
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Четврток, 10 април 2003 
Скопје 

Број 27                        Год.  LIX 

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
622. 
Врз основа  на член 125, став 4  од Законот за од-

брана (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
42/2001 и 5/2003),  Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на  31.03.2003 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ, ПОДГОТВУВАЊЕ И УПО-
ТРЕБА НА СИЛИТЕ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Со оваа уредба се уредува организирањето, подго-
твувањето и употребата на силите на цивилната зашти-
та во Република Македонија. 

 
1. Организирање на силите на цивилната заштита 
 

Член 2 
Сили на цивилната заштита, заради заштита и спа-

сување на населението и материјалните добра од воени 
разурнувања, последиците предизвикани од нив и дру-
ги опасности во воена состојба, како и од природни не-
погоди, епидемии, техничко-технолошки и други не-
среќи во мир, формира Република Македонија. 
Сили на цивилната заштита, заради извршување на 

мерките за заштита и спасување за свои потреби, форми-
раат трговските друштва, јавните претпријатија, устано-
ви и служби и единиците на локалната самоуправа. 
Силите на цивилната заштита од став 1 на овој член 

се организираат како маневарски сили, а силите на ци-
вилната заштита од став 2 на овој член се организираат 
како месни сили на цивилната заштита. 

 
Член 3 

Сили на цивилната заштита се организираат во еди-
ници и штабови. 

 
1) Единици на цивилната заштита 
 

Член 4 
Маневарските сили на цивилната заштита се фор-

мираат како републички специјализирани единици, кои 
се формираат за извршување на посложени специфич-
ни и пообемни задачи во заштитата и спасувањето на 
населението и материјалните добра. 

 
Член 5 

Маневарски специјализирани единици се формираат 
и во трговски друштва, јавни претпријатија, установи и 
служби кои се од посебно значење за одбраната. 

 
Член 6 

Маневарските специјализирани единици се форми-
раат за следните специјалности: 

- противпожарна заштита, 
- прва медицинска помош, 
- спасување од урнатини, 
- расчистување на урнатини, 
- спасување од високи објекти, 
- спасување на вода, 
- спасување на планина, 
- спасување од сообраќајни несреќи од поголем 

обем, 
- спасување од хемиски несреќи, 

- извидување, 
- РХБ деконтаминација, 
- асанација на терен, 
- заштита од неексплодирани убојни средства, 
- згрижување на загрозено и настрадано население, 
- заштита и спасување на животни и продукти од 

животинско потекло, 
- заштита и спасување на растенија и растителни 

производи и 
- логистичка поддршка. 
 

Член 7 
Маневарските специјализирани единици се форми-

раат во јачина на одделение, вод и чета, а по потреба 
може да се формираат и одреди од еднороден или ме-
шовит состав. 
Маневарските специјализирани единици може да се 

формираат и како единици за брзи интервенции во ја-
чина на одделение и вод. 
При организирањето, подготвувањето и оспособу-

вањето на маневарските специјализирани единици, 
единиците за брзи интервенции од став 2 на овој член 
имаат приоритет. 

Член 8 
Месните сили на цивилната заштита се формираат 

како универзални и специјализирани единици. 
 

Член 9 
Месните универзални единици, по својата јачина се 

формираат како екипи, одделенија и водови. 
Екипи се формираат во населби кои бројат од 50 до 

200 жители и во трговски друштва, јавни претпријати-
ја, установи и служби кои имаат од 20 до 50 вработени. 
Одделенија се формираат во населби кои бројат од 

200 до 500 жители и трговските друштва, јавните прет-
пријатија, установи и служби кои имаат од 50 до 200 
вработени. 
Водови се формираат во населби кои бројат над 500 

жители и трговски друштва, јавни претпријатија, уста-
нови и служби кои имаат над 200 вработени. 

 
Член 10 

Месните универзални единици се опремуваат, обу-
чуваат и оспособуваат за давање прва медицинска по-
мош, гаснење на пожари, спасување на загрозени и за-
трупани лица во плитки урнатини, учество во засолну-
вањето, евакуацијата и згрижувањето на населението. 
Месните универзални единици можат да бидат упо-

требени и на други задачи во заштитата и спасувањето 
на населението и материјалните добра. 

 
Член 11 

Месните специјализирани единици по својата јачи-
на се формираат како екипи, одделенија и водови. 
Екипи се формираат во трговски друштва, јавни 

претпријатија, установи и служби кои имаат од 50 до 
100 вработени. 
Одделенија се формираат во трговските друштва, 

јавни претпријатија, установи и служби кои имаат од 
100 до 300 вработени. 
Водови се формираат во трговски друштва, јавни 

претпријатија, установи и служби кои имаат над 300 
вработени. 



Стр. 2 - Бр. 27 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 април 2003 
 
Јачината на месните специјализирани единици во 

единиците на локалната самоуправа е утврдена од сове-
тот на единицата на локалната самоуправа, во соработка 
со Министерството за одбрана, врз основа на направена-
та проценка на степенот за загрозеноста и можностите за 
заштита на подрачјата, населението и материјалните до-
бра во единицата на локалната самоуправа. 

 
Член 12 

Месните специјализирани единици се формираат за 
следните специјалности: 

- противпожарна заштита, 
- прва медицинска помош, 
- комунални, 
- заштита и спасување на животни и продукти од 

животинско потекло, 
- заштита и спасување на растенија и растителни 

производи, 
- РХБ деконтаминација, и 
- асанација на теренот. 
 
2) Штабови за цивилна заштита 
 

Член 13 
За оперативно и стручно раководење со акциите за 

заштита и спасување на населението и материјалните 
добра од воени разурнувања, последиците предизвика-
ни од нив и други опасности во воена состојба, како и 
од природни непогоди, епидемии, техничко-техноло-
шки и други несреќи во мир, се формираат штабови за 
цивилна заштита. 

Член 14 
Републички штаб за цивилна заштита и подрачни 

штабови за цивилна заштита формира Владата на Ре-
публика Македонија (во натамошниот текст: Владата). 
Општински штаб за цивилна заштита формира еди-

ницата на локалната самоуправа. 
Единицата на локалната самоуправа може да фор-

мира и месни штабови за цивилна заштита за населени 
места кои бројат над 200 жители. 
Штабови за цивилна заштита за свои потреби фор-

мираат трговските друштва, јавните претпријатија, 
установи и служби кои имаат над 100 вработени. 
Во населени места кои бројат помалку од 200 жите-

ли и во трговски друштва, јавни претпријатија, устано-
ви и служби кои имаат помалку од 100 вработени и во 
кои не се формираат штабови за цивилна заштита, со-
ветот на единицата на локалната самоуправа, односно 
од нивниот орган на управување именува повереник за 
цивилна заштита и негов заменик. 

