetet e pashfryt[zuara t[ Komisionit rregullativ nga 
viti paraprak barten p[r shfryt[zim n[ vitin e ardhsh[m dhe 
n[ p[rputhshm[ri me t[ zvog[lohet kompensimi  nga 
paragrafi 1 i k[tij neni. 

Me p[rjashtim nga paragrafi 3 i k[tij neni, p[r shkak t[ 
sigurimit t[ kushteve p[r pun[ t[ Komisionit rregullativ n[ 
vitin e par[ kalendarik nga themelimi, shoqatat t[ cilat 
kryejn[ veprimtari energjetike jan[ t[ obliguara m[ s[ voni 
deri m[ 30 qershor t[ vitit 2003 n[ llogari t[ Komisionit 
rregullativ t[ paguajn[ 0,05 % nga t[ ardhurat e 
p[rgjithshme t[ realizuara n[ vitin 2002 .  

Neni 7 
Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ 

"Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[". 
___________ 

894. 
Врз основа на член 75, ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лик  Македонија, издаваат  а 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГО-
СТИТЕЛСКАТА И ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ 

  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за угостителската и туристичката деј-
ност, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 30 мај 2003 година. 
 
      Бр. 07-2587/1     Претседател 
30 мај 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 УГОСТИТЕЛСКАТА И ТУРИСТИЧКАТА 

ДЕЈНОСТ  
Член 1 

Во Законот за угостителската и туристичката деј-
ност (�Службен весник на Република Македонија� број 
23/95, 33/2000 и 25/2002) во членот 4, ставот 1 се мену-
ва и гласи: 

�Угостителска и туристичка дејност можат да вр-
шат домашни и странски правни и физички лица запи-
шани во трговскиот регистар (во натамошниот текст: 
вршители на угостителска, односно туристичка деј-
ност).� 
Ставот 2 се брише. 
С тавовите 3 и 4 стануваат ставови 2 и 3. 

Член 2 
Во членот 5 се додава нов став 4, кој гласи: 
�За вршење на угостителска дејност со давање на 

угостителски услуги во ноќен бар, кабаре и диско клуб, 
покрај доказите определени во ставот 3 од овој член, 
барателот треба да обезбеди согласност од Министерс-
твото за внатрешни работи дека се исполнети условите 
за заштита на јавниот ред и мир и безбедноста во соо-
бра ајот.� ќ 

Член 3 
Во членот 5-а, ставот 2 се менува и гласи: 
�Кон барањето од став 1 на овој член се приложува-

ат доказите од член 5, став 3 и добиената согласност од 
член 5, став 4 на овој закон.� 
По ставот 4 се додаваат два нови става 5 и 6, кои 

гласат: 
�Вршителот на угостителската, односно туристич-

ката дејност не смее да ги промени условите или дока-
зите од член 5 на овој закон, по издавањето на решени-
ето од став 1 на овој член. 
Решението од став 1 на овој член ќе се смета за ни-

штовно доколку кај вршителот на угостителската, од-
носно туристичката дејност се променат условите или 
доказите од член 5 на овој закон.� 

 
Член 4 

П о членот 5-а се додава нов член 5-б, кој гласи: 
�Член 5-б 

Угостителска дејност во угостителските објекти - 
ноќен бар, кабаре и диско клуб не може да се врши во 
деловна просторија која се наоѓа во колективна станбе-
на зграда.�  

Член 5 
Во членот 10-а, став 1 точката на крајот на речени-

цата се брише и се додаваат зборовите: �освен во хоте-
лит  категоризирани со најмалку четири ѕвездички�. е

 
Член 6 

Ч
 
ленот 12 се брише. 

Член 7 
Во членот 13, став 1 точката 3) се менува и гласи: 
�3) за секоја извршена услуга да издадат фискална 

сметка или сметка со евидентен број;� 
По точката 5) се додава нова точка 6), која гласи: 
�6) да поседуваат документи за набавените произ-

вод  (фактури, сметки, испратници и друго).� и
 

Член 8 
Во членот 16, став 2 по зборот �слаткарница� се до-

дава зборот �бурекџилница�. 
 

Член 9 
Во членот 21 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
�Во угостителските објекти - ноќен бар и кабаре не-

маат право на посета лица со возраст под 18 години.� 
Во ставот 2 кој станува став 3 зборовите: �од ставот 

1� се заменуваат со зборовите: �од ставовите 1 и 2�. 
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Во ставот 3 кој станува став 4 точката на крајот од 

реченицата се брише и се додаваат зборовите: �со ди-
мензии 20 х 50 см�. 
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
�Вршителот на угостителската дејност е должен на 

видно место во угостителскиот објект - ноќен бар и ка-
баре да истакне натпис со следнава содржина: �лица со 
возраст под 18 години немаат право на посета�, со ди-
мен ии 20 х 50 см.� з 

Член 10 
В
 
о членот 30-а бројот �3� се заменува со бројот �2�. 

Член 11 
Во членот 30-ѓ, став 1, алинеја 2 зборовите: �Мини-

стерство за финансии - Управа за приходи најдоцна до 
31 март од тековната година� се заменуваат со зборо-
вит : �овластена ревизорска куќа�. е

 
Член 12 

Во членот 38, став 4 зборовите: �физичка култура� 
се з менуваат со зборот �наука�. а

 
Член 13 

По членот 43 се додаваат четири нови члена 43-а, 
43-б, 43-в и 43-г, кои гласат:  

�Член 43-а 
Државниот пазарен инспектор ќе донесе решение за 

забрана на вршење на дејност со кое привремено ќе му 
забрани на вршителот на угостителската, односно тури-
стичката дејност, вршење на дејност во траење од 90 де-
на, привремено ќе го затвори угостителскиот објект во 
траење од 90 дена и на видно место ќе ја објави причи-
ната за затворање на објектот, во случај кога вршителот 
на угостителската, односно туристичката дејност: 

- не се придржува кон работното време (член 10); 
- послужува алкохолни пијалаци на малолетни лица 

(член 21, став 1); 
- дозволи пристап на лица со возраст под 18 години 

(член 21, став 2) и 
- врши угостителска дејност во угостителски обје-

кти - ноќен бар, кабаре и диско клуб без да добие ли-
ценца (член 10-а). 
Доколку вршителот на угостителската, односно ту-

ристичката дејност во текот на годината во која е изре-
чена мерката од став 1 на овој член стори исти такви 
дејствија за кои е изречена мерката од став 1 на овој 
член, државниот пазарен инспектор ќе донесе решение 
за забрана на вршење на дејност, со кое привремено ќе 
му забрани вршење на дејност во траење од 180 дена, 
привремено ќе го затвори угостителскиот објект во 
траење од 180 дена и на видно место ќе ја објави при-
чината за затворање на објектот.  

Член 43-б 
Државниот пазарен инспектор ќе донесе решение за 

затворање на угостителскиот објект во траење од 120 де-
на и на видно место ќе ја објави причината за затворање 
на објектот, доколку вршителот на угостителската, од-
носно туристичката дејност започне, односно врши деј-
ност без да има решение од надлежен орган на управата 
дек  ги исполнува условите од член 6 на овој закон. а 

Член 43-в 
Доколку вршителот на угостителската, односно ту-

ристичката дејност не поседува документи за набавка 
на производите, државниот пазарен инспектор ќе доне-
се решение за привремено одземање на производите до 
донесување на одлука од надлежниот суд.  

Член 43-г 
Против решенијата од членовите 43-а, 43-б и 43-в 

може да се изјави жалба до Комисијата на Владата на 
Република Македонија за решавање на управна постап-
ка во втор степен од областа на економијата, во рок од 
осум дена од денот на приемот на решението. 
Жалбата изјавена против решението од став 1 на 

овој член не го одлага неговото извршување.� 

Член 14 
Во членот 45 по точката 9 се додава нова точка 9-а, 

која гласи: 
�9-а. Дозволи пристап на лица со возраст под 18 го-

дини (член 21, став 2).� 
Во ставот 4 по бројот �8� сврзникот �и� се брише се 

ста а запирка, а по бројот �9� се додава бројот �9-а�. в
 

Член 15 
Во членот 46, став 1 точката 2 се менува и гласи: 
�2. За секоја извршена услуга не издава фискална 

сметка или сметка со евидентен број (член 13, став 1, 
точка 3);�. 
По точката 18 се додава нова точка 19, која гласи: 
�19. Вршителот на угостителската, односно тури-

стичката дејност не поседува документи за набавените 
производи (фактури, сметки, испратници и друго).� 
Во ставот 2 по бројот �14� сврзникот �и� се брише се 

ста а запирка, а по бројот �15� се додава бројот �и 19�. в
 

Член 16 
Започнатите постапки за добивање решенија за вр-

шење на угостителската, односно туристичката дејност 
пред денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се 
зав шат согласно со одредбите на овој закон. р

 
Член 17 

Вршителите на угостителската, односно туристич-
ката дејност се должни своето работење да го усогла-
сат со одредбите на овој закон во рок од три месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 
Доколку вршителите на угостителската, односно 

туристичката дејност не постапат согласно со став 1 на 
овој член, претходно издадените решенија ќе се смета-
ат з  ништовни. а 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

___________ 
 

L I GJ I 
P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT 

P{R VEPRIMTARI HOTELIERE DHE TURISTIKE 
 

Neni 1 
N[ Ligjin p[r veprimtari hoteliere dhe turistike 

("Gazeta zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis[" num[r 
23/95, 33/2000 dhe 25/2002 n[ nenin 4 paragrafi 1 
ndryshohet si vijon: 

"Veprimtari hoteliere dhe turistike mund t[ kryejn[ 
personat e vendit dhe t[ huaj juridik dhe fizik, t[ regjistruar 
n[ regjistrin tregtar (n[ tekstin e m[tejsh[m: kryer[s t[ 
veprimtaris[ hoteliere, p[rkat[sisht turistike).'' 

Paragrafi 2 fshihet. 
Paragraf[t 3 dhe 4 b[hen paragraf[ 2 dhe 3. 
 

Neni 2 
N[ nenin 5 shtohet paragraf i  ri 4, si vijon: 
"P[r kryerjen e veprimtaris[ hoteliere me ofrimin e 

sh[rbimeve hoteliere n[ baret e nat[s, kabaret[ dhe disko-
klubet, p[rve] d[shmive t[ p[rcaktuara n[ paragrafin 3 t[ 
k[tij neni, k[rkuesi duhet t[ siguroj[ p[lqim nga Ministria 
e Pun[ve t[ Brendshme, se jan[ p[rmbushur kushtet p[r 
mbrojtjen e rendit dhe t[ qet[sis[ publike dhe sigurin[ n[ 
komunikacion''. 

 
Neni 3 

N[ nenin 5-a paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
"K[rkes[s nga paragrafi 1 t[ k[tij neni i bashkangjiten 

d[shmit[ nga neni 5 paragrafi 3 dhe p[lqimi i marrur nga 
neni 5 paragrafi 4 i k[tij ligji.'' 

Pas paragrafit 4 shtohen dy paragraf[ t[ rinj 5 dhe 6, si 
vijon: 

"Kryer[si i veprimtaris[ hoteliere, p[rkat[sisht turistike 
nuk guxon t'i ndryshoj[ kushtet ose d[shmit[ nga neni 5 i k[tij 
ligji, pas l[shimit t[ vendimit nga paragrafi 1 i k[tij neni.  
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Vendimi nga paragrafi 1 i k[tij neni do t[ konsiderohet 
i pavlefsh[m n[se te kryer[si i veprimtaris[ hoteliere, 
p[rkat[sisht turistike ndryshojn[ kushtet ose d[shmit[ nga 
neni 5 i k[tij ligji''.  

Neni 4 
P
 

as nenit 5-a shtohet nen i ri 5-b, si vijon:  

"Neni 5-b 
"Veprimtaria hoteliere n[ objektet hoteliere - barin e 

nat[s, kabare dhe n[ disko klub nuk mund t[ kryhet n[ 
lokale afariste q[ gjendet n[ nd[rtes[n kolektive t[ 
banimit." 

 
Neni 5 

N[ nenin 10-a paragrafi 1 pika n[ fund t[ fjalis[ fshihet 
dhe shtohen fjal[t: "p[rve] n[ hotele t[ kategorizuara me s[ 
paku kat[r yje''. 

 
Neni 6 

N eni 12 fshihet. 
Neni 7 

N[ nenin 13 paragrafi 1 pika 3) ndryshohet si vijon: 
"3) p[r ]do sh[rbim t[ kryer t[ l[shojn[ llogari fiskale 

ose llogari me num[r evidentues;" 
Pas pik[s 5) shtohet pik[ e re 6), si vijon:  
"6) t[ posedojn[ dokumete p[r prodhimet e blera 

(fatura, llogari, flet[d[rgesa etj.)." 
 

Neni 8 
N[ nenin 16 paragrafi 2 pas fjal[s "[mb[ltore'' shtohet 

fjala "byrektore''.  
Neni 9 

N[ nenin 21 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si 
vijon:  

"N[ objektet hoteliere - baret e nat[s dhe kabaret[ nuk 
kan[ t[ drejt[ vizite personat e mosh[s n[n 18 vje].'' 

N[ paragrafin 2 q[ b[het paragraf 3 fjal[t: "nga paragrafi 
1'' z[vend[sohen me fjal[t: "nga paragraf[t 1 dhe 2''. 

N[ paragrafin 3 q[ b[het paragraf 4 pika n[ fund t[ fjalis[ 
fshihet dhe shtohen fjal[t: "me dimensione 20 x 50 cm". 

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon:  
"Kryer[si i veprimtaris[ hoteliere [sht[ i obliguar q[ n[ 

vend t[ duksh[m t[ objektit hotelier - barit t[ nat[s dhe 
kabares[ t[ vendos mbishkrim me  k[t[ p[rmbajtje: 
"personat me mosh[ n[n 18 vjet nuk kan[ t[ drejt[ vizite'', 
me dimensione 20 x 50 cm." 

 
Neni 10 

N[ nenin 30-a numri "3'' z[vend[sohet me numrin "2''. 
 

Neni 11 
N[ nenin 30-gj paragrafi 1 alineja 2 fjal[t: "Ministria e 

Financave - Drejtoria e t[ hyrave, m[ s[ voni deri m[ 31 
mars t[ vitit vijues'' z[vend[sohen me fjal[t: "sht[pia e 
autorizuar revizore''.  

Neni 12 
N[ nenin 38 paragrafi 4 fjal[t: "kultura fizike'' 

z[vend[sohen me fjal[n "shkenca''.  
Neni 13 

Pas nenit 43 shtohen kat[r nene t[ reja 43-a, 43-b, 43-v, 
dhe 43-g, si vijojn[:   

"Neni 43-a 
Inspektori shtet[ror i tregut do t[ marr[ vendim p[r 

ndalimin e kryerjes s[ veprimtaris[ me t[ cilin do t'ia 
ndaloj[ p[rkoh[sisht kryer[sit t[ veprimtaris[ hoteliere, 
p[rkat[sisht turistike, kryerjen e veprimtaris[ n[ 
koh[zgjatje prej 90 dit[sh, do ta mbyll p[rkoh[sisht 
objektin hotelier n[ koh[zgjatje prej 90 dit[sh dhe n[ vend 
t[ duksh[m do ta publikoj[ arsyen p[r mbylljen e objektit, 
n[ rastet kur kryer[si i veprimtaris[ hoteliere p[rkat[sisht 
turistike:  

- nuk i p[rmbahet orarit t[ pun[s (neni 10); 
- sh[rben me pije alkoolike persona t[ mitur (neni 21 

paragrafi 1); 
- lejon qasjen e personave me mosh[ n[n 18 vjet (neni 

21 paragrafi 2) dhe  
- kryen veprimtari hoteliere n[ objekte hoteliere - bar i 

nat[s, kabare dhe diskoklub  pa e marr[ licenc[n (neni 10-a). 

N[se kryer[si i veprimtaris[ hoteliere, p[rkat[sisht 
turistike gjat[ vitit p[r t[ cilin [sht[ shqiptuar masa nga 
paragrafi 1 i k[tij neni  kryen veprime t[ nj[jta t[ tilla p[r 
t[ cilat [sht[ shqiptuar masa nga paragrafi 1 i k[tij neni, 
inspektori shtet[ror i tregut do t[ marr[ vendim p[r 
ndalimin e kryerjes s[ veprimtaris[, me t[ cilin 
p[rkoh[sisht do t'i ndalohet kryerja e veprimtaris[ n[ 
koh[zgjatje prej 180 dit[sh, p[rkoh[sisht do ta mbyll[ 
objektin hotelier n[ koh[zgjatje prej 180 dit[sh dhe n[ 
vend t[ duksh[m do ta publikoj[ arsyen p[r mbylljen e 
objektit.  

Neni 43-b 
Inspektori shtet[ror i tregut do t[ marr[ Vendim p[r 

mbylljen e objektit hotelier n[ koh[zgjatje prej 120 dit[sh 
dhe n[ vend t[ duksh[m do ta publikoj[ arsyen p[r 
mbylljen e objektit, n[se kryer[si i veprimtaris[ hoteliere 
p[rkat[sisht turistike fillon s[risht, p[rkat[sisht kryen 
veprimtari pa patur vendim nga organi kompetent i 
Drejtoris[ se i p[rmbush kushtet nga neni 6 i k[tij ligji.  

 
Neni 43-v 

N[se kryer[si i veprimtaris[ hoteliere, p[rkat[sisht 
turistike nuk posedon dokumente p[r blerjen e prodhimeve, 
inspektori shtet[ror i tregur do t[ marr[ vendim p[r marrjen 
e p[rkohshme t[ prodhimeve deri n[ marrjen e vendimit 
nga gjykata kompetente. 

 
Neni 43-g 

Kund[r vendimeve nga nenet 43-a, 43-b dhe 43-v 
mund t[ parashtrohet ankes[ n[ Komisionin e Qeveris[  t[ 
Republik[s s[ Maqedonis[ p[r zgjidhjen e procedur[s 
administrative n[ shkall[n e dyt[ nga l[mi i ekonomis[, n[ 
afat prej 8 dit[sh nga dita e marrjes s[ vendimit. 

Ankesa e parashtruar kund[r vendimit nga paragrafi 1 
t[ k[tij neni, nuk e shtyn ekzekutimin e tij." 

 
Neni 14 

N[ nenin 45 pas pik[s 9 shtohet pik[ e re 9-a, si vijon:  
"9-a. Lejon qasjen e personave t[ mosh[s n[n 18 vjet 

(neni 21 paragrafi 2)." 
N[ paragrafin 4 pas numrit "8'' lidh[za "dhe'' fshihet 

vihet presje, kurse pas numrit "9'' shtohet numri "9-a''. 
 

Neni 15 
N[ nenin 46 paragrafi 1 pika 2 ndryshohet si vijon: 
"2. P[r ]do sh[rbim t[ kryer nuk l[shon llogari fiskale 

ose llogari me num[r evidentimi (neni 13 paragrafi 1 pika 
3);". 

Pas pik[s 18 shtohet pik[ e re 19, si vijon:  
"19. Kryer[si i veprimtaris[ hoteliere, p[rkat[sisht 

turistike nuk posedon dokumente p[r prodhimet e blera 
(fatura, llogari, flet[d[rgesa etj.)." 

N[ paragrafin 2 pas numrit "14'' lidh[za "dhe'' fshihet 
vihet presje, kurse pas numrit "15'' shtohet numri "dhe 19''. 

 
Neni 16 

Procedurat e filluara p[r marrjen e vendimeve p[r 
kryerjen e veprimtaris[ hoteliere, p[rkat[sisht turistike, 
para hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji, do t[ kryhen n[ pajtim me 
dispozitat e k[tij ligji.  

 
Neni 17 

Kryer[sit e veprimtaris[ hoteliere, p[rkat[sisht turistike 
jan[ t[ obliguar q[ pun[n e tyre ta harmonizojn[ me 
dispozitat e k[tij ligji n[ afat prej 3 muajsh nga dita e 
hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji. 

N[se kryer[sit e veprimtaris[ hoteliere, p[rkat[sisht 
turistike nuk veprojn[ n[ pajtim me paragrafin 1 t[ k[tij 
neni, vendimet e l[shuara paraprakisht do t[ konsiderohen 
t[ pavlefshme.  

 
Neni 18 

Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ 
"Gazet[n zyrtare t[ Republik[s  s[ Maqedonis[". 
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895. 
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 ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈАТА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување 

на Законот за трговијата, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 30 мај 2003 година. 
 
Бр. 07-2589/1                                 Претседател 

30 мај 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 ЗАКОНОТ 
ЗА ТРГОВИЈАТА 

 
Член 1 

Во Законот за трговијата (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� број 23/95, 30/95, 43/95, 23/99, 43/99 и 
6/02) по членот 13 се додава нов член 13-а, кој гласи:  

�Член 13-а 
Во трговијата на мало забранета е продажба на ал-

кохолни пијалаци и цигари на лица со возраст под 18 
год ни.� и 

Член 2 
Во членот 14 став 1 по точката 5) се додава нова 

точка 6), која гласи: 
�6) на видно место во продажниот објект да истакне 

натпис со големина 20х50 см со содржина �забранета е 
продажба на алкохолни пијалаци и цигари на лица со 
возраст под 18 години�.�  

Член 3 
По членот 39 се додава нов член 39-а, кој гласи: 
 

�Член 39-а 
Ако трговецот врши продажба на алкохолни пија-

лаци и цигари спротивно на член 13-а на овој закон или 
ако не истакне натпис согласно со член 14 став 1 точка 
6 на овој закон, државниот пазарен инспектор ќе доне-
се решение за привремена забрана на вршење на деј-
ност со траење од 90 дена и ќе изврши запечатување на 
просторијата во која се врши дејноста. 
Против решението од став 1 на овој член може да 

се изјави жалба до надлежната комисија на Владата на 
Република Македонија. 
Жалбата изјавена против решението од став 1 на 

ово  член не го одлага извршувањето на решението.� ј
 

Член 4 
Во членот 46 став 1 по точката 4 се брише сврзни-

кот �и� и се додаваат две нови точки 5 и 6, кои гласат: 
�5) врши продажба на алкохолни пијалаци и цигари 

на лице со возраст под 18 години (член 13-а) и 
6) на видно место во продажниот објект не истакне 

натпис утврден во член 14 став 1 точка 6.� 
 

Член 5 
Членот 52 се менува и гласи: 
�За прекршокот од член 46 став 1 точки 5 и 6 на 

овој закон државниот пазарен инспектор може да нап-
лати парична казна на самото место во износ од 10.000 
денари за правното лице и од 2.000 денари за одговор-
ното лице во правното лице. 

За прекршокот од член 46 став 1 точка 1 и член 49 
на овој закон државниот пазарен инспектор може да 
наплати парична казна на самото место во износ до 
10.000 денари, а за прекршокот од член 46 став 1 точки 
5 и 6 на овој закон, државниот пазарен инспектор може 
да наплати парична казна на самото место во износ од 
10.000 денари за физичкото лице кое врши трговија.� 

 
Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
 

L I GJ I 
P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT 

P{R TREGTI 
 

Neni 1 
N[ Ligjin p[r tregti (''Gazeta zyrtare e Republik[s s[ 

Maqedonis['' num[r 23/95, 30/95, 43/95, 23/99, 43/99 dhe 
6/02) pas nenit 13 shtohet nen i ri 13-a, si vijon: 

 
''Neni 13-a 

N[ tregtin[ me pakic[ ndalohet shitja e pijeve alkoolike 
dhe cigareve personave me mosh[ n[n 18 vjet.'' 

 
Neni 2 

N[ nenin 14 paragrafi 1 pas pik[s 5) shtohet pik[ e re 
6),  si vijon: 

''6) n[ vend t[ duksh[m n[ objektin e shitjes t[ vendos[ 
mbishkrimin me madh[si 20x50 cm. me p[rmbajtje 
''ndalohet shitja e pijeve alkoolike dhe e cigareve 
personave me mosh[ n[n 18 vjet''.'' 

 
Neni 3 

Pas nenit 39 shtohet nen i ri 39-a, si vijon: 
 

''Neni 39-a 
N[se tregtari shet pije alkoolike ose cigare n[ kund[rshtim 

me nenin 13-a t[ k[tij ligji ose nuk vendos mbishkrim n[ 
pajtim me nenin 14 paragrafi 1 pika 6 t[ k[tij ligji, inspektori 
shtet[ror i tregut merr vendim p[r ndalim t[ p[rkohsh[m t[ 
kryerjes s[ veprimtaris[ n[ afat prej 90 dit[sh dhe do t[ b[j[ 
vulosjen e lokalit ku kryhet veptimtaria. 

Kund[r vendimit nga paragrafi 1 t[ k[tij neni mund t[ 
paraqitet ankes[ deri te komisioni kompetent i Qeveris[ s[ 
Republik[s s[ Maqedonis[. 

Ankesa e paraqitur kund[r vendimit nga paragrafi 1 t[ 
k[tij neni nuk e shtyn zbatimin e vendimit." 

 
Neni 4 

N[ nenin 46 paragrafi 1 pas pik[s 4 fshihet lidh[za 
''dhe'' dhe shtohen dy pika t[ reja 5 dhe 6, si vijon: 

''5) b[n shitjen e pijeve alkoolike dhe cigareve personit 
me mosh[ n[n 18 vjet (neni 13-a) dhe 

6) n[ vend t[ duksh[m n[ objektin e shitjes nuk vendos 
mbishkrim t[ p[rcaktuar n[ nenin 14 paragrafi 1 pika 6.'' 

 
Neni 5 

Neni 52 ndryshohet si vijon: 
''P[r kund[rvajtje nga neni 46 paragrafi 1 pika 5 dhe 6 

t[ k[tij ligji inspektori shtet[ror i tregut mund t[ gjobit[ n[ 
t[ holla n[ vendin e ngjarjes n[ shum[ prej 10.000 
denar[sh personin juridik dhe prej 2.000 denar[sh personin 
p[rgjegj[s n[ personin  juridik. 

P[r kund[rvajtje nga neni 46 paragrafi 1 pika 1 dhe neni 
49 i k[tij ligji inspektori shtet[ror i tregut mund t[ gjobit[ n[ 
t[ holla n[ vendin e ngjarjes n[ shum[ prej 10.000 denar[sh, 
kurse p[r kund[rvajtjen nga neni 46 paragrafi 1 pika 5 dhe 6 
t[ k[tij ligji inspektori shtet[ror i tregut mund t[ gjobit[ n[ t[ 
holla n[ vendin e ngjarjes n[ shum[ prej 10.000 denar[sh  
personin fizik i cili b[n tregti.'' 

 
Neni 6 

Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ 
''Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[''. 