 
Член 15 

Штабовите за цивилна заштита ги сочинуваат: 
- командант на штаб, 
- началник на штаб, 
- помошници на началникот на штабот. 
Бројот на помошниците на началникот на штабот е 

определен во согласност со одлуката за формирање на 
штабот.  

Член 16 
Командант на Републичкиот штаб за цивилна за-

штита е лице именувано од Владата од редот на заме-
ниците на претседателот на Владата или друг член на 
Владата. 
Началник на Републичкиот штаб за цивилна зашти-

та е лице именувано од Владата од редот на раководните 
државни службеници во Министерството за одбрана. 
Помошниците на началникот на Републичкиот 

штаб за цивилна заштита се лица именувани од Влада-
та на предлог на: 

- министерот за одбрана, од редот на државните 
службеници во Министерството за одбрана, 

- министерот кој раководи со министерство чија 
дејност е во функција на заштитата и спасувањето на 
населението и материјалните добра, од редот на рако-
водните државни службеници во министерството, и 

- раководниот орган на трговското друштво, јавно-
то претпријатие, установа и служба чија дејност е во 
функција на заштитата и спасувањето на населението и 
материјалните добра, од редот на раководните работ-
ници во органот. 

Член 17 
Командант на подрачниот штаб на цивилната за-

штита е лице именувано од Владата од редот на рако-
водителите на подрачните единици на Министерството 
за одбрана. 
Началник на подрачниот штаб за цивилна заштита е 

лице именувано од Владата, на предлог на министерот 
за одбрана, од редот на стручните државни службени-
ци од подрачните единици на Министерството за од-
брана, кои вршат работи од областа на цивилната за-
штита. 
Помошниците на началникот на подрачниот штаб 

за цивилна заштита се лица именувани од министерот 
за одбрана, на предлог на командантот на подрачниот 
штаб за цивилна заштита. 

 
Член 18 

Командант на општинскиот штаб за цивилна зашти-
та е лице именувано од советот на единицата на локал-
ната самоуправа од редот на членовите на советот, и 
тоа претседавачот на советот на единицата на локална-
та самоуправа или член на советот на единицата на ло-
калната самоуправа, кој има стручни и организаторски 
способности од областа на заштитата и спасувањето. 
За именување на командантот од став 1 на овој член 

претходна согласност дава министерот за одбрана. 
Началник на општинскиот штаб за цивилна зашти-

та е лице именувано од советот на единицата на локал-
ната самоуправа од редот на стручните државни служ-
беници вработени во единицата на локалната самоу-
права, на работно место од областа на заштитата и спа-
сувањето. 
Помошници на началникот на општинскиот штаб за 

цивилна заштита се лица именувани од советот на еди-
ницата на локалната самоуправа од редот на вработе-
ните во јавните претпријатија, установи и служби или 
други стручни лица од областа на заштитата и спасува-
њето. 

Член 19 
Командантот, началникот и помошниците на начал-

никот на месниот штаб на цивилната заштита се име-
нувани од советот на единицата на локалната самоу-
права. 

Член 20 
Командантот, началникот и помошниците на начал-

никот на штабовите на цивилната заштита во трговски-
те друштва, јавните претпријатија, установи и служби 
се именувани од нивниот орган на управување. 

 
Член 21 

Штабовите за цивилна заштита донесуваат делов-
ник за својата работа. 
Деловникот од став 1 на овој член го донесува секој 

штаб одделно со мнозинство на гласови од вкупниот 
број на членови на штабот. 

 
Член 22 

За соодветна проценка на последиците од одделни 
видови воени разурнувања, природни непогоди, епиде-
мии, техничко-технолошки и други несреќи во мир и 
ефикасно и рационално ангажирање на силите на ци-
вилната заштита и другите учесници во заштитата и 
спасувањето на населението и материјалните добра, 
Републичкиот и подрачните штабови за цивилна за-
штита формираат свои помошни оперативни тела од 
редот на своите членови, претставници на органите на 
државната власт, трговските друштва, јавни претприја-
тија, установи и служби како и од редот на научни 
стручни лица и здруженија на граѓани. 
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2. Подготвување на силите на цивилната заштита 
 

Член 23 
Подготвувањето на силите на цивилната заштита 

опфаќа нивно благовремено и целосно пополнување 
според личниот и материјалниот состав, планирање на 
развојот и употребата, обучување на припадниците, 
материјално обезбедување и мобилизација, со што се 
создаваат услови за благовремена и ефикасна употреба 
на силите за цивилната заштита во заштитата и спасу-
вањето на населението и материјалните добра. 

 
1) Пополнување на силите на цивилната заштита 

 
Член 24 

Пополнувањето на силите на цивилната заштита се 
врши според личниот и материјалниот состав на сили-
те на цивилната заштита. 

 
Член 25 

Пополнувањето на маневарските сили на цивилната 
заштита по правило се врши со помлади, стручни и фи-
зички способни граѓани кои согласно член 12 од Зако-
нот за одбрана имаат должност да учествуваат во сили-
те на цивилната заштита. 

 
Член 26 

Пополнувањето на месните сили на цивилната за-
штита се врши од редот на вработените во трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби за 
чии потреби се формирани и од други граѓани, кои сог-
ласно законот имаат должност да учествуваат во сили-
те на цивилната заштита, а немаат распоред во мане-
варските сили на цивилната заштита. 

 
2) Планирање на развојот на употребата на силите 

на цивилната заштита 
 

Член 27 
Планирањето на развојот и употребата на маневар-

ските сили на цивилната заштита се врши согласно до-
кументите за развој и употреба на маневарските сили 
изработени од Министерството за одбрана. 

 
Член 28 

Документите за употреба на маневарските сили на 
цивилната заштита во воена состојба се составен дел на 
планот за одбрана. 

 
Член 29 

За употребата на маневарските сили на цивилната 
заштита за заштита и отстранување на последиците 
предизвикани од природни непогоди, епидемии, тех-
ничко-технолошки и други несреќи во мир, се израбо-
туваат посебни планови. 

 
Член 30 

Документите за развој и употреба на месните сили 
на цивилната заштита се изработуваат од единиците на 
локалната самоуправа, трговските друштва, јавните 
претпријатија, установи и служби кои формираат мес-
ни сили за цивилна заштита. 

 
3) Обучување на силите на цивилната заштита 

 
Член 31 

Обучувањето на силите на цивилната заштита оп-
фаќа активности за стекнување на неопходни стручни 
и други знаења за извршување на задачите во заштита-
та и спасувањето на населението и материјалните до-
бра од воени разурнувања, последиците предизвикани 
од нив и други опасности во воена состојба, како и од 
природни непогоди, епидемии и техничко-технолошки 
и други несреќи во мир. 

Член 32 
Обуката на силите на цивилната заштита се плани-

ра, организира и спроведува за сите припадници на си-
лите на цивилната заштита. 

 
Член 33 

Обука на припадниците на силите на цивилната за-
штита се организира и спроведува во Центарот за обу-
ка за одбрана и во образовни институции. 
Обуката на припадниците на силите на цивилната 

заштита се врши преку организирање курсеви, семина-
ри и други форми на обука. 

 
Член 34 

Практичната проверка на оспособеноста на силите 
на цивилната заштита се врши преку организирање и 
спроведување на смотри, тренажи, натпревари и вежби. 

 
4) Материјално обезбедување 

 
Член 35 

Под материјалното обезбедување на силите на ци-
вилната заштита се подразбира снабдувањето на сили-
те на цивилната заштита со опрема, средства, исхрана, 
санитетско, ветеринарно обезбедување и друга логи-
стичка поддршка. 

Член 36 
Материјалното обезбедување на силите на цивилна-

та заштита се врши според документите за развој и до-
кументите за употреба на силите на цивилната заштита 
во воена состојба и употреба на силите на цивилната 
заштита за отстранување на последиците предизвикани 
од природни непогоди, епидемии и техничко-техноло-
шки и други несреќи во мир. 

 
Член 37 

Опремувањето се врши според личниот и матери-
јалниот состав на силите на цивилната заштита. 

 
Член 38 

Маневарските сили на цивилната заштита се опре-
муваат со лична и заедничка опрема, средства, алати, 
механизација и возила. 
Механизацијата и возилата се обезбедуваат по ос-

нов на материјална обврска  граѓаните. на 
Член 39 

Материјалното обезбедување на месните сили на 
цивилната заштита го вршат трговските друштва, јав-
ните претпријатија, установи и служби и единиците на 
локалната самоуправа од сопствени средства, според 
личниот и материјалниот состав. 

 
5) Мобилизација на силите на цивилната заштита  

Член 40 
Подготовката на силите на цивилната заштита опфа-

ќа преземање организациски, безбедносни и одбранбе-
но-заштитни мерки и постапки потребни за успешно из-
вршување на задачите за заштита и спасување на населе-
нието и материјалните добра во воена состојба и отстра-
нувањето на последиците од природни непогоди, епиде-
мии и техничко-технолошки и други несреќи во мир. 

 
Член 41 

Со мобилизација силите на цивилната заштита се 
доведуваат во состојба на готовност за извршување на 
задачите во заштитата и спасувањето согласно доку-
ментите за употреба на силите на цивилна заштита. 

 
Член 42 

Мобилизацијата на силите на цивилната заштита 
може да биде општа и делумна. 
Општата мобилизација ги опфаќа сите сили на ци-

вилната заштита, а делумната, одделни нивни делови. 
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Член 43 
Мобилизацијата на цивилната заштита се подготву-

ва и организира согласно документите за употреба, а се 
извршува согласно документите за мобилизација на си-
лите на цивилната заштита. 
Повикувањето на припадниците на маневарските 

сили на цивилната заштита како и граѓаните, трговски-
те друштва, јавните претпријатија, установите и служ-
бите кои се должни по основ на материјална обврска да 
дадат на користење возила, машини, земјиште, објекти 
и други материјални средства, запрежен и товарен до-
биток, се врши во рамките на единствениот систем за 
мобилизација. 

Член 44 
Врз основа на одлуката за употреба на маневарски-

те сили на цивилната заштита, се донесува наредба за 
мобилизација на маневарските сили на цивилната за-
штита од командантот на Републичкиот штаб за цивил-
на заштита. 

Член 45 
Врз основа на одлука за употреба на месните сили 

на цивилната заштита кои ги формираат единиците на 
локалната самоуправа, се донесува наредба за ангажи-
рање на месните сили на цивилната заштита од коман-
дантот на општинскиот штаб за цивилна заштита. 
Одлука за употреба и наредба за ангажирање на 

месните сили на цивилната заштита во трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби, се 
донесува од раководниот орган. 

 
6) Врски за раководење и командување 
 

Член 46 
Врски за раководење и командување на маневар-

ските сили на цивилна заштита се обезбедуваат од Ми-
нистерството за одбрана. 
Врски за раководење и командување на месните си-

ли на цивилната заштита за нивни потреби се обезбеду-
ваат од единиците на локалната самоуправа, трговски-
те друштва, јавните претпријатија, установи и служби. 

 
3. Употреба на силите на цивилната заштита 
 

Член 47 
Во воена состојба силите на цивилната заштита се 

употребуваат според документите кои се составен дел 
на Планот за одбрана. 
Во услови на заштита и спасување од последици 

предизвикани од природни непогоди, епидемии и тех-
ничко-технолошки и други несреќи во мир, силите на 
цивилната заштита се употребуваат според плановите 
за употреба на силите на цивилната заштита во овие 
услови. 

 
Член 48 

Во воена состојба, силите на цивилната заштита 
своите задачи и активности во заштитата и спасување-
то на населението и материјалните добра ги спроведу-
ваат согласно Женевските конвенции и други меѓуна-
родни договори од областа на заштитата и спасувањето 
на населението и материјалните добра од воени разур-
нувања, ратификувани во согласност со Уставот на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 49 

Маневарските сили на цивилната заштита се упо-
требуваат за извршување на посложени и пообемни за-
дачи во обезбедувањето на заштитата и спасувањето на 
населението и материјалните добра во воена состојба и 
заштита од последиците предизвикани од природни не-
погоди, епидемии и техничко-технолошки и други не-
среќи во мир, во прв ред на подрачјето за кое се фор-
мирани, а по потреба се употребуваат и на целата тери-
торија на Републиката. 

Маневарските сили на цивилната заштита се упо-
требуваат за обезбедување заштита и спасување на на-
селението и материјалните добра и отстранување на 
последиците во најзагрозените подрачја и објекти. 
Маневарските сили на цивилната заштита останува-

ат мобилни сé до моментот на целосно отстранување 
на опасностите и последиците предизвикани од нив. 
Логистичка поддршка при употребата на маневар-

ските сили на цивилната заштита е организирано од 
Министерството за одбрана. 

 
Член 50 

По потреба, Републичкиот штаб за цивилна зашти-
та односно подрачните штабови за цивилна заштита, 
може да побараат од единиците на Министерството за 
внатрешни работи непосредно обезбедување на обје-
ктите и просторот каде што маневарските сили на ци-
вилната заштита ги извршуваат задачите. 