10 јуни 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 38 - Стр. 7 
 
896. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), а во врска со 
Програмата за остварување на научно-истражувачка 
дејност во Република Македонија во 2003 година, до-
несена на триесеттата седница на Владата на Републи-
ка Македонија на 29.04.2003 година, Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 02.06.2003 
год на, донесе и

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОДДРШКА И 
ПОСТАПКА ЗА КРИТЕРИУМИ И СЕЛЕКЦИЈА НА 
КАНДИДАТИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОСЛЕДИПЛОМСКИ СТУДИИ ВО СТРАНСТВО  

ЗА 2003/2004 ГОДИНА  
Член 1 

Со оваа одлука, Владата на Република Македонија 
доделува средства во висина од 6.000.000 денари за 
поддршка на последипломските студии во странство на 
5 кандидати за 2003/2004 година од Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2003 година, во раздел 04001 1 - 
Влада на Република Македонија, програма 12 - Европ-
ска интеграција, ставка 426 - договорни услуги и пот-
ставка 426513 во обука и преквалификација. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за 
финансирање на последипломски студии од областа на 
ЕУ и тоа европско законодавство, економија и политики 
на ЕУ и општи/мултидисциплинарни студии за ЕУ. 

 
Член 3 

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат 
за кандидати коишто веќе се запишани на универзите-
тите во странство од областа на ЕУ и тоа европско за-
конодавство, економија и политики на ЕУ и оп-
шти/мултидисциплинарни студии за ЕУ, за учебната 
2003/2004 година, а немаат обезбедени финансиски 
средства за покривање на истите. 

 
Член 4 

Средствата од член 1 од оваа одлука покриваат 
школарина, сместување и исхрана. 

 
Член 5 

Постапката на избор на петте кандидати за користе-
ње на средствата за последипломски студии се оства-
рув  по пат на конкурс. а

 
Член 6 

Кандидатите за доделување на средства за финан-
сирање на последипломските студии треба да ги испол-
нуваат следните критериуми и услови:  

- да се државјани на Република Македонија; 
- да имаат завршено четиригодишни студии (факултет); 
- солидно да го познаваат англискиот јазик; 
- да се запишани на последипломски студии за 

2003/2004 година на универзитетите во странство и тоа 
европско законодавство, економија и политики на ЕУ и 
општи/мултидисциплинарни студии за ЕУ. 

 
Член 7 

Конкурсот за прибирање на пријави од заинтереси-
рани кандидати за доделувањето на средствата од член 
1 од оваа одлука наменети за финансирање на после-
дипломски студии го распишува Секторот за европска 
интеграција при Генералниот секретаријат на Владата на 
Република Македонија и го објавува во дневниот печат. 

 
Член 8 

За спроведување на конкурсот и изборот на канди-
датите Генералниот секретаријат на Владата на Репуб-
лика Македонија формира комисија составена од прет-
седател и четири члена. 

Член 9 
Комисијата врши избор од пристигнатите пријави 

за користење на средствата од член 1. 
За извршениот избор на кандидати се известуваат 

сите кандидати кои се пријавиле на конкурсот во рок 
од 8 дена од извршениот избор. 

 
Член 10 

Генералниот секретаријат на Владата на Република 
Македонија ги презема неопходните активности за из-
вршување на плаќањето на стипендиите на избраните 
кан идати на универзитетите во странство. д 

Член 11 
Генералниот секретар на Владата склучува договор 

со избраните кандидати чиишто последипломски сту-
дии ги финансира Владата, со кој истите се обврзуваат 
да работат во органите на државната управа во период 
од најмалку три години од нивното завршување на пос-
лед пломските студии. и 

Член 12 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
Бр. 23-2669/1                      Претседател на Владата 

2 јуни 2003 година                 на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
897. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/03), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 2 јуни 
2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОДДРШКА Д 
Член 1 

Да се изврши доделување на земјоделска поддр-
шка-краткорочна позајмица од средствата на Фондот за 
земјоделство-Скопје на Тутунски комбинат-АД-Прилеп. 

 
Член 2 

Краткорочната позајмица да биде во износ од 
80.000.000,00 денари со рок на враќање од 20 (дваесет) 
дена, од денот на реализацијата-исплатата на поддршката. 

 
Член 3 

Тутунскиот комбинат-АД-Прилеп за доделената 
краткорочна позајмица е должен да обезбеди тутун од 
1, 2 и 3 класа од реколтата 2002 година како гаранција 
за враќање на краткорочната позајмица во утврдениот 
рок од Одлуката. 
Соодносот на позајмицата спрема гаранцијата да 

бид  1:1,5. е
 

Член 4 
Тутунскиот комбинат-АД-Прилеп е должен да ги 

употреби средствата за исплата на откупениот тутун од 
реколта 2002 година од индивидуалните земјоделци. 

 
Член 5 

Меѓусебните односи за реализација на земјоделска-
та поддршка-краткорочна позајмица да се регулираат 
со посебен договор меѓу Фондот за земјоделство и Ту-
тунскиот комбинат-АД-Прилеп. 

 
Член 6 

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

 
      Бр. 23-2699/1                      Претседател на Владата      
2 јуни 2003 година                 на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 
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898. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за социјална 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 50/97, 16/2000 и 17/03) и член 36 точка 3 од Законот 
за Владата на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/03), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26.05.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ МРЕЖА НА ЈАВНИ УСТАНОВИ 

ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување мрежа на јавните уста-

нови за социјална заштита (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 19/98 и 106/2000), во членот 3, во 
ставот 1: 

- во точка 2 по зборот �Цапари� сврзникот �и� се 
брише и се става запирка, а по зборот �Добрушево� се 
става запирка и се додаваат зборовите: �Демир Хисар и 
Сопотница�; 

- точката 4 се брише; 
- во точка 6 по зборот �Богданци� сврзникот �и� се 

брише и се става запирка, а по зборовите: �Стар Дој-
ран� се става запирка и се додаваат зборовите: �и Ва-
ландово�; 

- точките 10 и 14 се бришат; 
- во точката 21 која станува точка 18 по зборот 

�Пробиштип� сврзникот �и� се брише и се става запир-
ка, а по зборот �Злетово� се става запирка и се додава-
ат зборовите: �и Кратово�. 

 
Член 2 

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

 
      Бр. 23-2555/1                     Претседател на Владата 
26 мај 2003 година                на Република Македонија, 
          Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

  __________ 
899. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 31/98), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 26 мај 2003 година, 
донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ  
И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МАКЕ-

ДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Македонскиот народен театар - Скопје 
се разрешуваат: 
а) претседателот 
- м-р Васе Манчев, 
б) членовите: 
- Томе Арсовски, 
- Фимчо Муратовски, 
- Златко Велковски, 
- Даница Ковачевска. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Македонскиот народен театар - Скопје се именуваат: 
а) за претседател 
- Димитрие Османли, режисер,  
б) за членови: 
- Зоица Пуровска-Велевска, балетски играч, 
- Ѓоко Николовски, дипл.музичар. 
Од редот на вработените: 
- Петар Арсовски, актер, 
- Томислав Шопов, диригент. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
     Бр. 17-2417/3       Претседател на Владата 
26 мај 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
900. 
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 26 мај 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ  
ОДБОР НА ЈВП �ВОДОСТОПАНСТВО  

НА МАКЕДОНИЈА� - СКОПЈЕ  
1. За членови на Управниот одбор на Јавното водо-

стопанско претпријатие �Водостопанство на Македо-
нија� - Скопје се именуваат: 

- Мухамед Рамадани, 
- Арсим Ќоку, 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. 17-2582/1       Претседател на Владата 
26 мај 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
901. 
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 26 мај 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

�МАКЕДОНСКИ ШУМИ� - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за стопанисување со шуми �Македонски шу-
ми�- Скопје се именуваат: 

- Петрит Имами, дипл. економист, 
- Ќамеран Шерифи. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
     Бр. 17-2583/1       Претседател на Владата 
26 мај 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
902. 
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 26 мај 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ  
ОДБОР НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ  

�АГРО БЕРЗА� - СКОПЈЕ 
 
1. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за берзанско работење �Агро Берза� - Скопје се 
именува Исак Синани, 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. 17-2584/1       Претседател на Владата 
26 мај 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
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903. 
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 26 мај 2003 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ  ОД-
БОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА  

- СКОПЈЕ  
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за стопанисување со пасишта - Скопје се име-
нува Исам Хамзаи, дипл.земјоделски инженер. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
     Бр. 17-2585/1       Претседател на Владата 
26 мај 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
904. 
Врз основа на член 5 од Законот за основање Аген-

ција за поттикнување на развојот на земјоделството 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 3/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 мај 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ 
НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА   

1. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за 
поттикнување на развојот на земјоделството - Битола, 
се именуваат:  

- Авни Изеири, дипл. земјоделски инженер,  
- Емин Еминовски, дипл. земјоделски инженер. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
    Бр. 17-2586/1            Претседател на Владата 
26 мај 2003 година     на Република Македонија, 

   Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  
___________ 

905. 
Врз основа на член 11 од Законот за Фондот за земјо-

делство (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 11/2002 и 24/2003), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 26 мај 2003 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БО  НА ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО - СКОПЈЕ Р 

1. За членови на Управниот одбор на Фондот за 
земјоделство - Скопје, се именуваат: 

- Рамиз Мерко, дипл. агроном, 
- Басри Ферати, дипл. агроном. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
     Бр. 17-2587/1            Претседател на Владата 
26 мај 2003 година     на Република Македонија, 

    Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  
___________ 

906. 
Врз основа на член 126 од Законот за водите 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 4/98 и 
19/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 26 мај 2003 година, донесе а 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ДБОР НА ФОНДОТ ЗА ВОДИТЕ - СКОПЈЕ О 

1. За членови на Управниот одбор на Фондот за во-
дите - Скопје, се именуваат: 

- Екрем Дардхишта, машински техничар, 
- Хулуси Беќири, дипл. професор. 

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

 
     Бр. 17-2588/1            Претседател на Владата 
26 мај 2003 година     на Република Македонија, 

    Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  
___________ 

907. 
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 
Република Македонија, на седницата одржана на 26 мај 
2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РАКОВОДИТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА МЕЃУРЕСОРСКА РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗРА-
БОТКА НА СТРАТЕГИСКИ ОДБРАНБЕН ПРЕГЛЕД  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За раководител и членови на Меѓуресорската ра-

ботна група за изработка на стратегиски одбранбен 
преглед на Република Македонија се определуваат: 
а) за раководител 
- м-р Владимир Ѓорески, советник на министерот за 

одбрана, 
б) за членови:  
- Фатмир Дехари, заменик на министерот за вна-

трешни работи, 
- Мира Крајачиќ, државен советник во Министерс-

твото за надворешни работи, 
- Тони Димовски, помошник раководител на Сек-

тор во Министерството за финансии. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
     Бр. 17-2589/1            Претседател на Владата 
26 мај 2003 година     на Република Македонија, 

    Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  
___________ 

908. 
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за финанси-

ска полиција (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 55/02), министерот за финансии, донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЛУЖБЕНА-
ТА ЛЕГИТИМАЦИЈА И ФОРМАТА НА ЗНАЧКАТА  

НА ФИНАНСИСКАТА ПОЛИЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на службената легитимација и формата на знач-
кат  на финансиската полиција. а

 
Член 2 

Формата на службената легитимација (во натамош-
ниот текст: образец) е со димензии 6,5 см. х 8,5 см, на 
специјална заштитена бела хартија и е во пластична 
фолија. Првата страница на образецот содржи: грб на 
Република Македонија, а под него РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - 
ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА, на средината на образе-
цот стои назив СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА, потоа 
простор во кој се запишува име и презиме, работно ме-
сто и место за фотографија во боја од 2,5 см. х 2,8 см., 
регистарски број, потпис на министерот за финансии и 
печат на Министерството за финансии. 
Образецот на службената легитимација е сместен 

во ТВРДА корица со димензии 10 см. х 7 см. Кориците 
на службената легитимација се изработени од кожа во 
темно сина боја, а на предната страница, во горниот 
дел пишува: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИ-
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СТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФИНАНСИСКА ПО-
ЛИЦИЈА, назив СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА. На 
корицата од внатрешната страница има преграда од 
проѕирна пластична фолија и во таа преграда се сме-
стува службената легитимација. 

 

Втората страница на образецот содржи извадок од 
член 6 од Законот за финансиска полиција во врска со 
надлежностите на финансиската полиција, со текст на-
веден на образецот. 
Третата внатрешна страница на корицата на службе-

ната легитимација на средината ја содржи значката на 
финансиската полиција релјефно сместена и залепена.  

 
Член 3 

Значката на финансиската полиција е со димензии 5 
см во ширина и 6 см во висина, изработена од специ-
јална метална легура во златна боја, во форма на штит. 
Подлогата на значката е во златна боја и содржи: на 
горниот дел стои натписот РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА, под него МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ и 
под него ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА; на долната 
страница полукружно пишува: FINANCIAL POLICE. 
Буквите се печатни во светло сина боја. 

 

 

Во средишниот дел е стилизирано сонце, слично на 
кована монета од еден денар, обиколена со венец од 
двете страни. Под стилизираното сонце стои изграви-
ран сериски број на значка од четири броја. Стилизира-
ното сонце, венецот и серискиот број на значката се во 
боја на старо злато. 

 
Член 4 

За издадените и одземени службени легитимации и 
значки во Министерството за финансии се води еви-
денција. 
Евиденцијата за издадена службена легитимација и 

значка содржи: реден број, име и презиме на лицето на 
кое му се издава службената легитимација и значката, 
дата на издавање, сериски број и рубрика за забелешка. 

 
Член 5 

Издадената службена легитимација и значката се 
враќаат со престанок на основата по која се издадени, 
кога лицето ќе биде разрешено и кога ќе му престане 
работниот однос во финансиската полиција. 

 

 

 
Член 6 

Доколку носителот на кого му се издадени службе-
на легитимација и значка ги изгубил службената леги-
тимација и значката или истите се оштетени или дотра-
ени и поради тоа ќе станат неупотребливи, ќе му се из-
даде нова службена легитимација и значка. Секој носи-
тел на службена легитимација и значка веднаш, а нај-
доцна во рок од 24 часа ја известува финансиската по-
лиција доколку службената легитимација и значката ги 
изгубил, а доколку легитимацијата и значката се заме-
нуваат со нови поради оштетување или дотраеност, 
имателот на легитимацијата треба да ги врати при из-
давање на нови.   

Член 7 
Службена легитимација и значка што се враќаат 

или заменуваат се ништат. 
 

Член 8 
Образецот на службената легитимација и образецот 

на значката е составен дел на овој правилник. 
 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на неговото објавување во �Службен весник на Ре-
публика Македонија�. 

 
    Бр. 18-12376/1                         Министер за финансии, 
6 јуни 2003 година                       м-р Петар Гошев, с.р. 
         Скопје 
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909.                                          

 

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-
вижности на катастарската општина Брушани-Општи-
на Кавадарци. 
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. 09-3501/1                     Директор,  4 јуни 2003 година       Бисера Јакимовска, с.р. 

 

    Скопје 
__________ 

910. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижности на катастарската општина Древено-Општина 
Злетово. 
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. 09-3502/1                     Директор, 
4 јуни 2003 година        Бисера Јакимовска, с.р. 

    Скопје 
__________ 

911. 
Врз основа на член 163 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на РМ� бр. 63/00, 103/00, 
34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), Комисијата за хартии од 
вредност, на својата седница одржана на 27.05.2003 го-
дина, ја донесе следната 

 
 
 
 

 

 
О Д Л У К А  

1. За тргувањето на �Македонската берза на долго-
рочни хартии од вредност� АД Скопје со државните об-
врзници издадени за исплата на депонираните девизни 
штедни влогови на граѓаните по кои е гарант Република 
Македонија, државните обврзници издадени за намиру-
вање на обврските по основа на надоместот кој во по-
стапката за денационализација се дава во вид на обврз-
ници (обврзници за денационализација) и конвертибил-
ните сертификати издадени за намирување на побарува-
њата на доверителите по основ на штедни влогови од 
Штедилницата �ТАТ� Битола, Штедилницата �Алфа С� 
Скопје и Штедилницата �Лавци� Охрид се утврдува: 

- максималната брокерска провизија која ја наплату-
ваат брокерските куќи и банки што имаат одобрение за 
работа со хартии од вредност од продажна страна да из-
несува 0.875% од вредноста на реализирана трансакција; 
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- максималната брокерска провизија која ја напла-
туваат брокерските куќи и банки што имаат одобрение 
за работа со хартии од вредност од куповна страна да 
изнесува 1,3% од вредноста на реализирана трансакци-
ја со државни обврзници; 

- максималната трансакциона провизија која ја нап-
латува �Македонската берза на долгорочни хартии од 
вредност� АД Скопје од продажна страна да изнесува 
0.25% од вредноста на реализирана трансакција со др-
жавни обврзници; 

- максималната транскациона провизија која ја нап-
латува �Македонската берза на долгорочни хартии од 
вредност� АД Скопје од куповна страна да изнесува 
0.6% од вредноста на реализирана трансакција со др-
жавни обврзници. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-
ваат да важат: Одлуката за утврдување на максимална 
брокерска и трансакциона провизија при тргувањето на 
берзата со државните обврзници издадени за исплата 
на депонираните девизни штедни влогови на граѓаните 
по кои е гарант Република Македонија бр. 03-125/1 од 
29.01.2002 година (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002 
и 9/2002); Одлуката за утврдување брокерска и транс-
акциона провизија при тргувањето на берзата со др-
жавните обврзници издадени за исплата на депонира-
ните девизни штедни влогови на граѓаните по кои е га-
рант Република Македонија бр. 01-490/1 од 27 октом-
ври 2000 година (�Службен весник на РМ� бр. 
92/2000); Одлуката за утврдување на максимална бро-
керска и трансакциона провизија при тргувањето на 
берзата со државните обврзници издадени за намирува-
ње на обврските по основа на надоместот кој во по-
стапката за денационализација се дава во вид на обврз-
ници (обврзници за денационализација) бр. 03-1416/1 
од 11 јули 2002 година (�Службен весник на РМ� бр. 
59/2002); Одлуката за утврдување на максимална бро-
керска и трансакциона провизија при тргувањето на 
берзата со конвертибилните сертификати издадени за 
намирување на побарувањата на доверителите по ос-
нов на штедни влогови од Штедилницата �ТАТ� Бито-
ла, Штедилницата �Алфа С� Скопје и Штедилницата 
�Лавци� Охрид бр. 03-1417/1 од 11 јули 2002 година 
(�Службен весник на РМ� бр. 59/2002). 

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

 
     Бр. 03-638/1             Комисија за хартии од вредност 
27 мај 2003 година            Претседател, 
          Скопје          проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
912. 
Врз основа на членoвите 37 и 38 од Законот за хар-

тии од вредност (�Службен весник на РМ� бр. 63/00, 
103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), согласно Одлуката на 
Комисијата за хартии од вредност, донесена на седница-
та одржана на 27.05.2003 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

1. На Централен депозитар за хартии од вредност АД 
Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни 
хартии од вредност - втора емисија на 3.000 обични ак-
ции во вредност од 300.000 евра односно во противвред-
ност од 18.300.000 денари, согласно Одлуката за зголе-
мување на основната главнина на друштвото со издава-
ње втора емисија на акции донесена на 18.04.2003 годи-
на од Собранието на акционери на Централниот депози-
тар за хартии од вредност АД Скопје, заведена под дело-
воден бр. 3/2003 од 22.04.2003 година. 

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

3. За секоја промена на условите на емисијата, изда-
вачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на 
ова решение е должен претходно да обезбеди соглас-
ност од Комисијата за хартии од вредност. 

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

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

 
       Бр. 07-42/9              Комисија за хартии од вредност 
27 мај 2003 година            Претседател, 
          Скопје          проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
913. 
Врз основа на членoвите 37 и 38 од Законот за хар-

тии од вредност (�Службен весник на РМ� бр. 63/00, 
103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), согласно Одлуката на 
Комисијата за хартии од вредност, донесена на седница-
та одржана на 27.05.2003 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
1. На Тондах-Македонија АД Виница се дава одо-

брение за издавање на долгорочни хартии од вредност 
- втора емисија на 3.965 обични акции со поединечна 
номинална вредност од 51,129 евра во вкупен износ од 
202.726 евра или во денарска противвредност од 
12.467.649 денари, согласно Одлуката за издавање на 
обични акции од втора емисија бр. 0201-224/3 од 
09.12.2002 година и Проценката на непаричниот влог 
од 08.12.2002 година од овластениот судски процени-
тел Игор Алексов. 

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

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

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

 
      Бр. 07-151/9              Комисија за хартии од вредност 
27 мај 2003 година            Претседател, 
          Скопје          проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
914. 
Врз основа на членoвите 37 и 38 од Законот за хар-

тии од вредност (�Службен весник на РМ� бр. 63/00, 
103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), согласно Одлуката на 
Комисијата за хартии од вредност, донесена на седница-
та одржана на 27.05.2003 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
1. На Акционерското друштво за проектирање, гра-

дежништво, инженеринг, производство и трговија 
МАКХИДРО ПРОЕКТ КО АД Скопје се дава одобре-
ние за издавање на долгорочни хартии од вредност - 
втора емисија на 10.769 обични акции, во вредност од 
550.026,675 евра, во денарска противвредност по сре-
ден курс на Народната банка на Република Македонија 
на ден 18.10.2002 година во износ од 33.420.225 дена-
ри, согласно Одлуката бр. 01-1910/02 од 19.10.2002 го-
дина за зголемување на основната главнина со издава-
ње (емисија) на акции. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
      Бр. 07-319/8             Комисија за хартии од вредност 
27 мај 2003 година            Претседател, 
          Скопје          проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
915. 
Врз основа на членoвите 37 и 38 од Законот за хар-

тии од вредност (�Службен весник на РМ� бр. 63/00, 
103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), согласно Одлуката на 
Комисијата за хартии од вредност, донесена на седница-
та одржана на 27.05.2003 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

1. На �Инвестбанка� АД Скопје се дава одобрение 
за издавање на долгорочни хартии од вредност - двана-
есетта емисија на 7.500 акции, од кои 5.000 обични ак-
ции и 2.500 приоритетни кумулативни акции, во вред-
ност од 20.025.000 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за издавање долго-
рочни хартии од вредност - акции од дванаесетта еми-
сија бр. 1374/15 од 31.03.2003 година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен по истекот на рокот 
од 30 дена за користење на правото за првенствено ку-
пување на акциите да објави во најмалку еден дневен 
весник и да ја извести Комисијата за хартии од вред-
ност за бројот на запишаните и уплатени акции од по-
стојните акционери кои го искористиле правото за пр-
венствено купување. 

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

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

 
     Бр. 07-373/15            Комисија за хартии од вредност 
27 мај 2003 година            Претседател, 
          Скопје          проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
916. 
Врз основа на членoвите 37 и 38 од Законот за хар-

тии од вредност (�Службен весник на РМ� бр. 63/00, 
103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), согласно Одлуката на 
Комисијата за хартии од вредност, донесена на седница-
та одржана на 27.05.2003 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

1. На Тутунска банка АД Скопје се дава одобрение 
за издавање на долгорочни хартии од вредност - едина-
есетта емисија на 22.916 обични акции со номинална 
вредност на емисијата од 22.916.000 денари и со про-
дажна вредност на емисијата од 68.748.000 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за единаесетта еми-
сија на акции на Тутунска банка АД Скопје бр. 0201-
635/8/а и 0201-635/8/б од 28.03.2003 година. 

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

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

 
      Бр. 07-465/4             Комисија за хартии од вредност 
27 мај 2003 година            Претседател, 
          Скопје          проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

917. 
Врз основа на член 79 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на РМ� бр. 64/00, 103/00, 
34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), Комисијата за хартии од 
вредност, на својата седницата одржана на 27.05.2003 
год на, го донесе следното и

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Се дава согласност на Одлуката за измени и допол-
нување на процедурите за тргување на Македонска берза 
АД Скопје бр. 02-763/1 од 21.05.2003 година доставена до 
Комисијата за хартии од вредност на ден 26.05.2003 годи-
на и заведена под деловоден број на КХВ 08-570/2. 

2. Се задолжува Македонската берза на долгорочни 
хартии од вредност АД Скопје да изврши усогласување 
на точките 2.38 и 3.24 од пречистениот текст на проце-
дурите на тргување на Македонската берза АД Скопје 
бр. 09-382/1 од 19.03.2003 година со Законот за хартии 
од вредност и со Одлуката бр. 02-1077-1 од 21.12.2001 
година на Македонската берза АД Скопје. 

3. Се задолжува Македонската берза на долгорочни 
хартии од вредност АД Скопје да изготви пречистен 
текст на процедурите за тргување на Македонска берза 
АД Скопје и пречистениот текст да го достави до Ко-
мисијата за хартии од вредност. 

4. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
      Бр. 08-570/4             Комисија за хартии од вредност 
27 мај 2003 година            Претседател, 
          Скопје          проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________  
Во Правилникот за формата и содржината на обрас-

ците за прекугранично пренесување на опасен отпад, 
донесен од министерот за екологија, а објавен во 
�Службен весник на РМ� бр. 37 од 4 јуни 2003 година, 
на страна 13 пред Упатството за пополнување на пат-
ниот налог (образец за превоз) Прилог 2, треба да стои 
текстот на Упатството (Прилог 1) што следува:  

 
Упатство за пополнување на образецот за известување 

 
Поле 1. Извозникот/давателот на известувањето го 

наведува целото име, адреса, број на телефон и теле-
факс или телекс и целото име, адреса, број на телефон 
и телефакс или телекс на лицето задолжено за контакт. 
Во ова поле се наведуваат и причините за извозот. 
Поле 2. Увозникот/давателот на известувањето го 

впишува целото име, адреса, број на телефон, телекс 
или телефакс на увозникот, како и целото име, адреса, 
број на телефон, телекс или телефакс на лицето задол-
жено за контакт. Ако увозникот е истовремено и прера-
ботувач/одлагач полето 8 се пополнува исто како поле 
2 или се впишува: �исто како поле 2�. 
Поле 3. Во ова поле се назначува дали известува-

њето се однесува за еднократен превоз (единечно дви-
жење) или на повеќекратен превоз (генерално известу-
вање). Исто така треба да се назначи со впишување на 
�Х� во квадратите дали се работи за одлагање на отпа-
доците без обработка или за обработка. Затемнетиот 
дел се пополнува доколку податоците се познати. 
При издавање на известувањето за прекуграничен 

промет секој образец за известувањето има свој број 
зависно од организациониот состав на надлежниот ор-
ган или институција која го издава известувањето. 
Поле 4. Во ова поле се наведува вкупниот број на 

планираните пратки. 
Поле 5. Во ова поле потребно е да се впише вкуп-

ната количина и количината по пратка во килограми, 
тони или литри. 
Полиња 6. (i) и (ii). Во овие полиња за една пратка 

се впишува планираниот датум на пратката (i), а за по-
веќе пратки се впишуваат или планираните точни дату-
ми на секоја пратка или очекуваната временска разлика 
за секоја пратка (ii). 
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Поле 7. Во ова поле се впишува цело име, адреса, 

броеви на телефони, телефакси или телекси за превоз-
никот, цело име, адреса, броеви на телефони, телефакси 
или телекси на лицето задолжено за контакт во било кое 
време во текот на прекуграничниот промет на пратката 
со опасниот отпад. Ако во превозот се вклучени повеќе 
превозници тогаш истите податоци за сите превозници 
се приложуваат во прилогот на известувањето и во исто-
то поле треба да се впише: �види прилог�. 
Поле 8. Во ова поле се впишуваат сите потребни 

информации за преработувачот/одлагачот на отпадот 
цело име, адреса, броеви на телефони, телекси или те-
лефакси на лицето задолжено за контакт. 
Поле 9. Во ова поле се впишуваат операциите и на-

чинот на одлагање/обработка. Пописите на операциите 
на одлагање (Disposal, D1 do D15) и обработка 
(Recovery, R1 do R13) се наоѓаат на позадината на 
образецот. Ако е потребно приложете и дополнителни 
информации. 
Поле 10. Во ова поле се впишува цело име, адреса, 

броеви на телефони, телефакси или телекси за произво-
дителот на отпадот и цело име, адреса, броеви на теле-
фони, телефакси или телекси на лицето задолжено за 
контакт. Исто така треба да се опише процесот и ме-
стото во кое отпадот е создаден. 
Кога извозникот/давателот на известувањето воед-

но е и производител на отпадот, потребно е во полето 
10 да се впише: �исто како и поле 1�. Ако се работи за 
повеќе производители се впишува: �види прилог� и се 
приложува список во кој треба да се наведат сите по-
требни информации за секој од нив. 
Поле 11. Во ова поле се впишуваат податоци за на-

чинот (и) на транспортот. Пописите на начинот на пре-
воз се наоѓаат на позадината на образецот. 
Поле 12. Во ова поле се впишува начинот на паку-

вање. Пописите на начинот на пакување се наоѓаат на 
позадината на образецот. 
Полиња 13. (i) и (ii). Во овие полиња се впишува 

името на отпад, хемиски состав и концентрација на от-
пад (i) како и информации за сите посебни побарувања 
при ракувањето со отпадоците вклучително и одредби 
за итност во случај на инцидент (II). 
Тие податоци се наменети за примателите/прерабо-

тувачите/одлагачите на отпадот и вработените кои ра-
куваат со отпадот, а се врзани со здравјето на луѓето и 
нивната безбедност. 
Поле 14. Во ова поле се впишуваат физичките кара-

ктеристики на отпадот при нормална температура и 
притисок. Пописот на физичките карактеристики се на-
оѓа на позадината на образецот. 
Поле 15. Во ова поле се впишува идентификациони-

от број односно код кој го означува отпадот во земјата 
на извозот и ако е познато, во земјата на увозот, царин-
ски тарифен број и/ или некоја друга ознака за отпад. 
Поле 16.  Ова поле се однесува само на државите 

членки на Организацијата за економска соработка и 
развој (OECD). 
Поле 17. Во ова поле се впишува ознаката �Y� за 

отпад кој се наоѓа во категоријата на отпадоци од 
Анекс I и II на Законот за ратификација на Базелската 
конвенција за контрола на прекуграничното пренесува-
ње на опасниот отпад и негово складирање (�Службен 
весник на РМ� бр. 49/97). 
Поле 18. Во ова поле за отпадоците од Базелската 

конвенција (Y1-Y45) се впишува Н број кој се наоѓа во 
листата на опасни карактеристики на Анекс III од Зако-
нот за ратификација на Базелската конвенција за кон-
трола на прекуграничното пренесување на опасниот 
отпад и негово складирање (�Службен весник на РМ� 
бр. 49/97), како и на позадината на образецот. 
Поле 19. Во ова поле за отпадоците од Базелската 

конвенција (Y1-Y45) се впишува UN класата која се 
наоѓа на позадината на образецот и соодветното име-
нување на пратката. 

Поле 20. Се наведува името на државата извозник, 
државата увозник и државите на транзитот или кодови-
те на државите, дата на издавање на согласноста, нив-
ните надлежни органи заедно со податоците за гранич-
ните премини на влез и излез од секоја држава. 
Поле 21. Ова поле се пополнува само при влезот, 

излезот и транзитот на пратката низ земјите на Европ-
ската унија. 
Поле 22. Во ова поле се впишува бројот на прило-

зите. Прилозите можат да бидат на пример, список на 
различни превозници (поле 7), производителите на от-
падот (поле 10), договор помеѓу извозникот и прерабо-
тувачот на отпадот и др. 
Поле 23. Во ова поле производителот на отпадот и/ 

или извозникот на отпадот треба на ист датум да го по-
тврдат со цело име, презиме и потпис известувањето 
пред неговото доставување до надлежните органи на за-
интересираните држави. Со тоа исто така се потврдува 
постоењето на валиден писмен договор помеѓу извозни-
кот и преработувачот на отпадот и постоење на осигуру-
вање или финансиски гаранции кои се или ќе бидат на 
сила во текот на прекуграничниот превоз на отпадот. 
Поле 24. Ова поле се пополнува од надлежни органи 

на државата на увоз или државата/те на транзит кои го за-
веруваат приемот на известувањето. Според Базелската 
конвенција обврска е на секоја држава на транзитот во 
рок од три дена од денот на приемот на известувањето да 
го потврди приемот на давателот на известувањето. 
Поле 25. Ова поле се пополнува од надлежен орган 

на заинтересираните држави во случаите кога се дава 
согласност за прекугранично пренесување на отпадо-
ците. Во овој дел се впишува датумот кога е издадена и 
датумот до кога согласноста важи.Ако планираниот 
превоз мора да се изведе под посебни услови тогаш тоа 
се означува во соодветниот квадрат на ова поле, а сите 
податоци за посебните услови се впишуваат во полето 
26 или се приложуваат во прилог. 
Кога прекуграничниот превоз се одбива, тогаш во 

полето 25 се впишува приговор или се приложува по-
себен допис или решение со кое се образложуваат при-
чините за одбивањето. 
Поле 26. Ова поле се пополнува од надлежни орга-

ни на заинтересираните држави кој служи како допис 
ако се потребни посебни услови за превоз или кога тре-
ба да се појаснат причините за одбивањето на преку-
граничниот превоз. 
Напомена 
Извозникот/давателот на известувањето (произво-

дителот на отпадоците, државата на извоз) ги пополну-
ва полињата од 1-23 од образецот за известување. 
Надлежниот орган на државата на транзит која е 

членка на Базелската конвенција или на државата на 
увоз го пополнува полето 24. 
Полето 25 и 26 се пополнува од надлежен орган на 

државата извозничка, државата увозничка и државата 
транзит. 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И    О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Во постапката заведена пред Основниот суд Скопје 
II - Скопје, XV. П. бр. 1249/03, за развод на брак, по 
тужба на тужителот Симеон Стоjевски од Скопје, ул. 
�Пиринска� бр. 45/2-5, против тужената Вита Стојев-
ска, моминско Владева, со непозната адреса на живее-
ње, ЈУ Меѓуопштинскиот Центар за социјални работи 
на град Скопје, со решениe бр. 3020-287 од 23.05.2003 
година, за посебен старател на тужената го постави ад-
вокатот Љубиша Димитров од Скопје, ул. �Пајко Маа-
ло� бр. 1, кој ќе ги штити нејзините интереси во по-
стапката, додека таа лично или нејзин полномошник не 
се јави во постапката. 
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Посебниот старател ги има сите права и обврски ка-

ко законски застапник на тужената, до правосилното 
окончување на постапката. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XV. П. бр. 

1249/03.            (14744)  
ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 

Пред Основниот суд во Велес, оформен е парничен 
предмет П. бр. 45/03, за развод на брак, по тужба на ту-
жителот Андов Зоран од Велес, против тужената Андо-
ва Валентина од Велес, сега со непозната адреса на жи-
веење. Вредност на спорот 60.000,00 денари. 
Се повикува тужената Андова Валентина, во рок од 

15 дена по објавувањето на огласот да се појави во су-
дот заради прием на тужбата и покана за расправа, која 
судот дополнително ќе ја одреди, или во истиот рок да 
постави свој полномошник што ќе ги застапува нејзи-
ните интереси. 
Во спротивно, доколку во наведениот рок не се јави 

и не постави свој полномошник, за привремен застап-
ник на тужената Андова Валентина се одредува струч-
ниот соработник во Основниот суд во Велес, Севдино-
ва Ирена, која ќе ги има сите права и должности на за-
конски застапник по споменатиот предмет, се додека 
тужената или нејзин полномошник не се појави пред 
судот, односно додека органот за старателство не го 
извести судот дека поставил старател согласно член 79 
став 2 точка 4 од ЗПП. 
Од Основниот суд во Велес, П. бр. 45/2003.  (14757) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред овој суд се води постапка по тужбата на тужи-
телот Божиноски Ангеле од с.Д.Бањица, против туже-
ниот Стефаноски Трајчев Илија, со непозната адреса. 
Бидејќи полномошникот на тужителот предложи да 

се постави привремен застапник на тужениот за да мо-
же судот да постапува по тужбата, судот одлучи на ту-
жениот Стефаноски Трајчев Илија да му постави при-
времен застапник и тоа Јованоски Александар, адвокат 
од Гостивар. 
Привремениот застапник ќе ги штити правата на 

тужениот пред судот по тужбата. 
Од Основниот суд во Гостивар,  П. бр. 381/2003. 
                                                                                        (15027) 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Во Основниот суд во Кочани е поднесена тужба за 

долг, од тужителката Султана Здравева од Кочани, ул. 
�Никола Вапцаров� бр. 12, против тужените Владо Јан-
ков од с.Грдовци и Боро Борисов од с.Грдовци, сега во 
странство со непозната адреса. Вредност на спорот 
113.000,00 денари. 
Се повикува лицето Боро Борисов од с.Грдовци, се-

га во странство со непозната адреса, во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на огласот да се јави во Ос-
новниот суд во Кочани или да постави свој полномош-
ник кој ќе ги застапува неговите интереси во текот на 
постапката. 
Доколку по истекот на рокот од 15 дена тужениот 

не се јави или не постави полномошник, ќе му биде по-
ставен привремен застапник кој ќе ги застапува негови-
те интереси до правосилното завршување на постапката. 
Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 347/2003. 

                                       (15029)   
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 

Основниот суд во Струмица како првостепен граѓан-
ски суд е надлежен за решавање на спорот со основ раз-
вод на брак, на тужителката Ивановиќ Роза од с.Смола-
ри, против тужениот Миливој Гогов, со непознато пре-
стојувалиште. Вредност на спорот 60.000,00 денари. 
Во правната работа на тужителката Ивановиќ Роза 

од с.Смолари, против тужениот Миливој Гогов, за раз-
вод на брак кој е заведен пред овој суд под П.бр.338/03, 
на тужениот Миливој Гогов, сега со непознато престо-
јувалиште му се назначува привремен застапник. 

За привремен застапник се назначува Тони Делев, 
стручен соработник во Основниот суд во Струмица, кој 
ги има сите права на законски застапник по оваа постап-
ка, согласно член 79 од Законот за парнична постапка. 
Се повикува тужениот Миливој Гогов да се јави во 

рок од 15 дена по објавувањето на огласот во �Служ-
бен весник на РМ�, во судница бр. 10. 
Во спротивно, неговите интереси ќе ги застапува 

привремениот застапник до правосилното завршување 
на спорот. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 338/03.  
                                                                            (15017)     

 
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово се води тужба за 
сопственост по основ на одржувачка, од тужителот Ја-
шари Махир од с.Гајре, против Стошиќ Љубица и др. 
од Белград, со непозната адреса. 
Бидејќи тужената Стошиќ Љубица е со непозната 

адреса во Белград, се повикува да се јави во Основниот 
суд во Тетово во рок од 30 дена. 
Доколку во овој рок не се јави и не одреди свој пол-

номошник, судот ќе и постави времен старател преку 
Центарот за социјални работи во Тетово. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 538/2003.  
                                                                            (15030) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 408/2003 од 13.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02006224?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на основач и управител 
на Трговското друштво за производство  трговија и ус-
луги АБАКУСС ДОО Скопје Градски трговски центар 
2 спрат секција 2 локал 235. 
Од друштвото истапува основачот Бранко Поповиќ 

од Скопје, а пристапува Иван Јанков од Скопје, со од-
лука од 28.01.2003 година. 
Се брише Бранко Поповиќ - управител без ограни-

чување. Се запишува Иван Јанков - управител без огра-
ничување. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  П.Трег. бр.     

408/2003.                                                                    (9600)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 803/2003 од 18.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02026848?-3-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за консалтинг, инженеринг и услуги АРЕС 
ЕНЕРПРАИС Татјана и др. увоз-извоз ул. �Михаил Ча-
ков� бр. 9/2-13, Скопје. 
Се брише досегашниот управител Сашо Цветков, а 

се запишува новиот управител Горан Ѓорѓиевски. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  П.Трег. бр.     

803/2003.                                                                    (9601)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5941/02 од 27.02.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 02047477?-3-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на фирма седиште, истапување на 
основач и отстапување на удел  на Друштвото за произ-
водство и промет на големо и мало МАК-АЛИМЕНТА 
Олгица ДООЕЛ Скопје, ул. �Лондонска� бр. 2 лок. 7. 
Новиот назив на друштвото е: Друштво за произ-

водство на големо и мало МАК АЛИМЕНТА Олгица 
ДООЕЛ Скопје, ул. �Лондонска� бр. 2 лок. 7. Од друш-
твото истапува основачот Душан Крстиќ од Нови Сад. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  П.Трег. бр.     

5941/2002.                                                                  (9602)     
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 849/2003 од 20.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048403?-3-03-001, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на лице овластено за за-
стапување на Трговското  друштво ХЕЛАС-СЕРВИС 
ДОО Тирана, поранешна фабрика за чоколади �Зоги и 
Зи� Подружница ХЕЛАС-СЕРВИС 1 Скопје, ул. �Мар-
шал Тито� бр. 22/3-6. 
Се брише Маја Филиповиќ, раководител без огра-

ничување. Се запишува Јоанкис Нтоумус, раководител 
без ограничување. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  П.Трег. бр.     

849/2003.                                                                    (9603)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 658/03 од 05.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02043843?-3-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител  на Друш-
твото за производство на машинска опрема и резервни 
делови МСТ ДОО ГТЦ Кеј �13 Ноември� кула 2/9, 
Скопје. 
Се брише Сашо Настевски - управител без ограни-

чувања. Се запишува Олгица Настевска - управител без 
ограничувања. Пречистен текст Олгица Настевска - 
управител без ограничувања. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  П.Трег. бр.     

658/2003.                                                                    (9604)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5438/02 од 26.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02020580?-3-01-000, го  запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејност на АГ-
РОМ извоз-увоз Друштво за промет на големо и мало 
Цветковиќ Марија и други ДОО Скопје, ул. �Партизан-
ски одреди� бр. 18. 
Се проширува дејноста: 52.33. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  П.Трег. бр.     

5438/2002.                                                                  (9605)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1192/2003 од 02.04.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02023158?-8-09-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на фирма, истапување и при-
стапување на основач и промена на управител  на Друш-
твото за градежништво производство услуги и трговија на 
големо и мало КИКИ ИМПЕКС, Дан-Мак и др. ДОО екс-
порт-импорт ул. �Пушкинова� бр. 7Б 4/29, Скопје. 
Се менува досегашниот назив на Друштво за гра-

дежништво производство услуги и трговија на големо 
и мало СИКИ ИМПЕКС Кирче  ДОО експорт-импорт и 
во иднина фирмата ќе гласи Друштво за градежништво 
производство услуги и трговија на големо и мало КИ-
КИ ИМПЕКС, Дан-Мак и др. ДОО експорт-импорт.  
Од друштвото истапува содружникот Кирче Бел-

чев, а на негово место пристапува Дан Мак Експорт-
Импорт Силвер Алоски, Дисехојвај 12 - 8220 Брабранд, 
Данска од 12.03.2003 година. 
Се менува управителот на друштвото и во иднина 

управител ќе биде Крсте Симеонов од Скопје, со стан 
на ул. �Партизански одреди� бр. 17-3/11, управител без 
ограничување. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  П.Трег. бр.     

1192/2003.                                                                  (9606)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 436/2003 од 21.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02026514?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за трговија и услуги УНИОН Фудбалски клуб Ба-
шкими ДООЕЛ ул. �11 Ноември� бр. 44, Куманово. 

Се брише Сезаи Сефединовски, управител со неограни-
чени овластувања. Се запишува Газмет Хида, управител со 
неограничени овластувања.Пречистениот текст гласи 
Газмет Хида, управител со неограничени овластувања. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  П.Трег. бр.     

436/2003.                                                                    (9607)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 144/2003 од 02.04.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-694-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Центарот за средно 
насочено образование �ЗЛАТЕ МАЛАКОСКИ� Гости-
вар, ул. �Борис Кидриќ� бр. 167. 
Се брише досегашниот директор Лазарски Филип, 

се запишува новиот директор Џафери Неџадин. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Срег. бр.     

144/2003.                                                                    (9608)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 

бр. 169/2003 од 31.03.2003 година, во регистарската влош-
ка бр. 1-45039-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар  про-
мената на директор на Основното училиште �ДИМО ХА-
ЏИ ДИМОВ� - Скопје, ул. �Ангел Динев� бб. 
Се брише досегашниот директор Лазар Матески - 

директор без ограничувања, а се запишува новиот ди-
ректор Николоска Лела - директор без ограничувања. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Срег. бр.     

169/2003.                                                                    (9609)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 690/2003 од 31.03.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 02046494?-8-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар запишување на  Одлука  на Друштвото за 
производство, транспорт трговија и услуги ТОЦКА-Д 
ДООЕЛ увоз-извоз ул. �Среќко Пужалка� бр. 9, Скопје. 
Запишување на Одлука за зголемување на основна-

та главница од 18.03.2003 година на Друштвото за про-
изводство, транспорт трговија и услуги ТОЦКА-Д ДО-
ОЕЛ увоз-извоз ул. �Среќко Пужалка� бр. 9, Скопје. 
Се зголемува главницата од 17.546 евра или 

1.085.200,00 денари. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  П.Трег. бр.     

690/2003.                                                                    (9610)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 630/2003 од 31.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02019964?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејност и проме-
на на управител на Друштвото за услуги ПРОМ Ивајло 
и Ванчо ДОО ул. �Шандор Петефи� бр. 10-а, Скопје. 
Се брише Ивајло Георгиев - управител без ограни-

чување. Се запишува Стојан Каевски - управител без 
ограничување. Пречистен текст Стојан Каевски - упра-
вител без ограничување. 
Се прошируваат дејностите во внатрешниот трговски 

промет. Пречистен текст: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 
22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 30.01, 
30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 
32.20, 3.20, 45.31, 51.11, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.43, 
51.51, 51.64, 51.70, 52.45, 55.30/1, 55.30/2, 52.12, 52.45, 
52.47, 52.48, 52.61, 52, 63.11, 63.12, 63.21, 63.302, 63.40, 
71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.14, 
74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.12, 92.31, 92.34, 
93.04, 93.05, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3. 
Се прошируваат дејностите во надворешнотрговскиот 

промет, пречистен текст: застапување и посредување на 
странски фирми, меѓународна шпедиција и шпедитерски 
услуги, реекспорт, продажба на стоки од консигнационо 
складиште, надворешна трговија со прехранбени и непре-
хранбени производи, консигнација, услкадиштување, по-
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средување и застапување во прометот со стоки и услуги, 
превоз на патници во меѓународниот сообраќај, туристич-
ки аранжмани. Спроведување на одлука за деноминација 
со основачки влог од ДЕМ во ЕУР. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  П.Трег. бр.     

630/2003.                                                                    (9611)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 128/2003 од 21.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02022404?-3-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промена на основач и управител на 
Друштвото за производство, услуги и трговија на голе-
мо и мало МУРАД Шабан и др. ДОО експорт-импорт 
Скопје, ул. �Индустриска� бб. 
Од друштвото истапуваат основачите ДЕВРАН Ко-

лективно трговско друштво Кадир Ириш и содружни-
ците, Друштво за производство, трговија со прехранбе-
ни производи и стоки за широка потрошувачка ОЗТРА-
КИЈА - Р. Турција. 
Во друштвото пристапува содружникот Емсал Челеби 

од Едрење, Р. Турција со Одлука од 15.01.2003 година. 
Се брише Каја Шабан - управител со неограничени 

овластувања. Се запишува Емсал Челеби - управител 
со неограничени овластувања. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  П.Трег. бр.     

128/2003.                                                                    (9612)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 

бр. 156/2003 од 26.03.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 1-448-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување на Основ-
ното училиште �КОЧО РАЦИН� - с. Петровец, Скопје. 
Се врши промена на овластено лице за застапување 

и тоа:  се брише Мите Стојчевски - директор, се запишу-
ва Мирка Василевска, в.д. директор без ограничување. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Срег. бр.     

156/2003.                                                                    (9613)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5786/2002 од 21.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042162?-8-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на седиште и запишување на 
Одлука на Друштвото за трговија и услуги МИАМАРК М 
ДООЕЛ Скопје, ул. �Мито Хаџи Василев� бр. 20, Скопје. 
Седиштето се менува и ќе гласи Друштво за тргови-

ја и услуги МИАМАРК М ДООЕЛ Скопје, ул. �Никола 
Вапцаров� бр. 20, Скопје. 
Се именува Валентина Столевска, управител. Се 

зголемува основната главница од 690.700,00 денари 
или 11.280 евра. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  П.Трег. бр.     

5786/2003.                                                                  (9614)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 168/03 од 02.04.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 1-454-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар  
промената на директор на Основното училиште �Мар-
шал Тито� с. Лопате, Куманово. 
Се брише Азири Мемет - директор без ограничува-

ње, се запишува Сулејман Фазли в.д. директор без 
ограничување. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Срег. бр.     

168/2003.                                                                    (9615) 
___________ 

     
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2586/2000 од 03.11.2000 година, во регистар-
ската влошка бр. 02012110?-8-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Трговското 
друштво за производство, промет и услуги КИНЕМА-Р 
ДООЕЛ Ќире извоз-увоз Скопје, бул. �ЈНА� бр. 54-2/12. 

Се врши промена на управителот: да се брише Ќире 
Лаќински управител без ограничување. а да се запише 
Ненад Лаќински - управител без ограничување. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  П.Трег. бр.     

2586/2000.                                                                  (9616)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 903/2003 од 03.04.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041887?-3-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на содружник и управи-
тел на Друштвото за градежништво,  производство, тр-
говија и услуги УКАМ - ИНЖЕНЕРИНГ ДОО бул. �Ја-
не Сандански� бр. 113, Скопје. 
Од друштвото истапува содружникот Друштво за  

заштита на животната средина РИ-ЕП ДОО РИ и други 
Скопје. Во друштвото пристапува содружникот Христо-
ва Олгица од Скопје, со Одлука од 05.03.2003 година. 
Се брише Христова Милка - управител без ограни-

чување. Се запишува Христов Борис - управител без 
ограничување. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  П.Трег. бр.     

903/2003.                                                                    (9618)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 166/2003 од 02.04.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-635-0-0-0 ја запиша во судскиот ре-
гистар  промената на лице за застапување на Основно-
то училиште �ФАИК КОНИЦА� с. Слупчане со целос-
на одговорност Општина Липково. 
Да се брише Насер Ајдини - директор со неограни-

чени овластувања. Да се запише Садик Демири - в.д. 
директор со неограничени овластувања. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Срег. бр.     

166/2003.                                                                    (9618)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 63/2003 од 18.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 020164147?-8-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар припојувањето на Друштвото за 
меѓународна шпедиција КАРГО Александар ДООЕЛ 
Скопје, ул. �Перо Наков� бб. 
Припојување на: Друштво за трговија и услуги 

АНДРА Александар и др. ДОО Скопје, ул. �Перо На-
ков� бб, со рег. влошка 02014899?-3-01-000, кон Друш-
тво за меѓународна шпедиција КАРГО Александар ДО-
ОЕЛ Скопје, ул. �Перо Наков� бб, со рег. влошка бр. 
02016417?-8-09-000. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  П.Трег. бр.     

63/2003.                                                                      (9619)     
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решение П. 

Трег. бр. 537/2003 од 29.04.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 014297, ja запиша во трговскиот регистар 
промената на управител, НО и УО на Акционерското 
друштво за производство и промет на корпусен тапаци-
ран мебел и градежна столарија СОВРЕМЕН ДОМ увоз-
извоз Прилеп, Прилеп ул. �Александар Македонски� бб. 
Запишување на одлуки за разрешување и именува-

ње на Надзорен и Управен одбор и промена на овла-
стен застапник на АД за производство и промет на кор-
пусен тапациран мебел и градежна столарија СОВРЕ-
МЕН ДОМ увоз-извоз Прилеп. 
Се брише Трајко Јованоски - претседател на УО, а 

се запишува Ацо Дудулоски - претседател на УО. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

537/2003                                                                   (13151) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решение П. 

Трег. бр. 525/2003 од 29.04.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 013621, ja запиша во трговскиот реги-
стар промената на управител на Трговското друштво за 
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производство, проектирање, инженеринг, промет и ус-
луги �ВАСКО-ПАРИСИС� ДОО увоз-извоз Прилеп, 
ул. �Кеј 1-ви Мај� бр. 29, Прилеп. 
Се врши промена на управителот на друштвото. 
Се брише Жарко Волчески, управител без ограни-

чувања, а се запишува Константино Волчески управи-
тел со неограничени овластувања во рамките на запи-
шаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

525/2003                                                                   (13152) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решение П. 

Трег. бр. 548/2003 од 30.04.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 01008316, ja запиша во трговскиот ре-
гистар промената на управител на Трговското друштво 
за производство, услуги и трговија ВЕСНА СРБИНО-
СКА �ИВАНА БС� увоз-извоз Македонски Брод, ул. 
�Страшо Пинџур� бр. 3. 
Престанува овластувањето на Весна Србиноска и се 

брише од трговскиот регистар.  
Лице овластено за застапување е Снежана Алексо-

ска - управител. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

548/2003                                                                   (13153) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решение Срег. 

бр. 121/03 од 30.04.2003 година, во регистарската вло-
шка бр. 1-740, ja запиша во судскиот регистар промена-
та на овластено лице на Основното училиште �Гоце 
Делчев� Ресен Ресен, ул. �Мите Трповски� бр. 30. 
Се врши усогласување со Законот за образование на 

РМ, а со тоа се врши промена на називот од Основно учи-
лиште �Гоце Делчев� Ресен, со целосна одговорност. 
Новиот назив гласи: Основно училиште �Гоце Дел-

чев� Ресен, со непроменето седиште во Ресен, ул. �Ми-
те Трповски� бр. 30. 
Соколевски Блаже - вршител на должноста дире-

ктор со неограничени овластувања во рамките на запи-
шаните дејности. 
Му престанува овластувањето на застапување и се 

брише од судскиот регистар како досегашен директор 
лицето Митревски Зоран. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 

121/03                                                                       (13154) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решение П. 