 
Член 51 

Месните сили на цивилната заштита се употребува-
ат за брзи и непосредни интервенции во спречување на 
опасностите и отстранување на последиците во местата 
за кои се формирани, а по потреба се употребуваат и во 
соседни загрозени подрачја. 
Силите од став 1 на овој член се употребуваат во 

моментот на настанување на опасноста, а должината на 
времето на нивната употреба зависи од конкретната со-
стојба и потребата за спроведување на активностите со 
кои се обезбедува заштита и спасување на населението 
и материјалните добра како и за отстранување на пос-
ледиците. 

Член 52 
Припадниците на силите на цивилната заштита но-

сат униформа и знак на припадност на силите на ци-
вилната заштита. 
Знакот на припадност на силите на цивилната за-

штита е меѓународниот знак на цивилната заштита. 
Возилата, механизацијата и другите средства кои се 

распоредени во силите на цивилната заштита, за време 
на нивното користење во активности за заштита и спа-
сување на населението и материјалните добра, се обе-
лежуваат со знакот на силите на цивилната заштита. 

 
4. Раководење и командување со силите 

 на цивилната заштита 
 

Член 53 
Со силите на цивилната заштита и со останатите 

учесници кои се ангажирани во заштитата и спасува-
њето на населението и материјалните добра во воена 
состојба и заштита од последиците предизвикани од 
природни непогоди, епидемии и техничко-технолошки 
и други несреќи во мир, раководат штабовите за цивил-
на заштита и тоа: 

- Републичкиот штаб за цивилна заштита раководи 
со сите сили на цивилната заштита и останатите учес-
ници на целата територија на Републиката,  

- Подрачните штабови на цивилната заштита рако-
водат со сите сили на цивилната заштита и останатите 
учесници на подрачјата за кои се формирани, 

- Општинските штабови за цивилна заштита рако-
водат со силите на цивилната заштита и останатите 
учесници на подрачјето на единицата на локалната са-
моуправа, и 

- Штабовите за цивилна заштита во трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби, ра-
ководат со силите на цивилната заштита и останатите 
учесници, формирани од трговските друштва, јавните 
претпријатија, установи и служби. 
Во случај на употреба на силите на цивилната за-

штита на територија која опфаќа подрачја за кои се 
формирани повеќе подрачни штабови за цивилна за-
штита, Републичкиот штаб за цивилна заштита може 



10 април 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 27 - Стр. 5 
 
да определи еден подрачен штаб за цивилна заштита 
кој ќе раководи со силите на цивилната заштита и оста-
натите учесници ангажирани во заштитата и спасува-
њето на територијата на тие подрачја. 

 
Член 54 

Со маневарските сили на цивилната заштита непо-
средно командуваат командантите на подрачните шта-
бови за цивилна заштита и командирите на единиците, 
во согласност со наредбата донесена од командантот 
на Републичкиот штаб за цивилна заштита. 
Со месните сили на цивилната заштита непосредно 

командуваат командантите на општинските штабови, 
односно штабовите формирани за потребите на тргов-
ските друштва, јавните претпријатија, установи и 
служби и командирите на единиците. 

 
Член 55 

Командувањето со силите на цивилната заштита се 
заснова на принципот на едностарешинство, суборди-
нација и единство во командувањето при употреба на 
силите на цивилната заштита. 
Наредбите на претпоставениот старешина во сили-

те на цивилната заштита не се извршуваат само ако 
нивното извршување претставува кривично дело. 

 
5. Соработка со другите учесници во заштитата и 
спасувањето на населението и материјалните добра 

 
Член 56 

При планирање на активностите во заштитата и 
спасувањето на населението и материјалните добра од 
воени разурнувања, последиците предизвикани од нив 
и други опасности во воена состојба, како и од природ-
ни непогоди, епидемии и техничко-технолошки и дру-
ги несреќи во мир, штабовите за цивилна заштита сора-
ботуваат со органите на државната власт, Армијата на 
Република Македонија и единиците на локалната само-
управа. 
Штабовите за цивилна заштита остваруваат сора-

ботка и со Црвениот крст на Република Македонија, 
сојузите на противпожарникарите, радиоаматерите, 
планинарите, извидниците и воздухопловниот  сојуз, 
јавните претпријатија од комуналната дејност, тр-
говските друштва од областа на градежништвото, 
сообраќајот, транспортот и угостителството, пре-
хранбената индустрија, установите од областа на 
здравството, заштитата на животната средина, вете-
ринарството, центрите за социјални работи и други 
трговски друштва, јавни претпријатија, установи и 
служби и други невладини организации чија дејност 
е во функција на заштитата и спасувањето на населе-
нието и материјалните добра. 

 
Член 57 

Заради успешно остварување на раководењето и ко-
ординирањето на акциите за заштита и спасување на 
населението и материјалните добра, особено во органи-
зирањето и спроведувањето на заштитата и спасување-
то при отстранување на последиците од природни не-
погоди, епидемии и техничко-технолошки и други не-
среќи во мир, трговските друштва, јавните претприја-
тија, установи и служби од областа на здравството, за-
штитата на животната средина, урбанизмот, комунал-
ните работи, економијата, земјоделието, сточарството 
и водостопанството, индустријата и градежништвото, 
трговијата и снабдувањето, сообраќајот и врските, ин-
формирањето, противпожарната заштита, црвениот 
крст и други, по барање на Републичкиот штаб за ци-
вилна заштита односно подрачните штабови за цивил-
на заштита, доставуваат изводи од нивните планови за 
делување при отстранување на последиците од природ-
ни непогоди, епидемии и техничко - технолошки и дру-
ги несреќи во мир. 

6. Завршни одредби 
 

Член 58 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за организирање, подго-
твување и извршување на активностите и задачите на 
цивилната заштита во воена состојба и за формирање и 
подготвување на единиците и штабовите на цивилната 
заштита (�Сл.весник на РМ� бр. 51/92). 

 
Член 59 

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

 
Бр. 23-1575/1      Претседател на Владата 

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

___________ 
623. 
Врз основа на член 88 став 4 од Законот за од-

брана (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 42/2001 и 5/2003), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 31.03.2003 година, 
донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА  
НА ВОЕНИТЕ ОБВРЗНИЦИ 

 
Член 1 

Со оваа уредба се уредува начинот на водењето на 
евиденцијата на воените обврзници. 

 
Член 2 

Евиденцијата на воените обврзници се води на 
обрасци за рачна и автоматска обработка, и тоа: 

- матична книга на воените обврзници - Образец 
МК-1; 

- матичен картон - Образец МК-2; 
- единечен картон - Образец ЕК-3; 
- матичен картон за служење воен рок во цивилна 

служба - Образец МК-ЦС-2а; 
- евидентен картон за служење воен рок во цивилна 

служба - Образец ЕК-ЦС-3а; 
- персонален картон - Образец ПКО-9 и 
- азбучен картон - Образец АК-4. 
Обрасците од став 1 на овој член се составен дел на 

оваа уредба. 
Член 3 

Пополнувањето на обрасците се врши врз основа на 
податоците од матичната евиденција на родените, еви-
денцијата за издавање на лични и патни исправи, еви-
денцијата на образовните установи и институции, еви-
денцијата на дипломатско-конзуларните претставниш-
тва, податоците добиени од семејството на воениот об-
врзник и лично од воениот обврзник при јавувањето на 
општ повик, или поединечна покана за воведување во 
евиденцијата на воените обврзници, односно покана за 
извршување на воена обврска. 

 
Член 4 

Пополнувањето на обрасците се врши и врз основа 
на дадените податоци за воените обврзници од значење 
за водењето на воената евиденција, по барање на Ми-
нистерството за одбрана согласно член 88 од Законот 
за одбрана, и тоа:  

- од Министерството за внатрешни работи, за про-
мената на личното име и презиме, престанок на држав-
јанство, смрт, прогласување за исчезнат, промена на 
живеалиштето односно престојувалиштето; 

- од надлежниот суд, за поведување, запирање или 
прекинување на кривична постапка поради кривично 
дело за кое се гони по службена должност, правосилна 
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Образецот ЕК-ЦС-3а на лицето кое воениот рок ќе 
го служи во цивилна служба, се доставува до организа-
цијата, установата или противпожарната единица во 
која се упатува лицето, непосредно пред стапувањето 
на с ужењето на воениот рок во цивилна служба.  

пресуда поради кривично дело со што е изречена казна 
малолетнички затвор или безусловна казна затвор, при-
менета заводска воспитна мерка или мерка на безбед-
ност задолжително психијатриско лекување и чување 
во здравствена установа; л - од воспитната установа, односно воспитно по-
правниот дом, за запирање од извршување или истеку-
вање заводска воспитна мерка; 

Член 7 
По отслужувањето на воениот рок, податоците од 

обрасците МК-2 и ЕК-3, односно од обрасците МК-
ЦС-2а и МК-ЦС-3а се пренесуваат во матичната карто-
тека на воените обврзници во резервен состав на обра-
зецот МК-1. 

- од казнено поправната установа, за отпуштање од 
издржување на казна затвор и за отпуштање на условен 
отпуст; 

- од здравствената установа, за запирање од извр-
шување или истекување на мерка на безбедност задол-
жително психијатриско лекување и чување во здрав-
ствена установа и 

Член 8 
Во воената евиденција за секој воен обврзник се 

приложуваат и актите кои содржат податоци од значе-
ње за остварувањето на правата и должностите во извр-
шувањето на воената обврска. - од органот на државната власт, трговското друш-

тво, јавното претпријатие, установа или служба, за упа-
тување на работникот на работа во странство. 

 
Член 9 

Податоците во обрасците кои подлежат на промени 
се водат и ажурираат со молив. 

 
Член 5  Пополнувањето на обрасците за воените обврзни-

ци-регрути се врши при воведувањето на граѓанинот во 
евиденцијата на воените обврзници. 

Член 10 
Оштетени, дотраени, односно неупотребливи об-

расци се заменуваат со нови. За воените обврзници-регрути на кои им е одо-
брено служење на воен рок во цивилна служба, по-
датоците од обрасците МК-2 и ЕК-3 се усогласуваат 
и пренесуваат во обрасците МК-ЦС-2а и ЕК-ЦС-2а. 
Обрасците МК-2-ЕК-3 на воените обврзници-регру-
ти на кои е одобрено служење на воен рок во цивил-
на служба, се уништуваат по отслужувањето на ци-
вилната служба.  

 
Член 11 

Обрасците со внесени податоци за воениот обврз-
ник се документи кои претставуваат тајни податоци од 
посебно значење за одбраната. 

 
Член 12 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба, пре-
станува да важи Уредбата за водење евиденција на вое-
ните обврзници (�Службен весник на Република Маке-
донија - Посебен службен весник� бр. 19/92 и 1/94). 

За воените обврзници кои се произведуваат во по-
четен чин воен старешина во резервен состав на Арми-
јата на Република Македонија, податоците од обрасци-
те МК-2 и ЕК-3 се пренесуваат во образецот ПКО-9, а 
по извршеното пренесување обрасците МК-2 и ЕК-3 се 
уништуваат. 

 
Член 13 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
дон ја�. 

 
Член 6 и Образецот ЕК-3 на воениот обврзник-регрут се до-

ставува до единицата на Армијата на Република Маке-
донија во која се упатува регрутот, непосредно пред 
стапувањето на служењето на воениот рок. 

      Бр. 23-1576/1       Претседател на Владата 
31 март 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
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625.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Врз основа на член 120 од Законот за служба во Ар-
мијата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 62/2002 и 98/2002), мини-
стерот за одбрана, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОДГОВОРНОСТ НА 
ВОЕНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со ова упатство се пропишува начинот и постапка-

та за утврдување на материјалната одговорност на вое-
ните лица на служба во Армијата на Република Маке-
донија (во натамошниот текст: Армијата). 

 
Член 2 

Воено лице на служба во Армијата кое на било кој 
начин ќе дознае за постоење на штета на средствата на 
Република Македонија во врска со вршење на служба-
та во Армијата, го известува непосредно претпоставе-
ниот воен старешина или раководниот работник (во на-
тамошниот текст: непосредно претпоставениот старе-
шина). 
Непосредно претпоставениот старешина спроведу-

ва претходна постапка за утврдување на штетата. 
При спроведување на претходната постапка се 

зема изјава од лицето кое ја пријавило штетата, за 
што се составува записник, а по потреба се сослушу-
ваат сведоци и се спроведуваат други дејствија кои 
не трпат одлагање, а се од битно значење за утврду-
вање на материјалната одговорност за предизвикана-
та штета. 

 
Член 3 

Од страна на непосредно претпоставениот стареши-
на, врз основа на прибавените докази и утврдените фа-
кти, се поднесува пријава до воениот старешина од 
член 118 став 1 од Законот за служба во Армијата, кој 
одлучува за материјалната одговорност и обврската за 
надомест на штета (во натамошниот текст: надлежниот 
воен старешина). 