Трег. бр. 524/2003 од 22.04.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 007510, ja запиша во трговскиот реги-
стар промената на управител на Друштвото за сообра-
ќај, трговија и услуги МЕРЦЕДЕС Охрид ДООЕЛ 
Охрид, с. Подмоље. 
Се врши промена на управител. Престанува овла-

стувањето за застапување на Лазаревска Васка и се 
брише од трговскиот регистар. 
Лице овластено за застапување и во надворешно тр-

говскиот промет - управител со неограничени овласту-
вања е Донеска Драгинка од Охрид. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

524/2003                                                                   (13155) 
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-

ни и фондации под ЗГФ. бр. 7/2003 година, здружение-
то на граѓани �Струмички Угостители� - Струмица. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
Струмица, на ул. �Младинска� бб.  
Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр.  7/2003. 
                                                                            (14754) 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под ЗГФ. бр. 6/2003 година, здружение-
то на граѓани со име Здружение на медицински лабо-
ранти и санитарни техничари на општина-Струмица. 
Здружението ќе дејствува на општина Струмица и 

РМ, а неговото седиште се наоѓа во Струмица, на ул. 
�Младинска� бб. 
Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр.  6/2003. 
                                                                            (14756) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решениe II. 
Рег. Зг. бр. 38/03, во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации го усвои предлогот на Здружението на 
граѓани-Бадминтон клуб �Скопје 2003�. 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на Здружението на граѓани Бад-
минтон kлуб-�Скопје 2003� од Скопје, со седиште на 
ул. �Јабланица� бр. 17-Скопје. 
Дејноста на здружението на граѓани Бадминтон клуб-

�Скопје 2003� од Скопје е: развој на бадминтон спортот и 
принципите на аматеризмот, вклучување на работните луѓе 
и граѓани, а особено младината во спортската и спортско-
рекреативната активност во бадминтон спортот што ќе 
придонесе за формирање на здрави работоспособни лично-
сти, унапредување на бадминтон спортот со цел постигну-
вање на врвни резултати, успешна презентација на клубот, 
градот и државата, покренување на иницијатива за донесу-
вање и дополнување на прописите и други нормативни 
акти од областа на спортот и ангажирање за нивно поефи-
касно спроведување, соработка со општествено спортски 
организации и клубови со цел за размена на  мислења, 
искуства и покренување на заеднички акции и сл., да пома-
га во организирање и спроведување на тренинзите и 
натпреварите во клубот, други натпревари и турнири. 
Со денот на запишување во регистарот на, Здруже-

нието на граѓани Бадминтон клуб-�Скопје 2003� од 
Скопје, се стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје, II. Рег. Зг. бр. 

38/03.            (14903)  
__________  

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решениe I. Рег. 
Зг. бр. 25/03, во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации го запиша одобрувањето на уписот на здру-
жението под името Здружение на конфекционерите на 
Македонија �Конфекционер� од Скопје, со скратена оз-
нака на името �Конфекционер�, со седиште во Скопје, 
на ул. �Серава� бр. 103 и организирање и дејствување 
на подрачјето на Република Македонија. 
Основните цели и задачи на Здружението на конфек-

ционерите на Македонија �Конфекционер� од Скопје, е 
здружување на граѓаните кои се занимаваат со конфек-
ционерство заради поттикнување на производството, ос-
тварување на соработка со домашни и странски  партне-
ри, истражување на домашниот и странскиот пазар, раз-
мена на информации, технологии и искуство, обука и 
усовршување на конфекционерски кадри, организирање 
на советувања, семинари и слични собири од конфекци-
онерството, реализација на грантови и други форми на 
помош од одделни домашни и странски субјекти. 
Со денот на запишувањето во регистарот Здружение-

то на конфекционерите  на Македонија �Конфекционер� 
од Скопје, се стекнува со својство на правно лице и от-
почнува со работа од денот на уписот 8.05.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. Зг. бр. 

25/03.            (15028) 
__________  

Се утврдува престанок на работа на здружението на 
граѓани Карате клуб �МАКЕДОНИЈА 99� со седиште 
во Скопје,  на ул. �Бертранд Расел� бр. 10, сметано од 
02.03.2003 година и ова здружение на граѓани се брише 
од судскиот регистар. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје, Рег. бр. 595/2003. 
                                                                            (14825) 
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1562 се запишува здружението на граѓани 
Здружение на граѓани за негување на традициите КАМ, 
со седиште во Скопје, на ул. �Веле Марко� бр. 16.   

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на зачувување и развивање на древните маке-
донски обичаи и традиции, собирање на стари маке-
донски фолклорни песни, приказни, носии, стари ин-
струменти и сл., организирање на семинари, трибини, 
концерти, соработка со слични здруженија, клубови, 
друштва и организации на нашите иселеници привре-
мено вработени во странство како и др. видови органи-
зирање на здруженија со иста или слична цел во земја-
та и странство. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 23.05.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 115/03. 
                                                                            (14826) 

___________ 
 

 Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II. 
РЕГ. ЗГ. бр. 41/03 од 29.05.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на здружението на граѓани Бад-
минтон клуб �ЛИСИЦА� со седиште на ул. �Ратко Ми-
тровиќ� бр. 3/41, с. Драчево. 
Дејноста на здружението на граѓани Бадминтон клуб 

�ЛИСИЦА�  е омасовување и развој на бадминтонскиот 
спорт, развој на квалитетни форми во сите гранки опфа-
тени во рамките на Бадминтонскиот сојуз на Македони-
ја, организирање најразлични форми на масовни актив-
ности во функција на рана спортска специјализација и 
селекција на млади бадминтонисти преку најразлични 
школи, учество во државни меѓународни натпревари од 
пријателски и официјален карактер, соработка со свои 
асоцијации, сродни клубови и асоцијации, пружање на 
сервис услуги со сите други можности што ги нуди клу-
бот на заинтересирани клубови и асоцијации. 
Со денот на запишувањето во регистарот, здруже-

нието на граѓани Бадминтон клуб �ЛИСИЦА� од с. 
Драчево, се стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. РЕГ. ЗГ. бр. 41/03.   
                                                                            (14878) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево, со решение Рег. ЗГФ. 

15/03 од 03.05.2003 година го запиша следното: 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции се запишува основање на здружение на граѓани 
Ловечко друштво �Сокол-З� с. Зајас. 
Здружението ќе се залага за одгледување, размно-

жување и заштита при ловење дивеч, обезбедување на 
услови за унапредување на ловството во своите лови-
шта, обезбедување на законско користење на дивеч во 
ловиштето, создавање услови за спорт и рекреација на 
граѓани, членови на друштвото, помагање на ловци во 
изградување на ловечкиот морал и етика, развивање на 
другарство, солидарноста и хуманоста кај ловците, го 
унапредува ловниот туризам, развива љубов спрема 
дивечот и природата во целина како и да ги помага си-
те активности што придонесуваат за зачувување на 
природата, еколошката рамнотежа и зачувување и уна-
предување на човековата околина и др. 
Седиштето на здружението е во с. Зајас, Општина 

Зајас. 
Здружението ќе го застапува и претставува Рефил 

Рамадани од с.Грешница, Општина Зајас. 
Здружението се стекнува со својство на правно ли-

це од 30.05.2003 година. 
Од Основниот суд во Кичево, РЕГ. ЗГФ. 15/03. 
                                                                            (14899) 

С Т Е Ч А Ј Н И  П О С Т А П К И 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 280/03 од 14.05.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, трговија и услуги МЕДЕНИЦА ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Желево� бр. 3/2-
4 и жиро сметка бр. 40120-601-421976 при Агенцијата 
за работа со блокирани сметки на учесниците во плат-
ниот промет на Република Македонија, со регистарска 
влошка бр. 020010078?3-01-000, и истата не се спрове-
дува па се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (14686) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, објавува дека со решение 

Ст. бр. 99/03 од 19.05.2003 година, се поведува постап-
ка за утврдување на причини за отворање стечајна по-
стапка над должникот Друштво за трговија и произ-
водство Континетал експорт-импорт АД Битола со се-
диште во Битола, ул. �Бул. 1-ви Мај� бр. 204, со жиро 
сметка бр. 403006010002965 при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на учесници во платниот промет. 
За стечаен судија се определува судијата Злата Ма-

џароска судија на Основниот суд во Битола и член на 
стечајниот совет. 
Се закажува рочиште за известување по предлогот 

за отворање стечајна постапка за 08.07.2003 година во 
13,00 часот во судница бр. 19 во Основниот суд во Би-
тола. 
За привремен стечаен управник се определува Вла-

до Талевски од Битола, ул. �Бул. 1-ви Мај� бр. 301, те-
лефон 047 234-974 и мобилен 070 798-741. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски пре-
ма должникот. 
Огласот е истакнат на огласната табла на судот на 

19.05.2003 година. 
Од Основниот суд во Битола.                         (14653)  

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 131/03 

од 30.05.2003 година, над Трговецот-поединец за превоз 
на стоки и лица во друмскиот сообраќај �БЛАГОЈЕ ЈОР-
ДАН РИСТЕВСКИ� ТП с. Братиндол, Битола запишан 
во рег. вл. 1-19317 на Основниот суд во Битола со жиро 
сметка бр. 500-0000001791-86 при Стопанска банка АД 
Битола, со дејност превоз во друмскиот сообраќај. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува, но се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                         (14745)  

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 121/03 

од 29.05.2003 година, над Друштвото за производство, 
трговија на големо и мало и услуги увоз-извоз �А и Л� 
Александар Крлевски ДООЕЛ Битола, запишан во рег. 
вл. 01010140?-8-03-000 на Основниот суд во Битола со 
жиро сметка бр. 500-0000001837-45 при Стопанска бан-
ка АД Битола, со дејност трговија на мало со текстил. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува, но се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                          (14746)  

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

38/2003 од 29.04.2003 година, над стечајниот должник 
Трговско, услужно и производно друштво �Кардиф� 
компани увоз-извоз Битола ДООЕЛ со седиште во Би-
тола, ул. �Ѓорче Петров� бр. 50, запишано во регистар-
ска влошка 01012461 на Основниот суд во Битола, со 



Стр. 20 - Бр. 38 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 јуни 2003 
 
жиро сметка бр. 500-0000000446-47 при Стопанска 
банка АД Битола, со дејност шифра 52.12, отвори сте-
чајна постапка не ја спроведе, и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола .                         (14747)  

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

124/2003 од 28.05.2003 година, над стечајниот должник 
Трговско приватно претпријатие за трговија на големо 
и мало увоз-извоз �Гранада� Битола ПО, со седиште на 
ул. �Ружа Делчева� бр. 46/10, запишано во регистарска 
влошка бр. 1-2153 на Окружен стопански суд во Бито-
ла, со жиро сметка бр. 40300-601-11347 при Агенцијата 
за работа со блокирани сметки на учесниците во плат-
ниот промет ПЕ Битола, со дејност шифра 070132, 
отвори стечајна постапка не ја спроведе, и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (14748)  

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 218/02, 

објавува дека отворената стечајна постапка над долж-
никот ДООЕЛ �Преспахем� Ресен, со жиро сметка 
200000030409686 во АД Стопанска банка Ресен, со рег. 
вл. бр. 01007396-8-03-000, регистриран во Основниот 
суд во Битола, се заклучува. 
Дел од настанатите трошоци од постапката ќе се 

намират од имотот на должникот. 
Од Основниот суд во Битола.                          (14750) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 136/02 од 23.05.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Градежното претпријатие БЕТОН 
КУМАНОВО АД - Куманово Ц.О., ул. �11 Октомври� 
бб. од Куманово со жиро сметка бр. 40900-601-44338 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ, 
бр. на рег. влошка 1-65332-0-0-0 и Срег. бр. 1042/99 од 
21.01.2000 година на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
За стечаен судија се именува Сунчица Ефремовска 

судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се именува Јагода Вељковска 

ул. �Маршал Тито� бр. 22/3-17, Скопје, тел: 02 230 777. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на ог-
ласот за отворање на стечајна постапка во �Службен 
весник на РМ� и на огласната табла во судот да ги при-
јават своите побарувања кај стечајниот управник во 
согласност со одредбите од Законот за стечај (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 55/97 ЗС-став 3 на член 61 од 
ЗС), а за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС). 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 

денот на објавувањето на огласот за отворање на сте-
чајната постапка во �Службен весник на РМ� да ги 
пријават своите разлачни права: 
а) на подвижни предмети и права на должникот, 
б) на недвижностите на должникот кои не се запи-

шани во јавните книги, 
в) на недвижностите на должникот кои се запишани 

во јавните книги, ако тие разлачни права не се запиша-
ни во тие книги. 
Во пријавата мора да се означат предметите на кои 

постои разлачно право, начинот и основот на заснова-
ње на тоа право, како и обезбеденото побарување. 
Отворањето на стечајната постапка да се запише во 

трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, како и во јавните книги. 
Стечајната постапка е отворена на 23.05.2003 година 

на денот во кој ова решение и огласот за отворање на сте-
чајната постапка е ставен на огласна табла на овој суд. 
Испитното рочиште на собирот на доверителите на 

кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарува-
ња на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на 
03.09.2003 година во 10,00 часот во соба бр. 73/2 на Ос-
новниот суд во Куманово. 

Испитното рочиште од став 8 на ова решение на со-
брание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое 
врз основа на извештај на стечајниот управник ќе се 
одлучува за понатамошниот тек на стечајната постапка 
се закажува за истиот ден и на истото место каде што е 
закажано испитното рочиште на собирот на доверите-
лите во 12,00 часот. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнат на стечајниот управник за стечај-
ниот должник, без одлагање. 
Од Основниот суд во Куманово.                    (14529)  

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

83/2003 од 21.05.2003 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Трговец-поединец �Адо-турс� Ајда-
роски Зеко Адем авто-превозник, с. Дебреште ТП, со 
седиште во с. Дебреште-Долнени, запишан во реги-
старска влошка бр. 01008201?-6-06-000, со решение 
Трег. бр. 2045/99 на Основниот суд во Битола, со ос-
новна дејност превоз на патници во другиот друмскиот 
сообраќај-слободен, со жиро-сметка бр. 300020000182298 
во Комерцијална банка АД Скопје - филијала Прилеп. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува, но се заклучува поради идна неликвидност на 
должникот и непостоење на имот на должникот со кој 
ќе се платат стасаните и идните обврски. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (14751) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 8/03 

од 21.02.2003 година, над Угостителскиот објект КУ-
МАНОВАРЈА ТП Јонузи Мемиш Рефиз од Тетово, ул. 
�Илинденска� бр. 111, жиро сметка 41500-601-81414, 
во Агенцијата за работа со блокирани сметки и реги-
старска влошка бр. 02012392-6-09-000, се отвора сте-
чајната постапка, не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (14675) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 54/2003 

од 30.05.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должникот АД за изработка на накит ЗЛАТАРА Круше-
во, со седиште во Крушево, на ул. �Манчу Матак� бр. 
51, со основна дејност изработка на накит, со жиро сме-
тка 41110-601-8077 во Агенцијата за работа со блокира-
ни сметки на учесниците во платниот промет Скопје. 
Стечајната постапка над должникот се отвора на 

ден 30.05.2003 година во 14,00 часот. 
За стечаен судија се определува судијата Татјана 

Сусулеска член на советот и судија на овој суд. 
За стечаен управник се определува Тодор Пренџов, 

ул. �Кеј 9-ти Септември� бр. 70-1/10, телефон 048 429-
740 и 070 552-503. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена смета-

но од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на РМ� да ги пријават своите побарувања на 
адреса на стечајниот управник и пријавите да ги такси-
раат со уплатница од 600,00 денари во корист на Репуб-
лички судски такси-стопанство - трезорска сметка 
100000000053095, уплатна сметка 840-018-03338 приход-
на шифра 722211-00 депонент на Народна банка на РМ. 
Се повикуваат доверителите своите разлачни пра-

ва на подвижните предмети и правата на должникот 
како и разлачните права на недвижностите на долж-
никот што не се запишани во јавните книги - катаста-
рот и разлачните права на недвижностите што се за-
пишани во јавните книги-катастарот да ги пријават во 
рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ�. Пријавувањето да го извр-
шат кај стечајниот управник, а во пријавата да озна-
чат на кои предмети постои разлачно право, начинот 
и основата на засновање на тоа право како и обезбеде-
ното побарување. 
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Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да не ги исполнуваат директно на должникот ту-
ку на стечајниот управник за стечајниот должник. 
Отворањето на стечајната постапка да се запише во 

трговскиот регистар, во јавните книги-катастарот и во 
регистарот на правата од индустриска сопственост. 
Се закажува рочиште и тоа Собир на доверители за 

испитување и утврдување на пријавените побарувања - 
испитно рочиште за поднесување на извештај - Собра-
ние на доверителите за ден 03.07.2003 година во 12,00 
часот во судница бр. 9 во Основниот суд во Прилеп. 
Ова решение да се објави на огласната табла во Ос-

новниот суд во Прилеп и во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (14749) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 213/01 од 12.07.2001 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
претпријатие �ОПУС�, ДОО, експорт-импорт, Скопје, 
со седиште на ул. �III Македонска Бригада� бб, со жи-
ро сметка 40100-601-257086 и регистарска влошка 1-
46608-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I 
- Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот ТП 

�ОПУС� - 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.             (14780) 

__________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст.бр.6/03 од 21.02.2003 година, над Трговското друштво 
за производство, трговија, угостителство и услуги МАУ-
ЕР Абдулмеџит ДООЕЛ увоз-извоз с.Камењане, жиро 
сметка 41500-601-85642 во Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки и регистарска влошка бр. 02027123-8-01-000, 
се отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Тетово.                        (14889) 

__________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст.бр.54/03 од 09.05.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, тр-
говија и услуги ЕКСТРА ЉУБОТЕН Бобан ДООЕЛ 
експорт-импорт с.Вратница, Вратница, Тетово, со жиро 
сметка бр. 41500-601-548732 што се води при Агенци-
јата за работа со блокирани жиро сметки - Скопје, П.Е. 
Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје 
под Трег. бр. 123812432/99, со регистарска влошка бр. 
02019258-8-03-000 од 15.03.2000 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува, поради немање на имот, согласно 
член 64 од Законот за стечај. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                       (14890) 

__________ 
 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 40/2003 
од 29.04.2003 година, ја отвори стечајната постапка на 
стечајниот должник Друштво за производство, тргови-
ја, сообраќај и услуги �Аргзон� увоз-извоз Салиу Љаб-
дрим од Кичево, ул. �Скопска� бр. 149. 
Ја заклучи стечајната постапка на стечајниот долж-

ник, согласно член 84, став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                       (14891) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. 
бр.60/02 од 02.06.2003 година, е отворена стечајна по-
стапка над должникот Јавно трговско друштво за трго-

вија, производство, угостителство и услуги ЛИНИ-КО-
МЕРЦ увоз-извоз - Штип, ул. �Митко Недев� бр. 17, со 
жиро сметка бр. 200000028051907 кај Стопанска банка 
АД - Скопје, Филијала - Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот Јавно 

трговско друштво за трговија, производство, угости-
телство и услуги ЛИНИ-КОМЕРЦ увоз-извоз - Штип, 
се заклучува затоа што друштвото не располага со 
имот доволен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот Јавно 

трговско друштво за трговија, производство, угости-
телство и услуги ЛИНИ-КОМЕРЦ увоз-извоз - Штип 
да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд 
во Штип. 

 Од Основниот суд во Штип.                           (14892) 
__________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

82/2003 од 26.05.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Трговско друштво за занаетчиство и тр-
говија МЕЛЕ увоз-извоз Јанку Михаил Меле ДООЕЛ 
Крушево, со седиште на ул. �Илинденска� бр. 9, запи-
шано во регистарска влошка бр. 01011069?-8-09-000 на 
Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија 
на мало во продавници претежно со храна, пијалaци и 
тутун, со жиро сметка 200000032858451 при Стопанска 
банка АД Скопје, Филијала Крушево. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува поради немање на имот за покривање на трошоци-
те на стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (14893) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр.94/2003 
од 22.05.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Трговец поединец за производство и трго-
вија на мало со облека Николоски Борис Драги ДАВОР 
Прилеп, со седиште на ул. �Моша Пијаде� бр. 1/79, за-
пишан во регистарска влошка бр. 01003373?-6-03-000 
на Основниот суд во Битола, со основна дејност произ-
водство на друга горна облека, со жиро сметка 
300020000163965 во Комерцијална банка АД Скопје, 
Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува поради немање на имот за покривање на трошоци-
те на стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (14894) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
86/2003 од 26.05.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Трговец поединец за превоз на патници 
во друмскиот сообраќај КАМИКАЗА 2000 Прилеп ПО, 
со седиште на ул. �Кире Гаврилоски� бр. 36, запишан 
во регистарска влошка бр. 01002724?-6-06-000 на Ос-
новниот суд во Битола, со основна дејност превоз на 
патници, со жиро сметка 300020000133895 во Комер-
цијална банка АД Скопје, Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува поради немање на имот за покривање на трошоци-
те на стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (14895) 

__________ 
 

Основниот суд во Струмица, објавува дека со реше-
ние на стечајниот совет под Ст.бр.90/03 од 27.05.2003 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
ДПУТ Софи комерц увоз-извоз ДООЕЛ од Струмица, 
со жиро сметка бр. 200000016909905 што се води при 
Стопанска банка АД Скопје, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање имот на должникот, зара-
ди што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
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вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие да се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.        (14896) 

__________ 
 

Основниот суд во Струмица, објавува дека со реше-
ние на стечајниот совет под Ст.бр.85/03 од 27.05.2003 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
ППС �УНИФИЛ� ц.о. Радовиш, со жиро сметка бр. 
41310-601-5764 што се води при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки Скопје, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање имот на должникот, 
заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие да се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (14897) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Ст.бр.23/03 од 12.02.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги �РИ - НАС ТРАДЕ� 
Насер ДООЕЛ - Скопје, со седиште на ул. �2-ра маке-
донска бригада� ТЦ Треска 2-ри кат, со сметка број 
300000001001658 кај Комерцијална банка АД - Скопје, 
со регистарска влошка број 020010571?-8-01-000, и 
истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (14908) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III.Ст.бр.258/03 од 05.06.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник Друштво 
за производство и пласман на производи ВАЛАС КОМ 
Златко ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. �Марко Оре-
шковиќ� бр. 45, жиро сметка бр. 300000000635483 и 
регистарска влошка бр. 02016802?-8-03-000 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не 
се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Друштво за производство и пласман на произ-
води ВАЛАС КОМ Златко ДООЕЛ Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.         (14915) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение II.Ст.бр.270/03 од 12.05.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за аудио-ви-
део продукција, маркетинг, трговија и услуги БАЛАНС 
Огнен ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на 
ул. �11 Октомври� бр. 16/35 и жиро сметка број 40100-
601-466788 при Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки на учесниците во платниот промет на Република 
Македонија, со регистарска влошка бр. 02029777?-8-09-
000, и истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (14987) 

__________ 
 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст.бр.27/2003 
од 23.04.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Трговец поединец за трговија на мало со 

прехранбени производи Арифи Зенел Неџат �БЕНАР� 
од Кичево и истата не се спроведува поради немање на 
средства за стечајна маса и се заклучува стечајната по-
стапка над наведениот должник согласно член 64, став 
1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                          (14995) 

__________ 
 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение 
Ст.бр.29/2001 од 07.05.2003 година, е заклучена стечај-
ната постапка над должникот АД �Кланица� - Кочани, 
со седиште во Кочани на ул. �Штипски пат� бб, жиро 
сметка 220558100414111, запишан во трговскиот реги-
стар во регистарска влошка Трег.бр. 436/2001. 
Да се брише должникот АД �Кланица� - Кочани од 

трговскиот регистар кој го води Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (14997) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л.бр.47/03 од 

18.03.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за трговија и услуги Атоли ДООЕЛ увоз-
извоз с.Просениково, Струмица, и се заклучува. 
Имотот кој се состои од деловен простор со повр-

шина од 178 м2, што претставува 2/3 од објектот кој се 
наоѓа во с.Просениково, Струмица на Кп.бр.2024/2, во 
КО на с.Просениково, Струмица, во вредност од 
1.830.465,00 денари, како основачки влог да му при-
падне на единствениот содружник и основач Спасов 
Ило од с.Просениково, Струмица. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.           (14752) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр.39/02 од 
02.06.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Услужното трговско претпријатие на големо и мало 
�Вергови� П.О. увоз-извоз Радовиш, ул. �Вардарска� 
бр. 15 - Радовиш, со жиро сметка бр. 41310-601-45314, 
кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учес-
ниците во платниот промет - Скопје, но 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.            (14753) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л. бр. 19/2003 од 24.02.2003 го-
дина, отворена е ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за промет на големо и мало �МА-
ТЕКС� експорт-импорт ц.о. Скопје, со седиште на ул. 
�Вељко Влаховиќ� бр. 20/6, со жиро сметка бр. 40100-
601-50961. 
За ликвидатор се определува лицето Матевски Љуп-

чо од Скопје, со стан на ул. �Вељко Влаховиќ� бр. 20/6. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија�, до ликвидаторот со пријава во два при-
мерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од де-
нот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (14769) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд II. Л. бр. 36/2003 од 23.04.2003 година, 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Произ-
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водно трговско претпријатие извоз-увоз �ТРИФЕ-ТРЕЈД� 
ДОО Гостивар, со седиште на ул. �Б. Цветковски� бр. 1 и 
сметка бр. 41510-601-42536. 
За ликвидатор се определува лицето Таска Дани-

ловска од Тетово. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија�, до ликвидаторот со пријава во два при-
мерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од де-
нот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (14771) 

__________ 
 

Ликвидаторот Жаклина Павиќевиќ, дипломиран 
економист од Радовиш, ул. �Вардарска� бр. 25, запиша-
на како ликвидатор под П. Трег. бр. 287/03, во тргов-
скиот регистар при Основниот суд во Штип, по трет 
пат објавува дека Јавното трговско друштво за произ-
водство, угостителство и трговија Вангеловски Коцев 
Гоше и др. јтд Радовиш, ул. �Партизанска� бр. 91, со 
број на жиро сметка 200000026435014, отворена во 
Стопанска банка Радовиш, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена од пос-
ледната објава. 
Од ликвидаторот.          (14898) 