___________ 
624. 
Врз основа  на член 95, став 3  од Законот за транс-

формација на претпријатијата со општествен капитал 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 38/93, 
48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/2000 и 6/2002),  Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана на  
31.03.2003 година, донесе 

Пријавата од став 1 на овој член содржи податоци за: 
- лицето или лицата за кои постои основано сомне-

ние дека ја сториле штетата (чин, име, татково име и 
презиме, должност на која е поставено-ВП, адреса и 
место на живеење, единствен матичен број на граѓани-
нот и број на лична карта); 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ 
И ПОСТАПКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ И 
УДЕЛИТЕ ШТО СЕ ИЗДАДЕНИ НА АГЕНЦИЈАТА 
НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ЗА  ПРИВАТИЗАЦИЈА 

- име и презиме на лицето кое непосредно било за-
должено со уништениот, оштетениот или исчезнатиот 
предмет, а доколку никој не бил задолжен, се наведува 
името и презимето на лицето кое вршело стражарско-
чуварска служба во времето на настанувањето на ште-
тата; 

 
Член 1 

Во Уредбата за начинот и постапката за продажба на 
акциите и уделите што се издадени на Агенцијата на Ре-
публика Македонија за приватизација (�Службен весник 
на Република Македонија�  бр. 56/2000) во членот 2, по 
ставот 3, се додава нов став 4 кој гласи: 

- време, место и начин (опис) на сторување на ште-
тата;  

- видот на предизвиканата штета (назив на униште-
ниот, оштетениот или исчезнатиот предмет); �По исклучок од став 3 на овој член за друштвата 

определени со Акциониот план за загубарите, продажба-
та на акциите се врши преку јавен повик за прибирање 
на понуди под услови утврдени со Акциониот план за 
загубарите и одлуката за продажба на акциите.� 

- висината на предизвиканата штета и начин на 
утврдување на истата; 

- датум на дознавање на предизвиканата штета и 
- други податоци, факти и списи кои се од значење 

за утврдување на материјалната одговорност за предиз-
виканата штета. 

Постојниот став 4 станува став 5. 
 

 Член 2 
Член 4 Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

По приемот на пријавата за причинетата штета од-
носно по дознавањето за причинета штета, се донесува 
решение за поведување на постапка за утврдување на 
материјалната одговорност и формирање на комисија 
за утврдување на одговорноста (во натамошниот текст: 
Комисијата). 

 
      Бр. 23-1745/1                       Претседател на Владата 
31 март 2003 година               на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
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Решението од став 1 на овој член, донесено од над-

лежниот воен старешина содржи податоци за: 
- лицето против кое се поведува постапката за утвр-

дување на материјалната одговорност (чин, име, татко-
во име и презиме, должност на која е поставено-ВП, 
адреса и место на живеење, единствен матичен број на 
граѓанинот и број на лична карта); 

- време, место и начин (опис) на сторување на ште-
тата; 

- видот и висината на предизвиканата штета (назив 
и вид на уништениот, оштетениот или исчезнатиот 
предмет); 

- претседателот и членовите на Комисијата; 
- задачите на Комисијата и 
- рокот за спроведување на постапката за утврдува-

ње на материјалната одговорност. 
 

Член 5 
Ако во постапката за утврдување на материјалната 

одговорност не може да се утврди идентитетот на сто-
рителот, од страна на надлежниот воен старешина се 
поведува постапка против непознат сторител. 
Во случај од став 1 на овој член, се известува воената 

полиција, односно штетата сторена надвор од воени обје-
кти на Министерството за одбрана (во натамошниот 
текст: Министерството) се пријавува во Министерството 
за внатрешни работи. 

Член 6 
Во постапката за утврдување на материјалната од-

говорност од страна на Комисијата се преземаат след-
ните дејствија: 

- му се овозможува на лицето против кого е поведе-
на постапката за утврдување на материјалната одговор-
ност, да се произнесе по наводите во пријавата, 

- се спроведуваат дејствија кои не трпат одлагање, а 
се од значење за утврдување на материјалната одговор-
ност и  

- се прибавуваат сите докази кои се од значење за 
утврдување на материјалната одговорност. 

 
Член 7 

Доколку не може да се утврди висината на штетата, 
од страна на Комисијата може да се побара и вештаче-
ње првенствено од стручни лица во Армијата и Мини-
стерството, а по потреба може да се ангажираат и 
стручни лица и вештаци од надвор. 

 
Член 8 

Во постапката за утврдување на материјалната одго-
ворност, во случаите кога се работи за штета предизви-
кана во сообраќајна незгода, од страна на Комисијата се 
обезбедува писмен извештај од Воената полиција или од 
Министерството за внатрешни работи, како и се обезбе-
дуваат податоци за лицето кое ја предизвикало сообра-
ќајната незгода. 

Член 9 
По спроведената постапка, од Комисијата се изра-

ботува предлог-решение за утврдување на материјална-
та одговорност и обврската за надомест на штета или 
предлог-решение за делумно или целосно ослободува-
ње од обврската за надомест на штета и предметот за-
едно со сите списи се доставува на одлучување до над-
лежниот воен старешина. 
Доколку во текот на постапката Комисијата дојде до 

сознание дека штетата ја предизвикале повеќе лица или 
дека кај пријавеното лице не постои вина за предизвика-
ната штета, а постои вина кај друго лице, писмено се из-
вестува надлежниот воен старешина за утврдената со-
стојба, со предлог да се запре постапката против прија-
вениот и да се поведе постапка против лицето, односно 
лицата за кои постои основано сомнение дека ја сториле 
штетата. 

Член 10 
Кога постапката за утврдување на одговорноста се 

води против војник за време на служење на воен рок, во-
ен обврзник во резервниот состав на Армијата додека е 

повикан да извршува права и должности од областа на 
одбраната, питомец на Воената академија и лице на 
стручно оспособување и усовршување за офицери и по-
дофицери, од страна на Комисијата се спроведува по-
стапката пред воениот обврзник да биде отпуштен од 
Армијата, пред питомецот да ја заврши Воената акаде-
мија, односно пред лицето да го заврши стручното оспо-
собување и усовршување за офицери и подофицери. 
Доколку непосредно претпоставениот старешина на 

лицата од став 1 на овој член при нивното раздолжува-
ње со опремата утврди дека постои кусок, односно де-
ка е причинета штета на опремата, се обезбедува изјава 
од лицето кое се раздолжува, за причините за кусокот 
односно штетата и за тоа дали ја признава штетата и 
дали е согласно да ја надомести, за што се составува 
записник. 

Член 11 
Ако лицето од член 10 став 2 на ова упатство ја 

признае штетата и е согласно да ја надомести, од бла-
гајникот во единицата се изработува финансиски доку-
мент (каса прими и сл.) за висината на штетата и се до-
ставува до лицето кое ја предизвикало штетата заради 
наплата на истата. 
Ако лицето ја признае штетата, но не е согласно да 

ја надомести, како и во случаи кога не ја признава ште-
тата, од страна на непосредно претпоставениот старе-
шина се поднесува пријава до надлежниот воен старе-
шина заради поведување на постапка за утврдување на 
материјалната одговорност, кон која се приложува и 
записникот прибавен при раздолжувањето со опремата. 

 
Член 12 

За утврдување на материјалната одговорност и об-
врската за надомест на штета, односно за делумно или 
целосно ослободување од обврската за надомест на 
штета, од страна на надлежниот воен старешина се до-
несува решение. 

Член 13 
Поднесувањето на пријавата од член 3 на ова упат-

ство и донесувањето на решението од член 4 на ова 
упатство се врши во роковите определени во Колектив-
ниот договор за уредување, односно доуредување на 
правата, обврските и одговорностите од работен однос 
во Министерството за одбрана. 

 
Член 14 

Одредбите од ова упатство соодветно се примену-
ваат и во начинот и постапката за утврдување на мате-
ријалната одговорност на цивилните лица на служба во 
Армијата. 

Член 15 
Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
Бр. 02-2277/1           Министер за одбрана, 

25 март 2003 година     д-р Владо Бучковски, с.р. 
     Скопје 

___________ 
626. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Сирково - 
Општина Росоман. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
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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. 09-2152/1                                  Директор,   

8 април 2003 година                Бисера Јакимовска, с.р. 
           Скопје   

___________ 
627. 
Врз основа на член 64 точка 22 од Законот за На-

родна банка на Република Македонија (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 3/2002), Советот на Народна банка на 
Република Македонија на 8.04.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ 
СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Одлуката за каматните стапки на Народна 

банка на Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 53/2002 и 11/2003) се вршат следните измени и 
тоа: 

- во точка 2, став 2 процентот �8,00� се заменува со 
процентот �6,50�. 

- во точка 4, став 2 процентот �17,50� се заменува 
со процентот �16,00�. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето, а ќе се применува од 15.04.2003 година. 

 
  О. бр. 02-15/3-2003                           Претседател 
8 април 2003 година          на Советот на Народна банка  

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

_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И   О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Со решение на овој суд П. бр. 1002/03 од 07.04.2003 
година, врз основа на член 78 од ЗПП поставен е адво-
кат Љиљана Багеска од Скопје. ул. "Рузвелтова" бр. 
46/2-9, за привремен застапник на тужената Гарип 
Ѓулбехар од Скопје, сега со непозната адреса на жи-
веење, во постапка за развод на брак која се води пред 
овој суд по тужбата на тужителот Гарип Сембер од 
Скопје. 
Со истото решение одредено е дека привремениот 

застапник ќе го застапува тужениот во оваа постапка и 
ќе ги штити неговите интереси, односно во име на ту-
жениот ќе ги врши правата и должностите се додека 
тој или неговиот полномошник не се појават пред су-
дот, односно додека Центарот за социјални работи не 
го извести судот дека на тужениот му поставил стара-
тел. 
Од Основниот суд Скопје II -Скопје, VII П. бр. 

1002/03.                                                                      (9266) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд, е заведен предметот Р.бр.84/2003, за 

докажување на смрт, на лицето Африм Асани од с.Па-
далиште, од татко Алил Асани и мајка Руждије Асани, 
роден 7.12.1980 година во с.Падалиште, по предлог на 
предлагачот Асани Алил од с.Падалиште - гостивар-
ско. 
Основниот суд во Гостивар го повикува лицето 

Асани Африм во рок од 15 дена по објавувањето на 
овој оглас во �Службен весник на РМ�, да се јави во 
судот. 

Судот исто така ги повикува сите оние лица кои 
знаат за неговиот живот тоа да го соопштат во Основ-
ниот суд во Гостивар. 
Доколку повиканото лице не се јави во рок од 15 

дена по објавувањето на овој оглас во �Службен вес-
ник на РМ� и на огласната табла во Основниот суд во 
Гостивар, истото ќе се смета дека е умрено. 
Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.84/2003. (9046) 

___________ 
 

Пред овој суд, е заведен предлог Р.бр.85/2003 за до-
кажување на смрт, на лицето Усеини Меметали од Го-
стивар, од татко Назиф Усеини и мајка Зоме Усеини, 
роден 9.04.1947 година во с.Радиовце - тетовско, по 
предлог на предлагачката Усеини Едибе од Гостивар, 
ул. �Т.Богданоски� бр. 8. 
Основниот суд во Гостивар го повикува лицето 

Усеини Меметали во рок од 15 дена по објавувањето 
на овој оглас во �Службен весник на РМ�, истиот да се 
јави во судот. 
Судот исто така ги повикува сите оние лица кои 

знаат нешто за животот на лицето Усеини Меметали 
тоа да го соопштат во Основниот суд во Гостивар. 
Доколку повиканото лице не се јави во рок од 15 

дена од објавувањето на овој оглас во �Службен весник 
на РМ� и на огласната табла во Основниот суд во Го-
стивар, истото ќе се смета дека е умрено. 
Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.85/2003. (9047) 

___________ 
 

Пред овој суд, е заведен предметот за докажување 
на смрт, на лицето Врескала Хурмизе од Гостивар, од 
татко Реџеп и мајка Мерџива, родена 1918 година во 
с.Форино, по предлог на предлагачот Врескала Рама-
дан од Гостивар, ул. �Мара Угринова� број 90. 
Основниот суд во Гостивар го повикува лицето 

Врескала Хурмизе во рок од 15 дена по објавувањето 
на овој оглас во �Службен весник на РМ� да се јави во 
судот. 
Судот исто така ги повикува сите оние лица кои 

знаат нешто за животот на лицето Врескала Хурмизе 
тоа да го соопштат во Основниот суд во Гостивар. 
Доколку повиканото лице не се јави во рок од 15 

дена по објавувањето на овој оглас во �Службен вес-
ник на РМ�, во Основниот суд во Гостивар, ќе се смета 
дека е умрено. 