__________ 
 
Ликвидациониот управник Благојче Петрушев од 

Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 
160/2003 од 12.02.2003 година, објавува дека Друштво-
то за производство, промет и услуги ИДЕА МАК Бла-
гојче и др. ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �Јаблани-
ца� бр. 24-б, со жиро сметка бр. 40100-601-195078 при 
Комерцијална банка, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 15 дена, по објавувањето на ог-
ласот во �Службен весник на РМ�, до ликвидациониот 
управник, со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (14905) 

__________ 
 

Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип, 
ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд во Штип, со решение П. 
Трег. бр. 384/2003, објавува дека Јавното трговско 
друштво за производство и трговија Јорби јтд Кочани, 
со број на жиро сметка 200000027814839, отворена при 
Стопанска банка-филијала Кочани, 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.          (15001) 

__________ 
 
Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип, 

ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд во Штип, со решение П. 
Трег. бр. 385/2003, објавува дека Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги Деготекс ДООЕЛ Свети Ни-
коле, ул. �4-ти Јули� бр. 52-А, Свети Николе и со број 
на жиро сметка 200000786455719, отворена при Сто-
панска банка-Свети Николе, 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.          (15006) 

Ликвидаторот Манојлоски Ќире од Гостивар, ул. �Жи-
вко Брајковски� бр. 69, објавува дека со решени П. Трег. 
919/03 од 10.04.2003 година од Основниот суд Скопје I - 
Скопје, отворена е ликвидација на Друштвото за произ-
водство, трговија, транспорт, угостителство и услуги ФУ-
МЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, со жиро сметка бр. 
260000545048916, отворена кај Радобанк Скопје. 
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�, а нај-
доцна 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (15010) 

_______________________________________________ 
 

НОТА Р СКИ  ОГЛАСИ   
Врз основа на Договор за регистриран залог врз 

подвижни предмети потврден (солемнизиран) од нота-
рот Чедо Иванов од Кочани под ОДУ 131/03 од 
26.05.2003 година, засновано е заложно право-реги-
стриран залог од втор ред врз подвижни предмети:  

1. Апарат за точење гориво, производител Тубс За-
греб, тип/модел D II 50 222 MT, со фабрички број 0260 
и година на производство 1997;  

2. Апарат за точење гориво, производител Тубс За-
греб, тип/модел D II 58 222 MT, со фабрички број 095 и 
година на производство 1997; 

3. Апарат за точење гориво, производител Тубс За-
греб, тип/модел D II 50 222 MT, со фабрички број 0259 
и година на производство 1997; 

4. Апарат за точење гориво, производител Тубс За-
греб, тип/модел D II 58 222 MT, со фабрички број 0094 
и година на производство 1997; 

5. 4 (четири) Резервоари за гориво, производител 
Заваривац Врање, тип/модел 30 МЗ, година на произ-
водство 1997; 

6. 2 (два) Резервоари за гориво, производител Зава-
ривац Врање, тип/модел 60 МЗ, година на производс-
тво 1997 и 

7. 1 (еден) Резервоар за гориво, производител Зава-
ривац Врање, тип/модел 30 МЗ, година на производство 
1997 сопственост на заложниот должник, кое заложно 
право е регистрирано во Централниот регистар на 
26.05.2003 година со деловоден број 10920030000026 и 
врз основа на Договор за залог врз неподвижни предме-
ти со својство на извршна исправа потврден од страна 
на нотарот Чедо Иванов од Кочани под ОДУ 132/03 од 
26.05.2003 година, заснована е хипотека од втор ред 
врз недвижности БЕНЗИСКА ПУМПА со столбна тра-
фостаница, плато и натстрешница, што се наоѓа во Ко-
чани изградена на КП бр. 1094, м.в. �Гладни Рид�, 
зграда 1, влез 1, приземје со површина од 121 м2, згра-
да 2, влез 1, приземје со површина од 100 м2 односно 
вкупно 221 м2 и земјиште на КП бр. 1094 под зграда 1 
со површина од 155 м2, земјиште под зграда 2 со повр-
шина од 121 м2 и земјиште околу зграда со површина 
од 5.554 м2, сопственост  врз основа на Имотен лист бр. 
720 за КО Чифлик издаден од Државниот завод за гео-
детски работи - Одделение за премер и катастар Коча-
ни сопственост на заложниот должник Друштво за 
транспорт, производство, трговија и услуги �ЕУРО 
ПЕТРОЛ� Кочани, ул. �14-та Бригада� бр. 108, Кочани 
во корист на Комерцијална банка АД Скопје, со седи-
ште во Скопје на ул. �Кеј Димитар Влахов� бр. 4, како 
обезбедување на парично побарување на заложниот 
должник по основ на Договор за користење на девизен 
поткредит од средствата на Германско-Македонскиот 
Фонд за кредитирање на развојот на мали и средни тр-
говски друштва во износ од ЕУР 150.000,00.      (14648) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран залог врз 

подвижни предмети потврден (солемнизиран) од нота-
рот Чедо Иванов од Кочани под ОДУ 134/03 од 
27.05.2003 година, засновано е заложно право-реги-
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стриран залог од прв ред врз подвижни предмети: по-
веќе машини за шиење, машини оверлок, преси  за пег-
лање, елипсасти столови за пеглање, казани за пареа, 
машини рупичарки, опшиварки, фиксер преси, столбна 
трафостаница, бансеци, лактерки, пунтарици, машини 
двоигловки, автомати за џебови, окасати рупичарки, 
ибердеци, рендејки и друго кое заложно право е реги-
стрирано во Централниот регистар на 29.05.2003 годи-
на со деловоден број 10920030000027 и врз основа на 
Договор за залог врз неподвижни предмети со својство 
на извршна исправа потврден од страна на нотарот Че-
до Иванов од Кочани под ОДУ 132/03 од 26.05.2003 го-
дина, заснована е хипотека од втор ред врз недвижен-
ПРОИЗВОДЕН ПОГОН ЗА КОНФЕКЦИЈА кој се нао-
ѓа на ул. �Т. Вангелов�, с. Мородвис, Кочани, изграден 
на: 1. КП 2029, зграда 1, приземје со површина од 400 
м2, КП 2029, зграда 1 сутерен со површина од 24 м2, 
КП 2029, зграда 1, кат 1 со површина од 405 м2, КП 
2026, зграда 1 или згради со вкупна површина од 829 
м2 и земјиште на КП 2029 и тоа под објект 560 м2 и 
околу објект 2158 м2 или земјиште со вкупна површина 
од 2718 м2 запишани во Имотен лист бр. 1087 за КО 
Мородвис издаден од ДЗГР-Одделение за премер и ка-
тастар - Кочани, сопственост на Друштвото за произ-
водство, услуги и трговија на големо и мало МОТЕКС 
96 увоз-извоз ДООЕЛ с. Мородвис-Општина Зрновци, 
во корист на Комерцијална банка АД Скопје, со седи-
ште во Скопје на ул. �Кеј Димитар Влахов� бр. 4, како 
обезбедување на парично побарување на заложниот 
должник по основ на Договор за рамковен револвинг 
кредит-лимит врз основа на заложно право во износ од 
ЕУР 406.000,00.                                                      (14649) 

___________ 
 
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. 209/03 од 27.05.2003 година, заложниот должник 
Друштвото за застапување и трговија АВТОТЕХНА, 
Владимир и др. ДОО Скопје, со седиште на ул. �Даме 
Груев� бр. 3, со МБ 4207297, има заложено свој недви-
жен имот опишан во потврдата приватна исправа, во 
полза на заложниот доверител Комерцијална банка АД 
Скопје, кој залог е запишан во јавната книга што се во-
ди при Државниот завод за геодетски работи - Одделе-
ние за премер и катастар Скопје, во Имотен лист бр. 
15863 за К.О. �Центар 1�.                                      (14650) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт изготвен од нотарот Но-

ве Костовски од Скопје, ОДУ бр. 202/03 од 23.05.2003 
година, заложниот должник Министерство за финан-
сии - Биро за стокови резерви Скопје, со седиште на 
ул. �Орце Николов� бр. 71 со МБ 4071735, има заложе-
но подвижни предмети, опишани во нотарскиот акт, во 
полза на заложните доверители Франа С.А. Женева-Та-
бацс Ен Феуиллес, Руе де Лаусанне 82 ЦХ - 1202, Же-
нева, Швајцарија и БНП ПАРИБА (Суис) С.А. Плас Д 
Холанд 2, Касе Постал, ЦХ, 1211, Женева 11, Швајца-
рија, кој залог е регистриран во Централниот регистар 
на Република Македонија - Заложен регистар Скопје.  

                                                                            (14651)  
___________ 

 
Врз основа на Договор за залог со својство на из-

вршна исправа, потврден под ОДУ бр. 128/03 од 
27.05.2003 година, од нотарот Ѓорѓи Николов од Гевге-
лија, склучен помеѓу заложниот доверител Друштво за 
производство, промет и услуги ХРОМОС-ПЕСТИЦИ-
ДИ Зоран Догазански и др. ДОО увоз-извоз Скопје - 
Скопје, со седиште на ул. �Даме Груев� бр. 5/3, БДС 
4642210 и заложниот должник Друштво за производс-
тво, преработка и трговија МИРАВЦИ АД, со седиште 
во с. Миравци, Гевгелија, со БДС 5440670, засновано е 

заложно право од прв ред над следните идни подвижни 
предмети-очекуван принос од лозови насади по сорти:  

1. Мишел палиери, количина 50.000,00 кг. по цена 
од 15 денари за кг. или вкупно идно производство 
750.000,00 денари;  

2. Кингс рубин, количина 50.000,00 кг. по цена од 
15 денари за кг. или вкупно идно производство во 
вредност од 750.000,00 денари; 

3. Дон марино, количина 50.000,00 кг. по цена од 15 
денари за кг. или вкупно идно производство во вред-
ност од 750.000,00 денари; 

4. Бело зимно, количина 150.000,00 кг. по цена од 
10 денари за кг. или вкупно идно производство во 
вредност од 1.500.000,00 денари; - очекуван принос од 
пченица засадена на површина од 4,6 хектари во очеку-
вано идно производство од 13.800,00 кг. во вредност од 
124.200,00 денари, сите во сопственост на заложниот 
должник.                                                                  (14652) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште интензивно лозје на 

КП 8328, план 015, скица 015 во м.в. �Умата�, класа 3 во 
површина од 8480 м2 заведено во Имотен лист бр. 285 за 
КО Кавадарци 1 вон, издаден од ДЗГР - Одделение за пре-
мер и катастар Кавадарци, сопственост на Ризов Ристо од 
Скопје, ул. �Владимир Комаров� бр. 16/1-22 за купопро-
дажна цена од 1.900 евра (илјада и деветстотини евра) 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на Република Македонија�, писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојано-

ска, ул. �ЈНА� бр. 45, Кавадарци.                         (14531) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште сопственост на Фи-

липовски Борис, нива во К.О. Драчево, заведена во Посе-
довен лист бр. 1593 на КП 6325, со вкупна површина од 
725 м2, сопственост на продавачот, за купопродажна цена 
од 200 денари по м2. 
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� број 16, нас.Драчево - Скопје, во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, во 
спротивно го губат правото на првенство.           (14705) 

__________ 
 

Се врши продажба на земјоделско земјиште во 
Скопје, построено на КО Марино, на К.П. 169/1, на м.в. 
�Бела Земја�, нива, 4 класа, со површина од 2974м2, на 
која е сосопственик на 5/6 идеален дел Павловски Јо-
ван, за цена од 300,00 денари. 
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 Дојчинова Снежана, ул. �Палмиро То-
љати� бр. 173.           (14765) 

__________ 
 

Се продава земјиште во приватна сопственост, ни-
ва, на м.в. �Стара Воденица� К.П. бр. 486/28, класа 5, 
план 3, скица 9, кое е со вкупна површина од 633м2, 
КО Волково, сопственост на Богдан Алексиќ од Скоп-
је, врз основа на Поседовен лист број 1375 од 
07.03.2003 година, за цена од 120.000,00 денари. 
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Се повикуваат сосопствениците на напред цитира-

ното земјиште, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на РМ�, писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. �Пролет� бр. 1/3-18.
            (14766) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште сопственост на 
Јаневска Марија, нива во КО Драчево, заведена во По-
седовен лист бр. 1206 на К.П. 1095, план 4, скица 8, во 
м.в. �Смоквинки�, култура нива, класа 2, со вкупна по-
вршина од 5905м2, од кои се продаваат 590,5м2, сопс-
твеност на продавачот, за купопродажна цена од 200,00 
денари по м2. 
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 
спротивно, го губат правото на првенство.          (14976) 

__________ 
 

Се продава нива, класа 3, на К.П. бр. 2012, во м.в. 
�Борско� со површина од 3587м2 и нива, класа 3, на 
К.П. бр. 2163, во м.в. �Сефреица� со површина од 
5034м2, заведени во Поседовен лист број 108 за КО Ла-
жани, сопственост на Стојановиќ Томислав, од с. Ла-
жани, Прилеп, за цена од 130.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите кои граничат со погоре наведена-
та парцела, 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 првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. �Сотка 
Ѓорѓиоски� бб.           (14901) 

__________ 
 

Се продава недвижност: една идеална третина од 
К.П. 4002, на м.в. �Крапчеви Ливади�, катастарска кул-
тура 13000, класа 2, со вкупно површина 15873м2, кој 
имот е подробно опишан во Имотен лист 2620 за КО 
Варош, сопственост на Драгица Алексова од Битола, за 
вкупна купопродажна цена од 96.000,00 денари. 
Се повикуваат лицата кои полагаат право на пре-

димство на купување и тоа сосопствениците, заеднич-
ките сопственици и соседите чие земјиште граничи со 
недвижниот имот, предмет на продажбата во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на предимс-
тво на купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Виолета Ангеловска, ул. �Јосиф Јосифов-
ски� бб, 7000 Битола.                        (14902) 

__________ 
 
 Над недвижност-деловен простор, кој се наоѓа  во 

Скопје, ул. �Н. Парапунов� со вкупна површина од 364 
м2 од кои зграда 1, влез 001, кат-приземје, кој имот ле-
жи на КП бр. 815 дел 4 КО Карпош, сопственост на 
должникот-заложниот должник Друштво за промет и 
услуги и градежништво КОНАРТИС Михајло и други 
ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Железнич-
ка� бр. 33, Скопје, видно од Имотен лист број 29541 из-
даден од ДЗГР - Сектор за премер и катастар Скопје, 
заснован е залог (хипотека) со нотарски акт Договор за 
залог (хипотека) врз недвижност од втор ред од страна 
на нотарот Нада Палиќ од Скопје, заведен под ОДУ. 

бр. 95/03 од 03.06.2003 година во корист на заложниот 
доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување 
на парично побарување во износ од 42.000,00 ЕУР. 

                                                                            (14804) 
___________ 

 
Врз основа на Договор за залог за обезбедување на 

парично побарување со засновање на регистриран нев-
ладетелски залог од прв ред на подвижни предмети со 
својство на извршна исправа солемнизиран од нотарот 
Виолета Ангеловска од Битола, под ОДУ бр. 174/03 од 
26.05.2003 година и врз основа на Договор за залог (хи-
потека) од прв ред со својство на извршна исправа со-
лемнизиран од нотарот Виолета Ангеловска од Битола, 
под ОДУ бр. 175/03 од 26.05.2003 година, склучен по-
меѓу Роберт Цингар од Битола, Анастас Цингаровски 
од Битола, Благој Наумовски од Битола од една страна 
како заложни доверители и Друштвото за одгледување 
на говеда, производство на млеко, други видови на 
производство, трговија и услуги �САМУРАЈ� увоз-из-
воз ДОО, с. Добромири, Новаци, со седиште во с. До-
бромири, Новаци, со БДС бр. 5727693, застапувано од 
овластениот потписник-управител Тони Бошевски од 
Добромири, Битола и Тони Бошевски од Добромири, 
Битола, од друга страна како заложни должници, зас-
нован е залог од прв ред во корист на заложните дове-
рители на подвижните предмети, сопственост на за-
ложните должници, подробно опишани во Записникот 
за попис на заложени предмети заверен под УЗП бр. 
2267/03 од 26.05.2003 година, како и залог-хипотека од 
прв ред врз недвижностите подробно опишан во Посе-
довен лист 315 за КО Добромири.                        (14881) 

___________ 
 
 
Врз основа на нотарски акт ОДУ бр. 168/2003 од 

03.06.2003 година, на нотарот Стојмир Николов од Ви-
ница, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје, фи-
лијала Виница, како заложен доверител и ДООЕЛ �Сим-
пром� - Виница како должник-заложен должник, засно-
вано е заложно право од прв ред врз следните подвижни 
предмети: 1. Товарно возило, марка Застава, тип, 80 10 
Н, број на шасија - 032428, број на мотор -624239, годи-
на на производство 1985, со рег. ознака ШТ.425-КЕ; 2. 
Товарно возило, марка МАН, тип, Арабјтс гем Локс-Ф, 
број на шасија - ВВВМЛ02Х459Г067740, број на мотор -
08864895212361, година на производство 1991, со рег. 
ознака ШТ.107-КД; 3. Товарно возило, марка Застава, 
тип, 83 10/3.600, број на шасија - 037381, број на мотор -
631722, година на производство 1986, со рег. ознака 
ШТ.580-КЕ; 4. Товарно возило, марка Мерцедес-Бенц, 
тип, 2435 Л 6х2, број на шасија - ВВДБ65841315582134, 
број на мотор -44294410602583, година на производство 
1990, со рег. ознака ШТ. 024-КЕ; 5. Приколка, марка 
КАЕССБОХРЕР, тип - В14Л, број на шасија - 
ВВКК41800001018065, година на производство 1990, со 
рег. ознака ШТ. 529-КД; 6. Патничко возило, марка - 
Опел, тип, Вектра ГЛПЛУСИ, број на шасија - ВВО-
ЛОЈБФ19У1032626, број на мотор -Х16ХЕЛ20Л01942, 
година на производство 2000, со рег. ознака ШТ.086-
КФ; 7. Патничко возило, марка Фолксваген, тип, 255-Д-
БУС, број на шасија - ВВВ2ЗЗЗ25ЗЦНО41447, број на 
мотор -СЦ032821, година на производство 1981, со рег. 
ознака ШТ.675-КФ, за обезбедување на парично побару-
вање во износ од 45.000,00 ЕУР по Договор за рамковен 
лимит бр. 03-060/1 од 29.05.2003 година.               (14883) 

___________ 
 
Врз основа на договор за залог (хипотека) со својс-

тво на извршна исправа составен во форма на нотарски 
акт од нотарот Тана Топалоска од Охрид, под ОДУ бр. 
141/03 од 29.05.2003 година, склучен помеѓу Комерци-
јална банка А.Д. Скопје-филијала Охрид, со седиште 
на ул. �Партизанска� бр. 24, Охрид, како заложен дове-
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рител и Трговското друштво за производство, трговија 
и фотографски услуги-Спироска Ружица - �ФОТО ЉУ-
БЕ� Охрид ДООЕЛ, со седиште во Охрид, на ул. �Бул. 
Туристичка� бр. 50, како корисник на кредит и заложен 
должник и Трговското друштво за производство, трго-
вија и услуги Мирјана Шишкоска �ШИШКО� Охрид 
ДООЕЛ со седиште во Охрид, на ул. �Бул. Туристичка� 
бр. 50, Охрид, засновано е заложно право-хипотека од 
прв ред врз недвижниот имот деловен простор (дуќан) 
кој се наоѓа во колективна станбена зграда во Охрид, 
на локација бр. 3996/84, на ул. �Булевар на Револуција� 
бр. 50, сега ул. �Бул. Туристичка� бр. 50, означен под 
број 6, во површина од 42 м2, сопственост на трговско-
то друштво за производство, трговија и фотографски 
услуги-Спироска Ружа - �ФОТО ЉУБЕ� Охрид ДОО-
ЕЛ, и - хипотека од втор ред врз недвижниот имот кој се 
наоѓа во Охрид, на ул. �Моша Пијаде� поставен на КП 
бр. 15574/1, план 78, скица 3 и тоа под објект во повр-
шина од 54 м2 и двор на користење во површина од 8 м2 
или во вкупна површина од 62 м2, во КО Охрид, сопс-
твеност на Трговското друштво за производство, трго-
вија и услуги Мирјана Шишкоска �ШИШКО� Охрид 
ДООЕЛ и тоа за обезбедување на парично побарување 
кое произлегува од Договорот за одобрување  на кра-
ткорочен кредит и Договорот за рамковен револвинг 
кредит-лимит врз основа на заложно право.        (14886) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог (хипотека) со својс-

тво на извршна исправа, составен во форма на нотар-
ски акт од нотарот Тана Топалоска од Охрид, под ОДУ 
бр. 140/03 од 29.05.2003 година, склучен помеѓу Ко-
мерцијална банка А.Д. Скопје - филијала Охрид, со се-
диште на ул. �Партизанска� бр. 47, Охрид, како зало-
жен доверител и Трговското друштво за производство, 
трговија и услуги Мирјана Шишкоска �ШИШКО� 
Охрид ДООЕЛ со седиште во Охрид, на ул. �Бул. Ту-
ристичка� бр. 50, како заложен должник, засновано е 
заложно право - хипотека од прв ред врз недвижен 
имот сопственост на заложниот должник и тоа недви-
жен имот кој се наоѓа во Охрид на ул. �Моша Пијаде� 
поставен на КП бр. 15574/1, план 78, скица 3 и тоа под 
објект во површина од 54 м2 и двор на користење во 
површина од 8 м2 или вкупна површина од 62 м2, во 
КО Охрид, за обезбедување на парично побарување 
кое произлегува од Договор за одобрување на кратко-
рочен кредит и Договор за рамковен револвинг кредит-
лимит врз основа на заложно право.       (14887) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт-Договор за залог-хипотека 

врз недвижност (со својство на извршна исправа) соста-
вен од нотарот Васил Кузманоски од Охрид, под ОДУ 
книга II реден број 287/03 од 02.06.2003 година, склучен 
помеѓу �Охридска банка� АД Охрид,  со седиште на бул. 
�Македонски Просветители� бр. 19, Охрид, како заложен 
доверител, Трговско друштво за производство, трговија и 
услуги Божо Илоски �РЕМИС� Охрид ДООЕЛ со седи-
ште на ул. �Винковачка� бр. 79, Охрид  како должник и 
�ЈУГОТУТУН� - Угостителски услуги Друштво со огра-
ничена одговорност - Охрид ДОО со седиште во нас. �Св. 
Стефан� бб, Охрид како заложен должник, засновано е за-
ложно право-хипотека од прв ред врз  недвижниот имот 
сопственост на заложниот должник и тоа недвижен имот-
хотел кој се наоѓа во Свети Стефан на КП број 944/3 на 
место викано �Рот�, под објект со површина од 288 м2 и 
право на трајно користење на двор со површина од 768 м2 
или вкупна површина од 1056 м2 во КО Конско со кат-
ност По+П+2.           (14888) 

___________ 
 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште на сите субјекти со право на првенство на купува-
ње, сопственикот Стевковиќ Ангелко им нуди на про-
дажба нива 4 класа од  719 м2, двориште од 500 м2 и зем-
јиште под зграда од 82 м2 или вкупно 1301 м2 се устроено 

на КП 888 план 009,  в.м. �Дробница� запишано во ИЛ 48  
за КО Побожје, под следните услови: 

 Недвижноста продавачот ја нуди за вкупна цена од 
420.000,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш на денот 
на склучување на договорот. Купувачот го плаќа дано-
кот на промет и трошоците за пренос на недвижноста. 
Изјавите за прифаќање на понудата, понудените,  

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.           (14945) 

___________ 
 
Се продава овошна градина на КП бр. 416/9 на место 

викано �Црквиште�, култура овошна градина 4-та класа, 
чија вкупна површина изнесува 742  м2, нива на КП бр. 
416/10 на место викано �Црквиште�, култура нива 3-та 
класа со површина од 517 м2 и нива на КП бр. 416/12 на 
место викано �Црквиште�, култура нива 3-та класа со по-
вршина од 742 м2, сите заведени во Поседовен лист бр. 
2551 за КО Волково на име Друштво за производство, тр-
говија  и услуги ЕЛ ДОН КАСТИЛЛО Ангел ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, ул. �Перо Наков� бр. 110 за цена 
од 320,00 денари за метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Олга Димовска, на ул. �Железничка� бр. 37-а, 
Скопје.                                                                     (15041) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште. КП 2198, план 6, 

скица 55, во м.в. �Село�, нива класа 6 во површина од 
1351 м2 заведена во Поседовен лист бр. 1225 за КО Ро-
мановце на име Јашари Нафије од с. Романовце, за ку-
попродажна цена од 60 денари по метар квадратен. 
Се повикуваат зедничките сопственици, сосопстве-

ниците, соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, како и други лица кои сметаат дека по-
седуваат првенствено право на купување, во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата и да ја депонираат купопродажната цена кај 
нотарот Марјан Коцевски од Куманово. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. �11 
Октомври�  бр. 4.                                                    (15031) 

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

бр. 2415-8-17 ливада од 5 класа на м.в. �Виногради-
ште� во површина од 1085  м2  заведена во П.Л. бр. 369 
за К.О. Скудриње, сопственост на Османи Атип Јајо од 
с. Скудриње, за купопродажна цена од 60.000 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

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

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                  (15033) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. 
бр. 44-121-6 нива од 4 класа на м.в. �Соп� во површина 
од 226 м2  заведена во П.Л. бр. 2266 за К.О. Бањица, 
сопственост на Зенки Саит Неџат од с. Долна Ѓонови-
ца, за купопродажна цена од 150.000 денари. 
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Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

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

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                  (15034) 

___________ 
 
Над недвижен имот сопственост на Друштвото за 

трговија на големо и мало увоз-извоз Ласта Комерц 
ДООЕЛ Кочани: стан во Скопје на ул. �Партизански 
одреди� бр. 82, зграда 1, влез 2, кат 3, стан 11 трисобен 
во површина од 83 м2, зграда 1, влез 2, кат 3, лоѓии и 
балкони бр. 11 во површина од 11 м2 и зграда 1 влез 2 
подрум бр. 11 еднособен во површина од 4 м2 на КП 
1188/1 за КО Карпош според Имотен лист бр. 29440 из-
даден од ДЗГР катастар Скопје, заснован е залог - хи-
потека со Договор за хипотека ОДУ бр. 177/03 од 
05.06.2003 година кај нотарот Поповски Слободан во 
Скопје, корист на заложениот доверител Тутунска бан-
ка АД Скопје за 40.000,00 евра, кои произлегуваат од 
Договорот за рамковен кредит и негов анекс од 
26.05.2003 година и 26.05.2003 година склучен помеѓу 
Тутунска банка АД Скопје и Друштвото Ласта Комерц 
Кочани, Скопје.                                                       (15049) 

___________ 
   
Врз основа на Договор за регистриран залог со 

својство на извршна исправа, ОДУ бр. 100/03, составен 
од нотарот Елена Мартинова од Велес, склучен помеѓу 
Трговското друштво за производство, промет и услуги 
на големо и мало ХЕМОМАК Урош и др. ДОО увоз-
извоз Скопје, со седиште во Скопје на ул. �Никола 
Вапцаров� бр. 2/4 како Заложен доверител и Акционер-
ското друштво за производство, трговија и услуги ЛО-
ЗАР НОВО СЕЛО увоз-извоз Велес, со седиште во Ве-
лес на ул. �Скопски пат� бб., како Должник-Заложен 
должник, заради обезбедување на парично побарување 
на Заложниот доверител во износ од 5.020.029,00 дена-
ри, заснован е регистриран залог од прв ред врз иден 
принос од меркантилна пченица од родот за 2002-2003 
година посеана на површина од 170 ха на КП бр. 75, 
план 006, скица 007, Имотен лист бр. 1 КО Ново Село, 
кој залог е запишан во Централниот регистар под иден-
тификационен бр. 10620030000062.                      (14991) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран залог со 

својство на извршна исправа, ОДУ бр. 101/03, составен 
од нотарот Елена Мартинова од Велес, склучен помеѓу 
Трговското друштво за производство, промет и услуги 
на големо и мало ХЕМОМАК Урош и др. ДОО увоз-
извоз Скопје, со седиште во Скопје на ул. �Никола 
Вапцаров� бр. 2/4 како Заложен доверител и Акционер-
ското друштво за производство, трговија и услуги ЛО-
ЗАР ИЗВОР ПОЛЕДЕЛСТВО увоз-извоз Велес, со се-
диште во Велес на ул. �Скопски пат� бб., како Долж-
ник-Заложен должник, заради обезбедување на парич-
но побарување на Заложниот доверител во износ од 
4.146.534,00 денари, заснован е регистриран залог од 
прв ред врз иден принос од меркантилна пченица од ро-
дот за 2002-2003 година посеана на површина од 170 ха 
на КП бр. 10/1, план 44, КП бр. 11, план 47, КП бр. 11, 
план 46, КП бр. 11, план 42, КП бр. 12, план 46, КП бр. 12, 
план 37, КП бр. 13, план 37, КП бр. 13, план 9, во Имотен 
лист бр. 111 КО Извор, кој залог е запишан во Централни-
от регистар под идентификационен бр. 10620030000063.  

                                                                            (14992) 

Врз основа на Договор за регистриран залог со својс-
тво на извршна исправа, ОДУ бр. 102/03, составен од но-
тарот Елена Мартинова од Велес, склучен помеѓу Тргов-
ското друштво за производство, промет и услуги на голе-
мо и мало ХЕМОМАК Урош и др. ДОО увоз-извоз Скоп-
је, со седиште во Скопје на ул. �Никола Вапцаров� бр. 2/4 
како Заложен доверител и Акционерското друштво за 
производство, трговија и услуги ЛОЗАР ИЗВОР ИВАН-
КОВЦИ увоз-извоз Велес, со седиште во Велес на ул. 
�Скопски пат� бб., како Должник-Заложен должник, зара-
ди обезбедување на парично побарување на Заложниот 
доверител во износ од 3.526.803,00 денари, заснован е ре-
гистриран залог од прв ред врз иден принос од меркан-
тилна пченица од родот за 2002-2003 година посеана на 
површина од 165 ха на КП бр. 227, план 8, скица 9, КП бр. 
1404, план 14, скица 34, КП бр. 1405, план 14, скица 33, 
КП бр. 1407, план 14, скица 35 во Поседовен лист бр. 242 
КО Иванковци, кој залог е запишан во Централниот реги-
стар под идентификационен бр. 10620030000061.  (14994) 

___________ 
 
Согласно член 12 од Законот за договорен залог 

(�Службен весник на РМ� бр. 5/2003) Должникот-Зало-
жен должник - Друштво за производство, трговија и 
услуги �ПРЕСМАН� Мане ДООЕЛ Велес, со седиште 
во Велес на ул. �Кочо Рацин� бр. 8, објавува дека врз 
основа на нотарски акт - Договор за регистриран залог 
врз подвижни предмети со својство на извршна испра-
ва ОДУ бр. 81/03 од 12.05.2003 година, составен од но-
тарот Елена Мартинова од Велес, склучен помеѓу 
Друштвото за производство, трговија и услуги БРАНС 
Султана и други ДОО Велес, како Заложен доверител и 
Друштвото за производство, трговија и услуги �ПРЕС-
МАН� Мане ДООЕЛ Велес, како Должник-Заложен 
должник, засновано е заложно право од прв ред врз 
следните подвижни предмети: машина за клинци Тип В-
10, марка Витори во количина од 13 (тринаесет) броја, 1 
(една) машина за клинци, 1 (една) машина за поп нитни, 
1 (една) машина за извлекување на жица, 1 (една) маши-
на за чистење на нитни и 1 (една) машина за одмастува-
ње на нитни, сопственост на Должникот-Заложен долж-
ник, заради обезбедување на паричното побарување на 
Заложниот доверител во висина од 610.000,00 денари 
кои претставуваат противвредност на 10.000 ЕВРА. 
Залогот е запишан во Централниот регистар под единс-

твен деловоден идентификационен бр. 10620030000050.  
                                                                            (15035) 

_______________________________________________ 
 

М А Л И  О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважечки следните печати: 
Тркалезен печат под назив: "ЈЗО Клинички центар 
Скопје ОЕ Клиника за инфективни болести и фебрилни 
состојби, Субспецијалистичка амбуланта".  

Се огласуваат за неважечки следните 
документи: 

Пасош бр. 1438458 на име Секуловски Богосав, ул. 
"И. Л. Рибар" бр. 21, Мак. Брод.                      (9775)  
Пасош бр. 182913/94 издаден од СВР-Тетово на име 
Рамадан Идризи, с. Добарце, Тетово.       (14768) 
Пасош бр. 1458328 издаден од СВР-Скопје на име 
Илија Стевчевски, бул. "Партизански одреди" бр. 8/32, 
Скопје.                                                                  (14772) 
Пасош бр. 1184930 издаден од СВР-Скопје на име 
Јетон  Ехтеми, ул. "П. Илиќ 15" бр. 3, Скопје.     (14776) 
Пасош бр. 1641623 издаден од СВР-Скопје на име 
Секулоски Деан, ул. "Кумановска" бр. 12-а, Скопје. (14779) 
Пасош бр. 306116/94 издаден од СВР-Гостивар на 
име Хане Јонузи, ул. "М. Андоноски" бр. 106, Гос-
тивар.                                                                    (14797) 
Пасош бр. 1082258/98 издаден од СВР-Велес на име 
Нумановиќ Енвер, с. Г. Оризари, Велес.              (14798) 
Пасош бр. 1532322/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Змејкоски Дејанчо, ул. "71" бр. 8, с. Волково, Скопје.
                                                                   (14799) 
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Пасош бр. 1517207/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Љатифи Нухи, ул. "5" бр. 2,  с. Сарај, Скопје.     (14800) 
Пасош бр. 1523203 издаден од СВР-Скопје на име 
Мухамед Мешиќ, ул. "Дижонска 27" бр. 13, Скопје.   

                                                                 (14821) 
Пасош бр. 1483174/00 на име Селмани Абдиамит, с. 
Џепчиште, Тетово.                                     (14910) 
Пасош бр. 1819266 на име Зубероска Хасиба, ул. 

"Стив Наумов" бр. 68, Охрид.                      (14911) 
Пасош бр. 1546870 на име Секулоски Љупчо, Охрид.

                                                                    (14912) 
Пасош бр. 1474700 на име Сејрани Џевахир, Тетово.

                                                                   (14914) 
Пасош бр. 1726114 издаден од СВР-Скопје на име 
Малцева Јагода, ул. "Беровска" бр. 4 /3-24, Скопје. 

                                                                   (14956) 
Пасош бр. 1139911 издаден од СВР-Скопје на име 
Шаиновски Африм, с. Љубин, Скопје.       (14957) 
Пасош 1452039 издаден од СВР-Скопје. на име Оме-
ровиќ Еџевид, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 223-б, Скопје.
                                                                   (14998) 
Пасош бр. 723200/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Венцислав Дракулевски, ул. "К. Металец" бр. 108, 
Скопје.                                                       (15045) 
Пасош бр. 0264653 на име Анаќиоска Васка, с. Д. Ма-
настирец, Мак. Брод.                                     (15085) 
Пасош бр. 1486125 на име Исмани Ристем, с. Жеров-
јане, Тетово.                                                    (15086) 
Пасош бр. 1632633 на име Менсур Куртиши, с. 
Добарце, Тетово.                                                    (13703) 
Пасош бр. 1728748/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Сејфулаи Аделина, с. Боговиње, Тетово.             (15093) 
Пасош 1395137 издаден од СВР-Скопје на име Георгиев 
Сашо, ул. "Фрањо Клуз" бр. 24/2, Скопје.                 (15104) 
Пасош бр. 933859/96 издаден од СВР-Куманово на име 
Мирдита Бериша, ул. "Трст" бр. 28, Куманово.       (15142) 
Пасош бр. 1680888/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Зени Амети, с. Кондово,  ул." 1" бр. 80-а, Скопје. (15150) 
Пасош бр. 1182139 на име Ајдари Илјаз, ул. "Фаза-
нерија" бр. 2, Гостивар.                          (15170) 
Пасош бр. 1492306 на име Флутра Буџаку, Дебар. 
                                                                    (15172) 
Пасош бр. 1297948 на име Лата Лавдерим, Дебар. 
                                                                    (15173) 
Пасош бр. 1521325 на име Елвир Крлуку, Дебар. 
                                                                   (15174) 
Пасош бр. 1477033/00 издаден од СВР-Куманово на 
име Хазири Урим, ул. "Поток Серава" бр. 63, Кума-
ново.                                                      (15218) 
Пасош бр. 1678566/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Боровска Лилјана, ул. "Козле - 3" бр. 26, Скопје.(15220) 
Пасош бр. 302320 издаден од СВР-Гостивар на име 
Хасан Насер, с. Врапчиште, Гостивар.         (15223) 
Пасош бр. 1764491 издаден од СВР-Скопје на име 
Гроздановски Мишко, ул. "Богомилски поход" бр. 40, 
Скопје.                                                        (15231) 
Пасош бр. 890617/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Љатифи Реџеп, с. Грчец, Скопје.          (15289) 
Пасош бр. 226160 издаден од СВР-Гостивар на име 
Фатмире Алиу, с. Чегране, Гостивар.           (15293) 
Пасош бр. 1304211/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Фејзула Беља, ул. "143 БИС" бр. 33, Скопје.       (15297) 
Пасош бр. 1775017 издаден од СВР-Скопје на име Енис 
Ибраими, ул. "Марко Крале" бр. 26, Скопје.            (15303) 
Пасош бр. 0804321 на име Александар Цветановски, 
Битола.                                                      (15317) 
Пасош бр. 1670377 на име Беќири Нусрет, с. Челопек, 
Тетово.                                                      (15319) 
Пасош бр. 1670378 на име Беќири Јасин, с. Челопек, 
Тетово.                                                        (15330) 
Пасош бр. 823063 на име Беќири Аџер, с. Челопек, 
Тетово.                                                    (15333) 
Пасош бр. 1670376 на име Беќири Џемиле, с. Чело-
пек, Тетово.                                                    (15335) 

Пасош бр. 1156269 на име Беќири Екрем, с. Челопек, 
Тетово.                                                      (15337) 
Пасош бр. 1162030 на име Џолев Андреј, ул. "Д. Јур-
ков" бр. 25, Неготино.                        (15338) 
Пасош бр. 1736837/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Делоска Емилија, ул. "Радушка" бр. 62, Скопје. (15355) 
Пасош бр. 785994/95 на име Мехрун Даут, ул. �Диме 
Мечето� бр. 8, Скопје          (15445) 
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

35/03 на име Решат Сулимани, ул. "А. Цесарец" бр. 1/2-
1, Скопје, наместо: "пасош бр. 212321/94" треба да 
стои: "пасош бр. 212312/94".               (13619) 
Чекови од тековна сметка бр. 133589 од бр. 912585 до 
бр. 912595 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Алексовска Славковска Татјана, Скопје. (14778) 
Чек од тековна сметка бр. 7495211со бр. 0010005-

585012 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Атанасов Тихомир, Скопје.            (14810) 
Чек од тековна сметка со бр. 2727000044282 на име 
Ерол Џеладинов, Велес.                       (14874) 
Чекови од тековна сметка бр. 2404892 од бр. 1287635  
до бр. 1287644 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Алексов Иван, Скопје.          (15084) 
Чекови од тековна сметка бр. 8031528 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Поповски Сто-
јан, Скопје.                                                     (15097) 
Чек од тековна сметка со бр.9900212275 издаден од 
Македонска банка на име Петар Горгиев, Скопје.  (15105) 
Работна книшка на име Офелија Ковилоска, Скопје.

                                                                    (14770) 
Работна книшка на име Себајдиновска Фатима, ул. 

"Илинденска" бр. 178, Битола.          (14782) 
Работна книшка на име Албан Положани, Струга. 
                                                                    (14784) 
Работна книшка на име Леонора Мехмети, ул. "Же-
лезничка станица" бр. 8/18, Куманово.        (14789) 
Работна книшка на име Конески Иван, ул. "Ќ. Пет-
ров" бр. 38, Прилеп.                                     (14794) 
Работна книшка на име Огњанчо Лазаров, Скопје.   

                                                                 (14801) 
Работна книшка на име Костоска Валентина, ул. "Ило 
Попадинец" бр. 25, Прилеп.       (14808) 
Работна книшка на име Ислам Јашари, Тетово. 
                                                                    (14811) 
Работна книшка на име Билјана Малинова, Скопје.  

                                                                  (14906) 
Работна книшка на име Василева Елизабета, Стру-
мица.                                                                    (14919) 
Работна книшка на име Николоски Јован, Струга. 
                                                                   (14920) 
Работна книшка на име Гогова Зујца, ул. "Битолска" 
бр. 21, Струмица.                                       (14926) 
Работна книшка на име Левеска Менка, ул. "Расад-
ник" бр. Ц2/9, Охрид.                                     (14929) 
Работна книшка на име Вељановски Владимир, Ох-
рид.                                                                   (14930) 
Работна книшка на име Мерсели Агим, Тетово. 
                                                                   (14933) 
Работна книшка на име Мадешовски Киро, Пехчево.

                                                                   (14937) 
Работна книшка на име Кочковски Стефче, Скопје.   

                                                                  (14960) 
Работна книшка на име Билјана Костовска, с. Костин 
Дол, Мак Каменица.                        (14963) 
Работна книшка на име Нико Берберу, Скопје.    (14996) 
Работна книшка на име Сенад Османовиќ, Скопје.   

                                                                 (15012) 
Работна книшка на име Стефов Павел, Скопје.(15040) 
Работна книшка на име Верка Паунова, с. Таринци, 
Штип.                                                    (15062) 
Работна книшка на име Јакимовска Валентина, с. Д. 
Караслари, Велес.                                     (15067) 
Работна книшка на име Севдет Адеми, с. Црнилиште, 
Прилеп.                                                       (15069) 
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Работна книшка на име Кристина Недеска, Охрид.   

                                                                 (15071) 
Работна книшка на име Цветаноски Кице, с. Ропо-
тово, Прилеп.                                                    (15080) 
Работна книшка издадена од Радовиш на име Трај-
кова Сузана, Скопје.                        (15088) 
Работна книшка на име Циклевски Слободан, Скопје.

                                                                    (15094) 
Работна книшка на име Гоџо Филип,Скопје.   (15095) 
Работна книшка на име Лазар  Калевски, Скопје. 
                                                                   (15098) 
Работна книшка на име Ферди Али,Скопје.     (15149) 
Воена книшка на име Садик  Сахмир, Скопје. (14775) 
Воена книшка на име Велановски Марјанчо, Прилеп.

                                                                   (14783) 
Воена книшка на име Туловски Чедомир, Скопје.(14806) 
Воена книшка издадена од Куманово на име Влатко 
Алексовски, Скопје.                        (15032) 
Свидетелство од 6 одделение на име Моника Иг-
њевска, Тетово.                                                     (14781) 
Свидетелство за 8  одделение издадено од ОУ "26 -ти 
Јули" -Скопје на име Садедин  Усеин, Скопје.  (14786) 
Свидетелство на име Зибери Ќамиле, Тетово.  (14787) 
Свидетелство на име Ѓоко Мијалчев, Пробиштип.  

                                                                  (14790) 
Свидетелства од 1 и 3 година на име Лидија Гераси-
моска, Штип.                                                    (14791) 
Свидетелства од 2 и 3 година на име Сања Лазарева, 
Радовиш.                                                    (14792) 
Свидетелство од 5 одделение на име Илиоски Боби, 
Прилеп.                                                      (14793) 
Свидетелство на име Филипоски Боже, Прилеп.   (14795) 
Свидетелство за 2 година издадено од УСО "Кочо Ра-
цин"-Скопје на име Никола Билбиловски, Скопје. (14802) 
Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Војдан 
Чернодрински" - Скопје на име Анчев Александар, 
Скопје.                                       (14803) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од 
гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Фатмир 
Муртезани, Скопје.                                     (14805) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Велески 
Дарко, с. Самоков, Мак. Брод.        (14809) 
Свидетелство од 1 година на име Фатон Шабани, Те-
тово.                                                                    (14812) 
Свидетелство на име Крстова Емилија, Гевгелија. 
                                                                    (14813) 
Свидетелство од 1 година на име Чрчев Џоко, Бог-
данци.                                                       (14815) 
Свидетелство на име Митановски Перо, Гевгелија.  

                                                                  (14816) 
Свидетелство на име Тина Парцева, Нов Дојран. 
                                                                    (14817) 
Свидетелство на име Јованов Никола, Гевгелија. 
                                                                    (14818) 
Свидетелство на име Танов Илчо,Гевгелија.   (14819) 
Свидетелство од 2 година на име Павлинка Тушев-
ска, Богданци.                                      (14820) 
Свидетелство на име Чоков Костадин, Гевгелија. 
                                                                    (14858) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јусуфоски Иб-
раим, Прилеп.                                       (14875) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Гоце 
Делчев" -Ресен на име Крстановски Љамбев Живко, 
Ресен.                                                     (14876) 
Свидетелство од 1 година, земјоделско училиште 
издадено од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Кос-
товски Пеце, Ресен.                                     (14877) 
Свидетелства за 2 и 3 година издадени од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Љабинот Селими, 
Скопје.                                                       (14904) 
Свидетелства за 1 и 2 година издадени од ЕМУЦ "8-ми 
Септември" на име Блажевски Марјан, Скопје.     (14921) 
Свидетелство од 6 одделение на име Шкориќ Мони-
ка, Тетово.                                                    (14922) 

Свидетелство од 8 одделение на име Исаки Флора, 
Куманово.                                                     (14923) 
Свидетелство на име Јакупи Фитир, Куманово.   (14924) 
Свидетелство од 8 одделение на име Џевиров Емир, 
Пехчево.                                                     (14925) 
Свидетелство од 5 одделение на име Вељаноска Бри-
гида, Прилеп.                                       (14928) 
Свидетелство издадено од училиштето "8-ми Сеп-
тември"на име Мухамед Рушани, Тетово.           (14931) 
Свидетелство издадено од училиштето "8-ми Сеп-
тември"-Тетово на име Масхар Демири, Тетово.(14932) 
Свидетелство од 3 година издадено од училиштето 

"8-ми Септември"-Тетово на име Џемали Адили, 
Тетово.                                                      (14934) 
Свидетелство на име Имран Рамадани, Тетово.   (14935) 
Свидетелство  на име Бујсмин Кадрија, Тетово.  (14936) 
Свидетелство  од 2 година на име Ристиќ Бојан, Мак. 
Каменица.                                                     (14938) 
Свидетелство од 5 одделение издадено од ОУ "Гоце 
Делчев"-Штип на име Ангелов Ацо, Штип.     (014941) 
Свидетелства од 2 и 3 година на име Апостолов Рис-
то, Радовиш.                                                     (14942) 
Свидетелство од 3 година на име Јаневски Сашко, 
Радовиш.                                                     (14943) 
Свидетелство од 3 година на име Стефанова Адри-
јана, Радовиш.                                      (14944) 
Свидетелства од 2 и 3 година на име Николов Илија, 
Радовиш.                                                    (14946) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Митанов 
Димитар, Гевгелија.                                     (14948) 
Свидетелство на име Пајдаков Тано, Гевгелија.  (14949) 
Свидетелство на име Новаков Трајче, Струмица.(14950) 
Свидетелство на име Митров Горан, Гевгелија.  (14951) 
Свидетелство од 6 одделение на име Суљеманоски 
Орхан, Прилеп.                                       (14953) 
Свидетелства од 6, 7 и 8 одделение на име Јусуфоски 
Ќанија, Прилеп.                                       (14954) 
Свидетелство од 5 одделение на име Суљеманоски 
Орхан, Прилеп.                                       (14955) 
Свидетелство за 1 година издадено од ГМЦ "Чеде 
Филиповски Даме"-Скопје на име Ковачи Хуљаси, 
Скопје.                                                                    (14958) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Б. Ко-
нески"-Прилеп на име Стојкоска Светлана, Прилеп.  

                                                   (14959) 
Свидетелство на име Идриз Исмаиљи, Куманово. 
                                                                    (14961) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ибадет Муста-
фи, Куманово.                                     (14962) 
Свидетелства од 5-7 одделение издадени од ОУ "Пе-
тар Поп Арсов" на име Кристијан Светиев, Скопје.  

                                                                   (14993) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 

"Кочо Рацин"-Скопје на име Трпковска Весна, Скопје.
                                                                   (15036) 
Свидетелство за 3 година издадено од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Урим Дарлишта, 
Скопје.                                                                    (15038) 
Свидетелство за 3 година издадено од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Али Азизи, Скопје.    
                                                                 (15039) 

Свидетелства за 2  и 3 година издадени од гимнази-
јата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Шабани Нехат, 
Скопје.                                                     (15043) 
Свидетелство на име Камчева Викторија, Штип. 
                                                                    (15044) 
Свидетелство од 6 одделение на име Иван Дургу-
товски, Ресен.                                                    (15046) 
Свидетелство од 6 одделение на име Елмедина 
Сефери, Гостивар.                                     (15047) 
Свидетелство од 4 година на име Арген Селмани, 
Гостивар.                                                    (15048) 
Свидетелство од 4 година на име Владимир Ѓоргие-
ски, Гостивар.                                       (15050) 
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Свидетелство на име Тримќески Велимир, Тетово. 

                                                                  (15051) 
Свидетелство на име Беким Бајрами, Тетово. (15052) 
Свидетелства на име Даут Фејзулаи, Куманово. (15053) 
Свидетелство на име Мирдита Шаќири, Куманово.  

                                                                  (15054) 
Свидетелство на име Пчинска Милена, Куманово. 
                                                                   (15055) 
Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Владо 
Тасевски"-Скопје на име Тодор Пеливанов, Скопје.  

                                                                   (15056) 
Свидетелство од 6 одделение на име Бојковска 
Светлана, Куманово.                                     (15057) 
Свидетелство од 3 година на име Ниметула Рамада-
ни, Куманово.                                             (15058) 
Свидетелство од 6 одделение на име Саздов Ален, 
Св. Николе.                                                    (15059) 
Свидетелство од 2 година на име Марика Спасо-ва, 
Радовиш.                                                    (15063) 
Свидетелство од 2 година на име Конзулов Ѓорѓи, 
Радовиш.                                                    (15064) 
Свидетелство од 1 година на име Елица Бојкова, Ра-
довиш.                                                      (15065) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Јованов 
Влатко, Демир Капија.                                     (15066) 
Свидетелство на име Зорник Арнеп, Прилеп.  (15070) 
Свидетелство од 2 година на име Афија Равманоска, 
Мак. Брод.                                                     (15072) 
Свидетелство на име Мирјета Алити, Тетово.  (15073) 
Свидетелство од 6 одделение на име Ибраимоски 
Џенит, Прилеп.                                                     (15075) 
Свидетелство од 1 година издадено од училиштето 

"О. Чопела"-Прилеп на име Петкоска Мери, Прилеп.   
                                                  (15076) 

Свидетелство од 3 година на име Свинарска Сло-
боданка, Берово.                                       (15077) 
Свидетелство од 5 одделение издадено од ОУ "Б. Ко-
нески"-Прилеп на име Јандрески Игор, Прилеп. (15078) 
Свидетелство од 8 одделение на име Спиркоски 
Милан, Прилеп.                                                    (15079) 
Свидетелство од 2 година на име Трајческа Емица, 
Прилеп.                                                      (15081) 
Свидетелства на име Стојменова Тања, Виница. 
                                                                   (15083) 
Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Ѓор-
ѓија Пулески"-Скопје на име Љиљана Маркоска, 
Скопје.                                                      (15087) 
Свидетелство за 1 година издадено од ДСУ "Ѓорѓи 
Димитров"-Скопје на име Митевска Јана, Скопје. (15089) 
Свидетелство за 2 година издадено од У П У "Лазар 
Личеноски"-Скопје на име Маја Петровска, Скопје.  

                                                                  (15101) 
Свидетелство од 1 година издадено од "Елисије По-
повски Марко" на име Апостолоски Дејан, Скопје. 

                                                                    (15103) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 

"Орце Николов"-Скопје на име Клетников Филип, Ско-
пје.                                                                    (15143) 
Индекс издаден од Педагошки факултет на име Пет-
рушевска Сања, Штип.                        (15099) 
Индекс издаден од Педагошки факултет на име Ко-
цева Анкица, Штип.                                     (15100) 
Индекс бр. 36068 издаден од Правен Факултет-Ско-
пје на име Дамјан Павловски, Скопје.           (15119) 
Лична карта за странец на име Рондич Семир, Гев-
гелија.                                                                  (15090) 
Диплома на име Дика Рефије, ул. "М. Пат" бр. 33, Ст-
руга.                                                                    (14785) 
Диплома на име Филипоски Боже, ул. "Д. Наредни-
кот" бр. А 3/6, Прилеп.                        (14807) 
Диплома и свидетелство на име Васко Поп Гонов, ул. 

"Гоце Делчев" бр. 12, Богданци.         (14814) 
Диплома на име Митанов Димитар, ул. "Кожуф" бр. 

5, Гевгелија.                                                    (14947) 

Диплома на име Јосифовска Александра, ул. "П. 
Трпков" бр. 60, Велес.                                     (14952) 
Диплома на име Тодор Пејов, ул. "Трст" бр. 30, 
Штип.                                                                   (15042) 
Диплома на име Чубрикоска Наташа, ул. "Н. Амст-
ронг" бр. 21, Прилеп.                        (15068) 
Здравствена легитимација на име Иштрев Асанов, 
Велес.                                                       (14873) 
Здравствена книшка на име Зоки Стојанов, Проби-
штип.                                                      (14939) 
Здравствена книшка на име Тодор Димитриевски, 
Штип.                                                                    (14940) 
Здравствена книшка на име Трајковски Орце, 
Пробиштип.                                                     (15060) 
Здравствена книшка на име Адемов Џемаил, Велес.

                                                                    (15074) 
Денарска штедна книшка бр. 1410100639 на име Или-
ја Најденкоски, Охрид.                                   (14788) 
Даночна картичка бр.5030997140901 издадена од  
Управа за јавни приходи на име "СИТИ МИЛ" ТП, 
Скопје.                                                                    (14916) 
Даночна картичка бр. 5030997168660 издадена од 
Управа за јавни приходи на име "ПРИНС", Скопје. 

                                                                    (14917) 
Даночна картичка бр. 4030003472710 издадена од 
Управа за јавни приходи на име "МИРАЖ-СТ" 
ДООЕЛ, Скопје.                                       (14918) 
Даночна картичка бр. 4030990271780 издадена од 
Управа за јавни приходи- Скопје на име "Педагошки 
завод", Скопје.                                       (15061) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни 
приходи на име Бељуровски Сезгин, Велес.       (15082) 
Даночна картичка 5030994137721 издадена од УЈП-
Скопје на име Т.П "ТОНКА", Скопје.       (15102) 
Даночна картичка бр. 4030994111044 издадена од 
Управа за јавни приходи Скопје на име Т Д "Розе" ДО-
ОЕЛ, Скопје.                                       (15145) 
Даночна картичка бр. 4030994164288 издадена од 
Управа за јавни приходи - Скопје на име Томи Транс-
порт, Скопје.                                       (15147) 
Даночна картичка бр, 4030001429974 издадена од 
Управа за јавни приходи - Скопје на име Томи Транс-
порт ДООЕЛ, Скопје.                        (15148) 
_______________________________________________ 
 

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

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), Ко-
мисијата за јавни набавки на Министерството за одбра-
на на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-193/3 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. Општи одредби 
1. Предмет на набавка: овошен сок  
    во дои-пак од 2 дл           360.000 литри. 
2. Бараните производи во целост да одговараат на 

пропишаните одредби од Правилникот за квалитетот 
на производите од овошје, зеленчук и печурки и на пе-
ктинските препарати (член 54 и 56). 
Пакување: индивидуално фабричко пакување од по 2 

дл. со цевчиња за конзумирање, а потоа во картонски ку-
тии обележани согласно Законот за безбедност на храна-
та и на производите и материјалите што доаѓаат во кон-
такт со храната (�Службен весник на РМ� бр. 54/2002). 
Испорака: месечна по диспозиција - франко сите 

гарнизони во Р. Македонија. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни правни и физички лица, се 
спроведува по постапка согласно со одредбите од Зако-
нот за јавни набавки. 

4. Набавката не е делива. 



10 јуни 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 38 - Стр. 31 
 

II. Содржина на понудата 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цени во денари, франко купувач, без пресметан 

ДДВ, 
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитетот и потекло на производот. 
Во прилог на понудата понудувачот задолжително 

треба да достави гаранција во вид на депонирани 
средства или банкарска гаранција во висина од 5% од 
вкупната вредност на набавката со сите давачки. 
Понудувачот е должен да достави мостра за пону-

дениот производ по 20 (дваесет) примероци до Мини-
стерството за одбрана - Сектор за логистика, бул. �Јане 
Сандански� бр. 12, ламела 3, соба 31. 

 
III. Техничката документација потребно е да се до-

стави согласно Законот за јавни набавки во оригинални 
примероци или заверени копии од нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, согласно со За-
конот за трговски друштва и единствена класификација 
на дејности, 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

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

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или 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, 

- техничка способност на понудувачот (член 25 став 
1 алинеја 1, 2, 3, 4 и 5 од Законот за јавни набавки). 
Техничката документација не смее да биде постара 

од 6 (шест) месеци. 
 
IV. Критериум за избор на најповолен понудувач 
- цена    50 бодови; 
- техничка способност на понудувачот 40 бодови; 
- начин 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 
примерок, потпишана и заверена од страна на одговор-
ното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Ми-
нистерство за одбрана, бул. �Јане Сандански� бр. 12, 
Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството 
на Секторот за логистика или со предавање на Комиси-
јата за јавни набавки на денот на јавното отворање на 
понудите. 

 
VI. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

26.06.2003 година со почеток во 09,00 часот, во просто-
риите на Министерството за одбрана на Република Ма-
кедонија - Сектор за логистика, бул. �Јане Сандански� 
бр. 12, ламела 1, Скопје. 
Претставник на понудувачот е должен на Комисија-

та за јавни набавки да и предаде писмено овластување 
за учество на јавното отворање. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
Понудите кои не се доставени до определениот рок, 

понудите кои не се изработени според основите во овој 
повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја 
немаат целокупната техничка документација која се ба-
ра и нема да достават мостра, нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 02/469-008 лок. 126 и 107. 
 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), Ко-
мисијата за јавни набавки на Министерството за одбра-
на на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-196/3 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. Општи одредби 
1. Предмет на набавка:  
1.1. Јајца свежи класа �S� 1.070.000 парчиња; 
1.2. Јајца свежи класа �А�    870.000 парчиња. 
2. Бараните производи во целост да одговараат на 

пропишаните одредби од Правилникот за квалитетот 
на јајцата и производите од јајца. 
Испорака: петнаесетдневна-франко сите гарнизони 

во Р. Македонија од 01.10.2003 година. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни правни и физички лица, се 
спроведува по постапка согласно со одредбите од Зако-
нот за јавни набавки. 

4. Набавката е делива. 
 
II. Содржина на понудата 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цени во денари, франко купувач, без пресметан ДДВ, 
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитетот и потекло на производот, 
- рок на испорака. 
 
III. Техничката документација потребно е да се до-

стави согласно Законот за јавни набавки во оригинални 
примероци или заверени копии од нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, согласно со За-
конот за трговски друштва и единствена класификација 
на дејности, 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

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

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или 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, 

- техничка способност на понудувачот (член 25 став 
1 алинеја 1, 2, 3 и 5 од Законот за јавни набавки). 
Техничката документација не смее да биде постара 

од 6 (шест) месеци. 
 
IV. Критериум за избор на најповолен понудувач 
- цена    50 бодови; 
- техничка способност на понудувачот 40 бодови; 
- начин 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 заверена од страна на одговорното ли-
це на понудувачот, се доставува на адреса: Министерс-
тво за одбрана, бул. �Јане Сандански� бр. 12, Скопје, 
преку пошта, со предавање во деловодството на Секто-
рот за логистика или со предавање на Комисијата за јав-
ни набавки на денот на јавното отворање на понудите. 

 
VI. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

26.06.2003 година со почеток во 11,00 часот, во просто-
риите на Министерството за одбрана на Република Ма-
кедонија - Сектор за логистика, бул. �Јане Сандански� 
бр. 12, ламела 1, Скопје. 
Претставник на понудувачот е должен на Комисија-

та за јавни набавки да и предаде писмено овластување 
за учество на јавното отворање. 
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Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
Понудите кои не се доставени до определениот рок, 

понудите кои не се изработени според основите во овој 
повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја 
немаат целокупната техничка документација која се ба-
ра, нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 02/469-008 лок. 126 и 107. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 13 став 1 од Одлуката за начи-

нот и постапката при распределба на стоките во рамки-
те на царинските квоти (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 29/2003), Министерството за еконо-
мија, објавува 

 
Ј А В Е Н   П О В И К 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ЗАТВОРЕНИ ПИСМЕНИ 
ПОНУДИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКИТЕ  

ПО АУКЦИСКИ ПАТ 
 
I. Министерството за економија, објавува дека ќе 

врши распределба на стоки по аукциски пат во рамките 
на царинските квоти за увоз од Заедницата на државите 
Србија и Црна Гора и тоа за: 

- млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден 
шеќер или други материи за насладување, тарифна оз-
нака 0401, во количина од 1.000 тони; 

- сирење и урда, тарифна ознака 0406, во количина 
од 250 тони; 

- цигари што содржат тутун, тарифна ознака 2402 
20, во количина од 125.000.000 парчиња. 

 
II. Распределбата на стоките во рамките на царин-

ските квоти ќе се врши по делови, во количини и дина-
мика на увоз и тоа: 

 
а) Прв дел со рок на увоз од 01.07. до 30.09.2003 го-

дина 
 

Тарифна 
ознака 

Наименување на  
стоката 

Единечна 
мерка 

Количина 

0401 Млеко и павлака, не-
концентрирани и без 
додаден шеќер или 
други материи за засла-
дување тони 500 

0406 Сирење и урда тони 125 
2402 20 Цигари што содржат 

тутун парчиња 62.500.000 
 
б) Втор дел со рок на увоз од 01.10. до 31.12.2003 

година 
 

Тарифна 
ознака 

Наименување на  
стоката 

Единечна 
мерка 

Количина 

0401 Млеко и павлака, не-
концентрирани и без 
додаден шеќер или 
други материи за засла-
дување тони 500 

0406 Сирење и урда тони 125 
2402 20 Цигари што содржат 

тутун парчиња 62.500.000 
 
III. Аукцијата по пат на затворени писмени понуди 

се смета за успешна само во случај ако за секој поеди-
нечен дел од царинската квота се јават најмалку двајца 
учесници. 

 
IV. Котизацијата за учество во наддавањето во из-

нос од 3000,00 денари и административната такса во 
износ од 600,00 денари, треба да се уплатат за секој по-
единечен дел на царинска квота на сметка: 

100000000063095, уплатна сметка: 84003306116, при-
ходна шифра и програма: 72593000, корисник: Прихо-
ди а органите на управата. н

 
V. Роковите за извршување на увозот за секој дел 

од царинската квота се дадени во точка II. од овој јавен 
повик. 

 
VI. Заинтересираните трговски друштва, затворени-

те писмени понуди треба да ги достават до Министерс-
твото за економија, ул. �Јуриј Гагарин� бр. 15, заклуч-
но со 25.06.2003 година. 
Затворените писмени понуди се доставуваат, поо-

делно за секој поединечен дел од царинската квота, на 
начин утврден со член 15 од Одлуката за начинот и по-
стапката при распределба на стоките во рамките на ца-
ринските квоти (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 29/2003). 

 
VII. Отворањето на понудите од страна на комиси-

јата ќе се спроведе на ден 01.07.2003 година во 10 ча-
сот во Министерството за економија, во салата за со-
ста оци на 1 кат. н

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Министерство за транспорт и врски 
 

АКЦИОНА ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
ОПШТИНИТЕ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА - МЕАП 

 
Договор 1.20 Рехабилитација на дистрибутивна  

водоводна  мрежа, Лотови 1а, 2а, 3 и 4 
 

П О К А Н А   З А   Т Е Н Д Е Р  
Оваа покана за тендер ги следи генералните прави-

ла за набавка за овој проект, кои се ажурирани на Веб 
страната на ЕБРД во делот �Можности за набавки�, на 
17-ти март 2002 година. 
ЈП Исар, Штип, понатаму именуван како "Набаву-

вач,  Лот 1а", ЈКП Дервен, Велес, понатаму именуван 
како "Набавувач, Лот 2а ", ЈПКД Комуналец, Струми-
ца, понатаму именуван како "Набавувач, Лот 3 " и ЈП 
Водовод, Куманово, понатаму именуван како "Набаву-
вач, Лот 4" ќе  употребат дел од средствата од заемот 
од Европската банка за обнова и развој (Банката) за по-
кривање на трошоците за рехабилитација на дистрибу-
тивната водоводна мрежа. 
Набавувачот ги поканува заинтересираните Добаву-

вачи  да достават запечатени понуди за договорите кои 
се финансирани од дел на средства од заемот  за след-
ниве работи:  

- Лот 1а. ЈП Исар, Штип. Проектирање,  изведување 
и комплетирање на поставувањето за околу 7.0 км 
главни и секундарни цевководи со дијаметри од 90 мм 
до 280 мм и рехабилитација на околу 3.0 км на прик-
лучни цевководи во општина Штип, Македонија. Ма-
теријалот за цевки кој ќе се употребува ќе биде од по-
лиетилен. Понудувачите ќе немаат можност да предло-
жат нови материјали за цевките. 

- Лот 2а. ЈКП Дервен, Велес. Проектирање, изведу-
вање и комплетирање на поставувањето на околу 3.3 
км главни и секундарни цевководи на дијаметри од 90 
мм до 280 мм и рехабилитација на околу 2.1 км на 
приклучни цевководи  во општина Велес, Македонија. 
Материјалот за цевки што ќе се употребува ќе биде од 
полиетилен. Понудувачите ќе немаат можност да пред-
ложат нови материјали за цевките. 

- Лот 3. ЈПКД Комуналец, Струмица. Проектирање, 
изведување и комплетирање на поставувањето на око-
лу 19.0 км главни и секундарни цевководи на дијаме-
три од 90 мм до 355 мм и рехабилитација на околу 5.0 
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км на приклучни цевководи  во општина Струмица, 
Македонија. Материјалот за цевки што ќе се употребу-
ва ќе биде од полиетилен. Понудувачите ќе немаат 
можност да предложат нови материјали за цевките. 

- Лот 4. ЈП Водовод, Куманово. Проектирање, изве-
дување и комплетирање на поставувањето на околу 
21.0 км главни и секундарни цевководи на дијаметри 
од 90 мм до 355 мм и рехабилитација на околу 7.0 км 
на приклучни цевководи  во општина Куманово, Маке-
донија. Материјалот за цевки што ќе се употребува ќе 
биде од полиетилен. Понудувачите ќе немаат можност 
да предложат нови материјали за цевките. 
Понудите се за една и повеќе лотови. Секој лот мо-

ра да биде проценет посебно. Понудите за повеќе од 
еден лот можат да понудат попуст и таквиот попуст ќе 
биде разгледуван при споредба на понудите. 
Доставувањето на понудите за договорите кои се 

финансирани со средства од заемот од Банката  е отво-
рено за претпријатија од било која држава. Средствата 
од заемот на Банката нема да бидат искористени со цел 
да се исплатат лица или ентитети или за увоз на добра, 
доколку исплаќањето или увозот е забрането со одлука 
на Безбедносниот Совет на Обединетите Нации, земен 
од глава VII од Повелбата на Обединетите Нации. 
Потребно е понудувачите да се реномирани и 

искусни локални и/или странски добавувачи и треба да 
имаат релевантно искуство во проектирањето, изведу-
вањето и комплетирањето на рехабилитацијата и про-
ширувањето на водоводните дистрибутивни мрежи.  
Со цел да се квалификуваат кандидатите мора да му 

покажат Набавувачот дека воглавно ги задоволува бара-
њата во поглед на искуство, финансиска позиција и до-
каз за судски спорови, како што е прикажано подолу: 

1. Општо искуство. Кандидатот ќе ги исполнува 
следниве минимални критериуми: 
а) Просечен годишен промет како главен изведувач 

(одредено како фактурирање за работи во тек и комплети-
рани) во текот на изминатите пет години на еквивалент на 
еврото за Лот 1а � 1,700,000.00; за Лот 2а- 700,000.00; за 
Лот 3 - 3,500,000.00; за Лот 4 - 3,500,000.00; и 
б) Успешно искуство како главен изведувач во из-

ведувањето на најмалку три проекти од карактер и 
комплексност споредливи со предложениот договор во 
текот на изминатите пет години. 

2. Финансиска позиција. Кандидатот ќе прикаже де-
ка има пристап до, или на располагање тековни средс-
тва, непопречени реални средства, кредитни линии, и 
други финансиски средства, доволни да го подмири па-
ричниот тек за изградба за договорот за период од шест 
месеци, проценет како не помалку од Евро еквивалент за 
Лот 1а- 500,000.00; за Лот 2а - 200,000.00; за Лот 3 - 
1,000,000.00 и за Лот 4 - 1,000,000.00, земајќи ги во об-
зир обврските на кандидатот за други договори. 
Прегледаните годишни финансиски сметки, вклу-

чувајќи биланси на состојба и сметка за добивки и за-
губи изминатите пет години ќе бидат доставени и ќе 
мораат да ја прикажат јачината на финансиската пози-
ција на кандидатот, покажувајќи долгорочна профита-
билност, каде што ќе биде потребно. Набавувачот ќе 
бара информации од банкарите на кандидатите.  

3. Доказ за судски спорови. Кандидатот ќе обезбеди 
прецизни информации за секоја тековна или стара суд-
ска парница или арбитража, која произлегува од дого-
вори, кои тој ги завршил или се под негова изведба во 
изминатите пет години. Постојаната историја на канди-
датот или некој партнер во заеднички потфат дека бил 
прогласен за виновен може да резултира во неуспех на 
кандидатурата.  

4. Заедничките потфати мора да ги задоволат след-
ниве барања за квалификација: 

(а) Водечкиот партнер треба да исполни не помалку 
од 50 проценти од сите квалификувачки критериуми за 
општо искуство и финансиска позиција кои се  одреде-
ни  погоре.  

(б) Другите партнери треба да исполнат не помалку 
од 25 проценти од сите квалификувачки критериуми за 
општо искуство и финансиска позиција, кои се одреде-
ни погоре.  

(ц) Заедничкиот потфат мора колективно да ги за-
доволи критериумите за финансиска позиција, кои се 
наведени погоре, за чија цел релевантните цифри за се-
кој од партнерите ќе се додадат за да се постигне вкуп-
ниот капацитет на заедничкиот потфат. Секој поедине-
чен член треба да ги задоволи барањата за прегледани-
от биланс на состојба и судска парница.  
Тендерската документација може да се подигне или 

да се побара да биде доставена, на долунаведената 
адреса, и да се поднесе во пишана форма и по непо-
вратна уплата во износ од 200.00 евра или противизнос 
во друга конвертибилна валута. Доколку се побара, 
тендерската документација може да биде испратена 
преку пошта или пак по курир надвор од Република 
Македонија по извршената неповратна уплата во износ 
од 250,00 евра.  
Сите понуди треба да бидат придружени со тендер-

ски гаранции од 25,000.00 евра за Лот 1а; 10,000.00 
евра за Лот 2а; 50,000.00 евра за Лот 3 и 50,000.00 евра 
за Лот 4 или противизнос во друга конвертибилна ва-
лута. 
Понудите треба да бидат доставени до канцеларии-

те на адресата на ЈП Водовод, Куманово во или пред 
12:00 локално време на 14-ти август 2003, кога ќе би-
дат разгледувани во присуство на понудувачите однос-
но претставниците кои се избрани да присуствуваат. 
Адресата на ЈП Водовод е следната: ЈП Водовод, 

ул. �Фетка Наскова� 22, 1300 Куманово, Република 
Македонија. 
Списокот на потенцијалните добавувачи, кои ја по-

дигнале тендерската документација е достапен за увид 
на доленаведената адреса. 
Потенцијалните добавувачи можат да добијат допол-

нителни информации, да ја разгледаат тендерската доку-
ментација и истата може да ја подигнат на следнава адре-
са: МЕАП � Headquarters, ул. �Девол� 44-а, 1000 Скопје, 
Република Македонија, тел.: (+ 389) 2 3091 773/-776, факс: 
(+389) 2 3091 777, Е-маил: meaphq@meap-project.net. 
Цел на уплатата: Купување тендерска документаци-

ја од ПРОВА / МЕАП. 
Назив на примачот: Комерцијална Банка А.Д. Скоп-

је, жиро сметка: 300000000000133. 
Повикување на број: број на денарска сметка 

8081522-8355. Број на девизна сметка: 7080-1522-17315 
(за плаќање во девизи). 
Адресите на набавувачите се следниве: 
1) Договор Лот 1а: ЈП "Исар" Штип, ЈП Исар, 

Штип, ул. �Ген. Михајло Апостолски� 26, 2000 Штип, 
Македонија, тел: + 389 32 392 671, фах: + 389 32 392 
671; 

2) Договор Лот2а: "Дервен" Велес, ЈКП Дервен, ул. 
�Вардарска� бб, 1400 Велес, Македонија, тел: + 389 43 
233 434, фах: + 289 43 222 608; 

3) Договор Лот 3: ЈПКД "Комуналец" Струмица, 
ЈПКД "Комуналец" Струмица, ул. �24 Октомври� 2, 
2400 Струмица, Македонија, тел. +389 34 346 341, 
факс. +389 34 346 548; 

4) Договор Лот 4: ЈП "Водовод" Куманово, ЈП "Во-
довод" Куманово, ул. �Фетка Наскова� 22, 1300 Кума-
ново, Македонија, тел.: + 389 31 420 323, факс: +389 31 
423 144. 
Адресата на Министерство за транспорт и врски е: 

Плоштад Црвена Скопска Општина 4, 1000 Скопје, Ре-
публика Македонија. Контакт лице: Г-дин Васко По-
повски, тел:  +389 2 145 425, факс:+389 2 118 144, Е-
маил: popovski@mtc.gov.mk  
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REPUBLIC OF MACEDONIA 
 

MINISTRY OF TRANSPORT AND 
COMMUNICATIONS 

 
MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ACTION 

PROGRAMME � MEAP 
 

CONTRACT I.20 DISTRIBUTION NETWORK 
REHABILITATION, LOTS 1a, 2a, 3 AND 4. 

 
INVITATION FOR TENDERS 

 
This Invitation for Tender follows the General 

Procurement Notice for this project, which was published 
on the EBRD�s Web site in the Procurement Opportunities 
section on 17 March 2003.  

JP Isar, Stip, hereinafter referred to as �the Employer, 
Lot 1a�, JKP Derven, Veles, hereinafter referred to as �the 
Employer, Lot 2a�, JPKD Komunalec, Strumica, 
hereinafter referred to as �the Employer, Lot 3� and JP 
Vodovod, Kumanovo, hereinafter referred as �the 
Employer, Lot 4� intend using part of the proceeds of a 
loan from the European Bank for Reconstruction and 
Development (the Bank) towards the cost of water 
distribution network rehabilitation. 

The Employers now invite sealed tenders from 
contractors for the following contracts to be funded from 
part of the proceeds of the loan: 

- Lot 1a. JP Isar, Stip. Design, execution and 
completion of the laying of approximately 7.0 km of 
principal and secondary mains in diameters ranging from 
90 to 280 mm and rehabilitation of approximately 3.0 km 
of service pipelines within the Municipality of Stip, 
Macedonia. Pipe materials to be used will be polyethylene. 
Tenderers will have no opportunity to propose alternative 
pipe materials. 

- Lot 2a. JKP Derven, Veles. Design, execution and 
completion of the laying of approximately 3.3 km of 
principal and secondary mains in diameters ranging from 
90 to 280 mm and rehabilitation of approximately 2.1 km 
of service pipelines within the Municipality of Veles, 
Macedonia. Pipe materials to be used will be polyethylene. 
Tenderers will have no opportunity to propose alternative 
pipe materials. 

- Lot 3. JPKD Komunalec, Strumica. Design, execution 
and completion of the laying of approximately 19.0 km of 
principal and secondary mains in diameters ranging from 
90 to 355 mm and rehabilitation of approximately 5.0 km 
of service pipelines within the Municipality of Strumica, 
Macedonia. Pipe materials to be used will be polyethylene. 
Tenderers will have no opportunity to propose alternative 
pipe materials. 

- Lot 4. JP Vodovod, Kumanovo. Design, execution 
and completion of the laying of approximately 21.0 km of 
principal and secondary mains in diameters ranging from 
90 to 355 mm and rehabilitation of approximately 7.0 km 
of service pipelines within the Municipality of Kumanovo, 
Macedonia. Pipe materials to be used will be polyethylene. 
Tenderers will have no opportunity to propose alternative 
pipe materials. 

Tenders are invited for one or more lots. Each lot must 
be priced separately. Tenders for more than one lot may 
offer discounts and such discounts will be considered in the 
comparison of tenders. 

Tendering for contracts to be financed with the 
proceeds of a loan from the Bank is open to firms from any 
country. The proceeds of the Bank's loan will not be used 
for the purpose of any payment to persons or entities, or for 
any import of goods, if such payment or import is 
prohibited by a decision of the United Nations Security 
Council taken under Chapter VII of the Charter of the 
United Nations. 

To be qualified for the award of a contract, tenderers 
shall be reputable and experienced local and/or foreign 
contractors and shall have relevant experience in the 
design, execution and completion of the rehabilitation and 
extension of the water distribution networks. 

To be qualified an applicant must demonstrate to the 
Employer that it substantially satisfies the requirements 
regarding experience, financial position and litigation 
history, specified below: 

1. General Experience. The applicant shall meet the 
following minimum criteria: 

(a) Average annual turnover as prime contractor 
(defined as billing for works in progress and completed) 
over the last five years of euro equivalent for Lot 1a � 
1,700,000.00; for Lot 2a � 700,000.00; for Lot 3 � 
3,500,000.00; for Lot 4 � 3,500,000.00; and  

(b) Successful experience as prime contractor in the 
execution of at least three projects of a nature and 
complexity comparable to the proposed contract within the 
last five years. 

2. Financial Position. The applicant shall demonstrate 
that it has access to, or has available, liquid assets, 
unencumbered real assets, lines of credit, and other 
financial means sufficient to meet the construction cash 
flow for the contract for a period of six months, estimated 
as not less than euro equivalent for Lot 1a � 500,000.00; 
for Lot 2a � 200,000.00; for Lot 3 � 1,000,000.00 and for 
Lot 4 � 1,000,000.00, taking into account the applicant�s 
commitments for other contracts. 

The audited annual financial accounts, including 
balance sheet and profit and loss account for the last five 
years shall be submitted and must demonstrate the 
soundness of the applicant�s financial position, showing 
long-term profitability. Where necessary, the Employer 
will make inquiries with the applicant�s bankers. 

3. Litigation History. The applicant shall provide 
accurate information on any current or past litigation or 
arbitration resulting from contracts completed or under 
execution by him over the last five years. A consistent 
history of awards against the applicant or any partner of a 
joint venture may result in failure of the application. 

4. Joint ventures must satisfy the following minimum 
qualification requirements: 

(a) The lead partner shall meet not less than 50 percent 
of all the qualifying criteria for general experience and 
financial position specified above. 

(b) The other partners shall meet not less than 25 
percent of all the qualifying criteria for general experience 
and financial position specified above. 

(c) The joint venture must satisfy collectively the 
criteria for financial position stated above, for which 
purpose the relevant figures for each of the partners shall 
be added to arrive at the joint venture�s total capacity. 
Individual members must each satisfy the requirements for 
audited balance sheets and litigation. 

Tender documents may be obtained from the office at 
the address below on the submission of a written 
application and upon payment of a non-refundable fee of 
200.00 Euro or equivalent in a convertible currency. If 
requested, the documents may be dispatched by mail or 
courier outside of Macedonia upon payment of a non-
refundable fee of 250.00 Euro. 

All tenders must be accompanied by tender securities 
of 25,000.00 Euro for Lot 1a; 10,000.00 Euro for Lot 2a; 
50,000.00 Euro for Lot 3 and 50,000.00 Euro for lot 4 or 
their equivalent in a convertible currency. 

Tenders must be delivered to the office at the address 
of JP Vodovod, Kumanovo at or before 12:00 hours (local 
time) on August 14, 2003, at which time they will be 
opened in the presence of those tenderers� representatives 
who choose to attend. 

The address of JP Vodovod is: JP Vodovod, Fetka 
Naskova Street 22, 1300 Kumanovo,  Macedonia, Republic 
of. 
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A register of potential tenderers who have purchased 
the tender documents may be inspected at the address 
below. 

Prospective tenderers may obtain further information 
from, and inspect and acquire the tender documents at, the 
following office: MEAP Headquarters, Devol 44a, 1000 
Skopje, Macedonia, Phone: +389 2 3091 773 & 3091 776, 
Fax: +389 2 3091 777, E-Mail: meaphq@meap-project.net  

Purpose: Bying Tender documentation from PROWA / 
MEAP. Accepter: Komercijalna banka AD Skopje, Bank 
account 300000000000133.   

                    Foreign Curency           Local Curency 
A
 

ccount numbers:   70801522-17315            8081522-8355 
The Employers' addresses are as follows: 
1) Contract Lot 1a: JP �Isar� Stip. JP �Isar�, Gen. 

Mihajlo Apostolski Street 37, 2000 Stip, Macedonia, 
phone: +389 32 392 671, fax: +389 32 392 671. 

2) Contract Lot 2a: JKP �Derven� Veles, JKP 
�Derven�, Vardarska Street b.b., 1400 Veles, Macedonia, 
phone: +389 43 233 434, fax: +389 43 222 605,  

3) Contract Lot 3: JPKD �Komunalec� Strumica, JPKD 
�Komunalec�, 24 Octomvri Street 2, 2400 Strumica, 
Macedonia, phone: + 389 34 346 341, fax: + 389 34 346 548. 

4) Contract Lot 4: JP �Vodovod� Kumanovo, JP 
�Vodovod� Kumanovo, Fetka Naskova Street 22, 1300 
Kumanovo, Macedonia, phone: + 389 31 420 323, fax: + 
389 31 423 144. 

The Ministry of Transport and Communications 
address is: Plostad Crvena Skopska Opstina 4, 1000 
Skopje, Republic of Macedonia. Contact person: Mr. 
Vasko Popovski, tel: +389 2 3145 425, fax:+389 2 3118 
144, E-mail: popovski@mtc.gov.mk  

___________ 
 

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на Република  Македонија� 
бр. 21/02- пречистен текст и бр. 24/03), Комисијата за 
јавни набавки  на Министерството за животна средина 
и просторно планирање, објавува 

 
ОТВОРЕН  ПОВИК БР. 19/1/2003 

 
Општи одредби 
1.1. Нарачател: Министерство за животна средина и 

просторно планирање со седиште на ул. �Дрезденска� 
бр. 52, Скопје. 

1.2. Предмет на набавка: градежно и инсталатерско - 
занаетчиски работи за реконструкција и адаптација на 
простор за лабораторија, од проектот �Мониторинг си-
стем на реките во Македонија�, во објектoт на УХМР - 
Скопје. 

1.3. Начин на спроведување на постапката за јавна 
набавка: јавната набавка се спроведува со отворен по-
вик, согласно член 18 од Законот за јавни набавки. 

1.4. Понудувачи. 
Право на учество во јавната набавка има секое за-

интересирано домашно и странско, правно и физичко 
лице, кое е регистрирано за вршење на дејност која е 
предмет на набавката. 

2. Содржина на понудата 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- цена на чинење на работите искажана во денари, 
- рок на извршување на работите,  
- начин и услови на плаќање, 
- рок на важност на понудата. 
2.2. Кон понудата, понудувачот задолжително треба 

да ја приложи следната придружна документација: 
- Претставување на понудувачот (име, адреса, седи-

ште, овластено лице, телефон и факс); 
- Извод од судска регистрација за вршење на дејност; 
- Документ за бонитет од Централниот регистар; 
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 

- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 
изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејност и 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите од алинеја 3, 4, 5 и 6 треба да бидат 

доставени во оригинал или копија заверена од нотар и 
не смеат да бидат постари од шест  месеци. 

2.3. Кон  понудата, понудувачот задолжително треба 
да ја приложи следната дополнителна документација: 

- Референтна листа на досега реализирани работи за 
последните 3 (три) години, со назначување на вкупната 
вредност на работите и инвеститорите; 

- Список со опис на кадровска екипираност (име, 
презиме и степен на стручна подготовка) како и доказ 
за нивната стручност (дипломи сертификати и сл. ); 

- Список со техничка опрема и градежна механизација. 
2.4. Странско правно или физичко лице, кое се јаву-

ва како понудувач, доставува ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, реги-
стрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот изве-
штај содржи податоци за вкупното економско работе-
ње на странскиот понудувач во последните три години, 
согласно член 24 од Законот за јавни набавки. 

2.5. Понудувачот треба да достави рекламен, прос-
пектен и друг вид на презентациски материјал, доколку 
располага со него. 

3. Критериум за избор 
3.1. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- Цена                                                               60 бода; 
- Рок за извршување на работите                  10 бода; 
- Начин и услови на плаќање                          5 бода; 
- Референтна листа на досега  
реализирани работи                                         15 бода; 
- Кадровска и техничка опременост              10 бода. 
4. Тендерска документација 
4.1. Комплетната содржина на понудата е дефини-

рана во тендерската документација. 
4.2. Тендерската документација може да се подигне 

во просториите на набавувачот секој работен ден од 
8:00 до 15:00 часот. 

4.2.1. Понудувачите кои веќе имаат подигнато тен-
дерска документација (по претходното барање), можат 
со истата потврда да дадат понуда, без нова уплата. 

4.2.2. Сите понудувачи мора да достават ажурирани 
и комплетни документи за документација и понуда, 
према барањето. 

4.3. За тендерската документација се плаќа надо-
мест од 2000,00 денари на жиро-сметка број 12101152-
0278710 депонент на Народна банка на Република Ма-
кедонија, повик на бројот 725939-12 за корисникот Ми-
нистерство за животна средина и просторно планира-
ње, трезорска сметка 100000000063095, со назнака за 
кој јавен повик е уплатата. 

5. Начин и рок на доставување на понудата 
5.1. Понудите да се достават во согласност со чле-

новите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, и тоа во 
еден оригинален примерок потпишан и заверен од 
страна на одговорното лице. 

5.2. Понудата и другата документација се доставу-
ваат во затворен коверт. На предната страна на ковер-
тот, во горниот лев агол, треба да стои ознаката �не 
отворај� и бројот на барањето за прибирање на понуди. 
Во средината на ковертот да биде назначена точната 
адреса на набавувачот. На ковертот не смее да  стои 
никаква друга ознака врз основа на која може да се 
идентификува понудувачот. 
Затворениот коверт треба да содржи уште два за-

творени, запечатени коверта. Едниот, внатрешен ко-
верт ја содржи понудата со финансиска документација 
и носи ознака �понуда�, а другиот, внатрешен коверт ја 
содржи придружната и дополнителната документација 
и носи ознака �документација� и точната адреса на по-
нудувачот. 

mailto:meaphq@meap-project.net
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Комплетната понуда треба да биде без прецртани, 

подвлечени или избришани зборови, а во краен случај 
одредени корекции треба да бидат парафирани од овла-
стено лице. 

5.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

5.3. Рокот на доставување на понудите трае до 
26.06.2003 година. 
Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

26.06.2003 година во 9 часот во просториите на Мини-
стерството за животна средина и просторно планирање. 

5.4. Понудите може да се достават и преку пошта 
на адреса ул. �Дрезденска� бр. 52, Скопје, или да се 
предадат во архивата на Министерството за животна 
средина и просторно планирање, најдоцна до 15:00 ча-
сот секој работен ден, не подоцна од предвидениот рок 
за прибирање на понудите. 

6. Завршни одредби 
6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во наве-

дениот рок, како и понудите кои не се изработени спо-
ред основот во ова барање и Законот за јавни набавки, 
како и оние понуди кои ја немаат целокупната доку-
ментација која се бара, нема да се разгледуваат. 

6.2. Дополнителни информации можат да се добијат 
на телефон број (02) 366-930 локал 158 или локал 134. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД �Електро-
стопанство на Македонија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК  БР. 01-108/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на Отворениот повик бр. 01-

108/2003 е АД �Електростопанство на Македонија� - 
Скопје, со седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на хемикалии дадени во прегледот во точка 2.1. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. Постапката на повикот се спроведува со 
отворен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.4. Набавувачот го задржува правото, исполнува-
њето на предметната набавка да го додели на повеќе 
понудувачи. 

 
2. ОБЕМ, РАСПРЕДЕЛБА ПО ПОДРУЖНИЦИ И 

РОКОВИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАБАВКАТА 
2.1. Обем и распределба на набавката по подружници: 
 

Ред. 
бр. 

БАРАНИ 
ПРОИЗВОДИ 

РЕК 
Бито-
ла 

РЕК 
Осло-
меј 

Енер-
гетика 

ТЕЦ  
Него-
тино 

Вкупно 

1. Солна киселина 
33% во цистер-
ни (во т)  90 250 45 385 

1.1 Солна киселина 
33% во балони 
(во т)  60   60 

2. Натриум хидро-
ксид-лужина 
42-45% (т) 300 100 80 20 500 

3. Фери хлорид во 
цистерна (т) 30    30 

3.1 Фери хлорид во 
балони (т)  40   40 

4. Алуминиум 
сулфат (т)  60   60 

5. Амонијак 27% 
(кг) 25000  600 5000 30600 

6. Хидразин хи-
драт 24% (кг)  2000 600  2600 

7. Тринатриум 
фосфат (кг)  2000   2000 

2.2. Рокот за испорака на сите производи од пред-
метната набавка е најмногу една година, односно, до 
целосно исполнување, во зависност од тоа кој услов 
побрзо ќе се исполни, сукцесивно со рок од два дена од 
поединечна порачка и по диспозиција на набавувачот. 

2.3. Контакт телефони: 02/149-171. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот како и производителот на 
понудените производи (за секој производ поединечно). 

3.2. Понудата може да го опфати целиот обем на 
набавката или само дел од позициите на набавката 
(дозволена е делумна понуда но не и во рамките на ед-
на од позициите). 

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција (за која се конкурира) 
од обемот на набавката, како и вкупната вредност на 
целата понуда (со сите давачки согласно член 57 став 3 
од ЗЈН ако набавката е од странство). 

3.4. Единечните цени да се дадат на паритет ДДП 
магацин на набавувачот, истоварено - преточено спо-
ред распоредот даден во точка 2 од овој повик, со сите 
неопходни трошоци и со посебно искажан данок на до-
дадена вредност на вкупната понуда и изразени во де-
нари. Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и 
во странска валута. При одлучувањето, договарањето и 
реализацијата на набавката ќе се применува продажни-
от берзански курс. 

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
ње - само еден начин недвосмислено дефиниран. 

3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија (член 21 од ЗЈН). 

3.7. Во понудата да стои дека се прифаќа рокот на 
извршување на поединечна порачка (од точка 2.2) на-
правена од страна на набавувачот. 

3.8. Понудата треба да има рок на важност. 
3.9. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик од овластен пре-
ведувач. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од За-
конот за јавни набавки (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 21/2002). Домашните понудувачи тре-
ба да достават документ за бонитет кој го издава Цен-
тралниот регистар. Странските понудувачи доставува-
ат ревизорски извештај од реномирана ревизорска ин-
ституција. 

4.2. Понудувачот треба да достави потврда од Управа-
та за јавни приходи за платени даноци придонеси и други 
давачки. 

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1од член 26 од Законот за јавни набавки. 

4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаран-
ција на износ од 5% од вкупната вредност на понудата 
(вредност на ДДП со ДДВ член 58 од ЗЈН). 

4.5. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки: 

4.5.1. список на испораки на ваков вид стоки во 
последните 3 години со количините, датумите и прима-
чите, 
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4.5.2. технички карактеристики (спецификации) за 
производите што ги нуди со кои го потврдува квалите-
тот и стандардот на производите како и производите-
лот - потеклото на понудените производи, 

4.5.3. дозвола од Министерството за здравство за 
промет со отрови. 

4.6. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на отворениот по-
вик, согласно член 31 став 2 од ЗЈН. 

4.7. Целокупната документација која се бара треба да 
е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и 
не постари од 6 месеци освен ревизорскиот извештај. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки). 

5.1. Цена на набавката    70 бодови, 
5.2. Начин и услови на плаќање  30 бодови. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ  
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од ЗЈН. 
6.2. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, Скопје. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
24.06.2003 година во 11 часот, во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија� - Скопје, ул. �11 
Октомври� бр. 9, Скопје, во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 

                                           Комисија за јавни набавки 
___________ 

  
Врз основа на член 16 и 35 од Законот за јавни на-

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

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 01/03 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПО-
НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА, БЕЗ 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) 
 

 I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Општина Богданци 

- Богданци, ул. �Маршал Тито� бб. 
2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 01/03 е 

прибирање на документација за претходно утврдување 
на подобност на понудувачите како можни носители на 
изведба на следните видови работи на подрачјето на 
Општина Богданци за 2003 година: 
а) проектирање површини, реконструкција и сана-

ција на јавни и сообраќајни површини: сообраќајници, 
тротоари, јавни паркиралишта, спортски и детски игра-
лишта, пешачки патеки и други јавни површини со за-
вршен асфалтен слој (асфалт, бетон и други материјали); 

б) проектирање и изградба на тротоари, пешачки 
патеки, јавни паркиралишта и други јавни површини со 
завршен слој од префабрикувани бетонски елементи; 
в) проектирање, изградба на инфраструктурни си-

стеми: водоводна, хидрантска, канализациона (атмо-
сферска и фекална) мрежа; 
г) проектирање, изградба и реконструкција на јав-

ното осветлување и проектирање, реконструкција и из-
местување на НН-електрична мрежа; 
д) проектирање, изградба и реконструкција на јавни 

зелени површини; 
ѓ) одржување на јавното осветлување; 
е) набавка на материјали за одржување на јавното 

осветлување; 
ж) изработка на спортски реквизити (кошеви, голо-

ви), детски реквизити (лулашки), урбана опрема (клу-
пи, корпи за отпадоци, заштитни огради). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на 
учество имаат правни и физички лица кои вршат соод-
ветна стопанска дејност. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 31 од Законот за јавни набавки. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Комисијата за јавни набавки на Општина Богдан-

ци има потреба од претходно утврдување на подобност 
на понудувачите (претквалификација), преку докумен-
тација врз основа на која ќе се оцени способноста на 
понудувачите за извршување на предметот на набавка-
та (поз.а; поз.б; поз.в; поз.г; поз.ѓ; поз.е; поз.ж;). 

2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се побара-
ат дополнителни понуди за извршување на работи 
предвидени со Програмата за уредување на градежно 
земјиште на Општина Богданци, Програмата за изград-
ба, реконструкција, одржување и заштита на локалните 
патишта, улиците во населените места, сервисните и 
станбените улици и Програмата за јавно осветлување 
на Општина Богданци, сите за 2003 година, според ди-
намиката утврдена од набавувачот - Општина Богданци. 

3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска 
дејност, односно извршуваат градежни работи, своето 
учество на јавниот повик можат да го пријават врз ос-
нова на оценка дали ги исполнуваат условите утврдени 
со членот 38 од Законот за јавни набавки. 

 
III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите со пријавата за понудата ги доста-

вуваат следните документи: 
- документ за техничко-технолошки бонитет: рас-

положива опрема и други физички капацитети потреб-
ни за реализација на набавката, досегашното искуство 
(референтна листа) и стручен кадар (квалификација и 
број) за извршување на набавката (менаџерска способ-
ност); 

- документ за економско-финансиски бонитет; 
- потврда дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на 
дејноста; 

- документ за регистрација на претпријатието за вр-
шење на дејноста; 

- потврда од надлежен суд дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација. 
Документот за техничко-технолошкиот бонитет 

треба да се однесува за видот на работата (поз.а; поз.б; 
поз.в; поз.г; поз.д; поз.ѓ; поз.е; поз.ж;) од предметот на 
набавката за која понудувачите даваат своја понуда. 
Понудувачите можат да дадат понуда за една или 

повеќе позиции од предметот на набавката. 
Потребните документи се поднесуваат заверени кај 

нотар. 
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2. Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да 
носи ознака �не отворај�, бројот на јавниот повик и по-
зицијата за која се дава понуда, истиот не треба да со-
држи никаква ознака со која би можело да се иденти-
фикува понудувачот. 

3. Рокот за прием на документацијата изнесува 21 
ден од денот на објавувањето во средствата за инфор-
мирање. 

4. Документацијата се доставува до набавувачот: 
Општина Богданци - Богданци, ул. �Маршал Тито� бб. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот, како и несоодветно 
комплетирана, нема да се разгледува. 

 
Комисија за јавни набавки 

____________ 
 

Согласно член 17 и 18 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02), Комисијата за јавни набавки во ЈП �Македони-
јапат� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 18/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој oтворен повик бр. 18/2003 е 

ЈП �Македонијапат� - Скопје, со седиште на ул. �Даме 
Груев� бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката, прибирање на понуди за:  
- Универзална машина за обележување на патишта 

со следните карактеристики: 
- хидростатски погон со континуирана промена на 

брзината; 
- брзински сегменти за работа и возење; 
- автоматско подесување на ширината на линијата. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно член 18 од Законот за јавни наба-
вки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002). 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи името на произво-

дителот. 
2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 

вкупни цени за секоја позиција од обемот на понудата 
како и вкупната вредност на целата понуда (со сите да-
вачки согласно член 57 од Законот за јавни набавки ако 
набавката е од странство) и паритет ДДП магацин на 
набавувачот, со посебно искажан ДДВ на вкупната 
вредност на понудата изразена во МКД. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. 
2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот за испорака 

на машината. 
2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудата треба да го содржи потеклото на про-

изводителот на машината што е предмет на набавката. 
2.8. Гаранција, сервис и обезбедени резервни делови. 
 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од За-
конот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да достават документ 
за бонитет кој го издава Централниот регистар. 
Странските понудувачи доставуваат ревизорски из-

вештај од реномирана ревизорска институција. Докол-
ку понудувачот не подлежи на изготвување на ревизор-
ски извештај, во тој случај доставува доказ од надлеж-
на институција дека не е во обврска да изготвува реви-
зорски извештај и во исто време доставува друг соод-
ветен документ за својата економска и финансиска спо-
собност, издаден од соодветна институција. 

3.3. Понудувачот треба да достави потврда од 
Управата за јавни приходи за платени даноци, придо-
неси и други давачки. 

3.4. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки: 

- каталози со основни технички карактеристики и 
упатства за ракување со машината; 

- понудувачот да презентира дека за понудената ма-
шина вршел испорака на резервни делови од произво-
дителот. 

3.6. Референтна листа за досегашни работи од ваков 
вид од производителот. 

3.7. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на отворениот јавен по-
вик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.8. Целокупната документација која се бара треба да 
е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и 
не постари од 6 месеци освен ревизорскиот извештај. 

 
4. МАКСИМАЛНА ЦЕНА 
4.1. Максималната цена набавувачот ќе ја објави во 

согласност со член 22 од Законот за јавни набавки. 
 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

НАБАВУВАЧ 
5.1. Критериумите за избор на најповолен понуду-

вач се во согласност со член 27 од Законот за јавни на-
бавки и тоа: 

- квалитет на производот..............................30 поени; 
- цена...............................................................30 поени; 
- начин на плаќање........................................20 поени; 
- рок на испорака...........................................10 поени; 
- референтна листа на производителот.......10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: ЈП �Македонијапат� - Скопје, ул. 
�Даме Груев� бр. 14, за Комисијата за јавни набавки. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на 
27.06.2003 година (петок), во 12,00 часот во простории-
те на ЈП �Македонијапат� - Скопје, ул. �Даме Груев� 
бр. 14 - Скопје, во салата на VI кат, во присуство на ов-
ластени претставници на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 

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

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2002 и 24/2003), Комисијата за јавни набавки при ЈП 
за уредување на градежно земјиште и комунална ин-
фраструктура �Кратово� од Кратово, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-133/2003 

ЗА НАБАВКА НА ПОЛОВНО КОМУНАЛНО  
ВОЗИЛО ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ НА СМЕТ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: ЈП за уредување на градежно земји-

ште и комунална инфраструктура �Кратово� од Кратово. 
1.2.Предмет на набавката: Половно (употребувано), 

комунално возило во функционална состојба за изнесу-
вање на смет со капацитет од 12-15 м, сила на моторот 
120-200 КС и рок на испорака 15 дена од потпишува-
њето на договорот. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
 Податоците за понудувачот (содржани во Законот 

за јавни набавки), цена на понудата во денари, начин и 
услови на плаќање и рок на испорака. 

 
3. ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПОНУДУВАЧОТ КОЈA 

ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ СО ПОНУДАТА  
3.1. Опфатена во член 26 од Законот за јавни наба-

вки, по можност оригинал или заверено копие од ори-
гиналот. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
4.1. Цена на возилото  40 бода; 
4.2. Рок на испорака  10 бода; 
4.3. Начин на плаќање  10 бода; 
4.4. Технички карактеристики 30 бода; 
4.5. Референтна листа  10 бода. 
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Согласно член 55, 56 и 57 од ЗЈН-пречистен 

текст во рок од 10 дена од последната објава во средс-
твата за информирање до Комисијата за јавни набавки 
при ЈП за уредување на градежно земјиште и уредување 
на комунална инфраструктура �Кратово� од Кратово. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Секој понудувач има право да учествува само со 1 

понуда, се она што не е наведено во понудата ќе се 
применува регулативата на Законот за јавни набавки, а 
за терминот на отворањето на понудите, понудувачите 
ќе бидат дополнително известени. 
Дополнителни информации можат да се добијат на 

тел. 031 481-202 лок. 29 во ЈП за уредување на градеж-
но земјиште и комунална инфраструктура �Кратово� 
од Кратово.  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 15 став 1 алинеја 1, член 16 и 

член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 26/98, 50/01, 2/02 и 
21/02), Комисијата за јавни набавки на Бирото за сто-
ковни резерви, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-866/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ИМОТ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Биро за стоковни резерви, ул. �Орце 

Николов� бр. 71 - Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е осигурување на имотот 

на Бирото за стоковни резерви и тоа: 

а) Градежни објекти и целокупна опрема во обје-
ктите, на територијата на Република Македонија, од 
опасности од пожар и други опасности; 
б) Стоките во стоковните резерви во сопствени и 

изнајмени магацини и резервоарски капацитети од 
опасности од пожар и други опасности. 

1.3. Спецификацијата, односно тендерската доку-
ментација понудувачите можат да ја подигнат во про-
сториите на Бирото за стоковни резерви на ул. �Орце 
Николов� бр. 71 - Скопје, секој работен ден од 8,30 до 
15,30 часот. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни лица што се 
регистрирани за вршење на соодветната дејност. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик со јавно отворање согласно одредбите на За-
конот за јавни набавки. 

1.6. Предметот на набавката е делив. 
 
2. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
2.1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2.2. Обемот на покритие на осигурувањето со на-

броени ризици, одделно за објектите и за стоките. 
2.3. Висината на стапките за осигурување да биде 

искажана одделно за стоките од стоковните резерви и 
објектите, изразена во проценти. Висината на стапките 
на осигурување да биде искажана одделно за опасно-
сти од пожар и други опасности за кражба. 

2.4. Бонификации-попусти по разни основи, по 
предметот на осигурување. 

2.5. Начин, услови и рок на плаќање на премијата. 
2.6. Рок на исплата на штети. 
2.7. Рок на важност на понудата. 
 
3. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиската и економската способност, согласно член 24 од 
Законот за јавни набавки. 

3.2. Акт за основање на друштвото и решение за 
упис во трговскиот регистар. 

3.3. Дозвола за основање и работа согласно член 13 
од Законот за осигурување. 

3.4. Решение за ДДВ издадено од Управата за јавни 
приходи. 

3.5. Доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не 
им е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење 
на дејноста (извод од судска евиденција или друг соод-
ветен документ) или изјава потпишана од одговорното 
лице кај понудувачот. 

3.6. Референца за компанијата. 
3.7. Валидна банкарска гаранција на износ од 5% од 

вредноста на понудата, во смисла на член 58 од Зако-
нот за јавни набавки. 

3.8. Писмено овластување за претставникот на по-
нудувачот за учество на јавното отворање. 

3.9. Сите документи кои ја сочинуваат придружната 
документација треба да бидат доставени во оригинал 
или копија заверена на нотар. 

3.10. Странските правни лица се должни понудата и 
придружната документација да ги достават преведени 
на македонски јазик од овластен судски преведувач и 
заверени на нотар. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
4.1. Висина на премиска стапка              до 30 поени. 
4.2. Бонификација-попусти по  
разни основи                 до 20 поени. 
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4.3. Обем на покритие  
на осигурувањето                до 20 поени. 
4.4. Рок и начин на плаќање  
на премијата                 до 15 поени. 
4.5. Рок на исплата на штетите               до 15 поени. 
 
5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата со придружната документација да се 

достави на адреса Биро за стоковни резерви, ул. �Орце 
Николов� бр. 71 - Скопје, по пошта или директно преку 
архивата на Бирото. 

5.2. Понудите се доставуваат во согласност со чле-
новите 55-57 од Законот за јавни набавки. 

5.3. Рокот за доставување на понудите е до денот на 
јавното отворање, односно 27.06.2003 година до 11,30 
часот. 

5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
27.06.2003 година, во 12,00 часот во просториите на 
Бирото за стоковните резерви на ул. �Орце Николов� 
бр. 71 - Скопје. 

5.5. Понудата треба да се достави во еден оригина-
лен примерок, заверена и потпишана од одговорно лице. 

5.6. Секој учесник може да достави само една понуда. 
5.7. Понудите кои не ги содржат сите горенаведени 

податоци и придружна документација ќе се сметаат за 
некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошната 
постапка. 

5.8. Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на 
дад згледувани. ениот рок нема да бидат ра

                                             
Комисија за јавни набавки 

_______________________________________________ 
 

О Б Ј А В А 
 
Врз основа на член 10 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), 
Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А  

1. Стапката на трошоците на живот за месец мај 
2003 година во однос на месец април 2003 година е по-
висока за 0,6%. 

2. Правото на пораст на платите за месец мај 2003 
година во однос на месец април 2003 година за работо-
дав ите од членот 3 став 1 изнесува 0,3%. ц

 
     Бр. 08-3443/1    Министер, 
3 јуни 2003 година     Јован Манасијевски, с.р. 
         Скопје    
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