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.61/03.          (9044) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Основниот суд во Струмица, постапувајќи по пред-

логот за извршување, поднесен од страна на доверител-
ката Николова Маргарита од Струмица, а против долж-
никот ТП �Автотоми� од Струмица и Наќе Младенов 
од Струмица, за неплатено парично побарување, преку 
продажба на недвижен имот сопственост на должни-
кот. 
За привремен застапник на должникот Наќе Младе-

нов од Струмица, сега со непозната адреса на живеење 
во странство, се назначува Лорета Абрашева - стручен 
соработник при Основниот суд во Струмица. 
Привремениот застапник ќе го застапува должни-

кот во постапката во која е поставен, се додека тој или 
неговиот полномошник не се појави пред овој суд. 
Се повикува должникот Наќе Младенов од Струми-

ца да се јави во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на огласот. 
Од Основниот суд во Струмица, И. бр. 4902/98. 
              (9048) 
  

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка за 

докажување на смрт на лицето Усеини Мустафа од 
с.Радиовце, а на предлог на предлагачот Сабри Максу-
ти од с.Радиовце. 
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Се повикува лицето Усеини Мустафа, од татко Ма-

ксут роден во с.Корито, да се јави во Основниот суд во 
Тетово или пак секој друг што знае за неговиот живот 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. 
Во спротивно, судот на лицето Усеини Мустафа ќе 

му постави времен старател кој ќе се грижи за неговите 
права и интереси се до окончувањето на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, Р.бр.250/2003.   (9043)  

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка за 

сопственост, по тужба на тужителот Сефедин Зибери 
од с.Желино, Општина Желино, против тужениот Му-
зафер Џеладини од с.Желино, сега со непозната адреса 
во странство. 
Се повикува тужениот Музафер Џеладини во рок 

од 30 дена од објавувањето на огласот во �Службен 
весник на РМ�, да се јави во Основниот суд во Тетово 
или да овласти свој полномошник. 
Во спротивно, судот преку Центарот за социјални 

работи во Тетово ќе му постави времен старател кој ќе 
ги штити неговите права и интереси до правосилното 
окончување на спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П.бр.211/2003.  (9045) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1502/2002, од 30.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015430, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за трговија, произ-
водство и услуги ТОНБОР увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, 
Прилеп, ул. �Марко Цепенков� бр. 13. 
Содружник е Рујаноски Тони од Прилеп, ул. �Мар-

ко Цепенков� бр. 13. 
Седиште: Прилеп, ул. �Марко Цепенков� бр. 13. 
Основната главница е 2.520 евра. 
Дејности: 01.12/1, 02.01, 02.02, 05.01, 05.02, 15.11, 

15.12, 15.20, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82, 15.84, 15.85, 15.93, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 
17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.21, 17.22, 
17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 
17.60, 17.54/2, 17.71, 17.72, 17.54/1, 17.40/1, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 22.22, 22.25, 24.16, 25.12, 
25.22, 26.13/1, 26.40, 26.52, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 
27.35, 27.42, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 
28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 
28.74, 28.75, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 26.70, 27.41, 
33.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.21, 36.50, 
36.61, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 45.25, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 50.50, 65.12/3, 
65.23, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 
74.82, 74.83, 74.84, 74.20/5, 92.33, 92.34, 92.71, 93.01, 
93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, превозна патници во меѓународниот друмски со-

обраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски соо-
браќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, ме-
ѓународна шпедиција, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на сто-
ки од консигнациони складови на странски стоки. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сиот свој имот со 
полна одговорност. 
Рујаноски Тони - управител без ограничување во 

рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1502/2002.                                       (962) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 3/2003, од 09.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 015497, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги �КОЛУКС� ДООЕЛ увоз-извоз 
ул. �Трајко Николоски� бр. 5, Прилеп. 
Дејности: 28.75 - производство на други фабрикува-

ни метални производи неспомнати на друго место, 
15.98, 18.21, 24.16, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 
28.21, 28.52, 28.62, 28.73, 28.75, 29.24, 29.32, 29.40, 29.53, 
29.55, 29.71, 31.20, 31.62, 35.50, 36.11, 45.22, 50.10, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.19, 51.21, 51.31, 51.35, 51.39, 
51.43, 51.51, 51.52, 51.56, 52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.27, 
52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.47, 52.50, 52.74, 
55.30, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.40, 74.20/2, 92.33, 92.34. Во надворешниот про-
мет: надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт и шпедиција, реекспорт. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

3/2003.                                       (963) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1549/2002, од 31.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015477, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво 
за производство, трговија и услуги НАГИ Струга ДОО-
ЕЛ ул. �Маршал Тито� бб, Струга. 
Основање на трговско друштво, основано од едно 

лице со фирма: Трговско друштво за производство, тр-
говија и услуги НАГИ Струга ДООЕЛ ул. �Маршал 
Тито� бб, Струга. 
Основачи се Мериме Мустафа. Управител е Мери-

ме Мустафа. 
Дејности: 19.30, 20.10/1, 20.40, 20.30, 20.52, 21.21, 

21.25, 25.22, 36.14, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.23, 
60.24, 63.21, 50.10, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.38, 
51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.42/1, 
51.42/2, 51.45, 51.47, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.22, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 74.20/2, 74.20/3, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, малограничен промет. 
Главницата на друштвото е 2.500 евра или 155.000 де-

нари во предмети по проценка од овластен проценител. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1549/2002.                                       (964) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1552/2002, од 08.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 015480, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Заштитното друштво 
за производство и трговија �ГОСИ-КОМПАНИ� Бито-
ла ДООЕЛ. 
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Основач е Татјана Анастасовска ул. �Даме Груев� 

бр. 164, Битола. 
Седиште: ул. �Даме Груев� бр. 164. 
Дејности: 15.32, 15.33, 15.61, 15.86, 51.87, 21.12, 

21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.13, 51.16, 51.17, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 63.12, 
74.82, 74.84, 92.52, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки, туристички и угостител-
ски услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
малограничен промет, реекспорт. 
Овластувања на субјектот на уписот во правниот 

промет: полни овластувања. Одговорности на субјектот 
на уписот во правниот промет: полни одговорности. 
Лице овластено за застапување на субјектот на упи-

сот: Љупчо Огненовски. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1552/2002.                                       (965) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1480/2002, од 09.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 015408, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Заштитното друштво за услуги, 
трговија и производство БК КОМПАНИ увоз-извоз 
ДОО Прилеп, ул. �Ѓорѓи Димитров� бр. 92а, Прилеп. 
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 

01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 
01.24, 01.25, 15.11, 15.51, 15.52, 05.02, 15.82, 19.30, 21.25, 
22.25, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.70, 
28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 
28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 37.10, 37.20, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.21/1, 45.21/2, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.42, 52.42/1, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.73, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 65.12/3, 70.31, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.15, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.70, 74.81, 
74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапу-
вање во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓу-
народна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, 
меѓународен транспорт на стоки и патници. 
Управител на ДОО - со неограничени овластувања 

во рамките на запишаните дејности е Гарбески Блаже, 
ул. �Цар Самоил� бр. 30. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1480/2002.                                       (966) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 6/2003, од 10.09.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 015500, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Трговското друштво за производс-
тво, трговија, услуги и превоз на големо и мало ИРИ-
НА-АНГЕЛА Заштитно друштво ДОО Прилеп, При-
леп, ул. �Пере Тошев� бр. 58. 

Се врши основање на Трговското друштво - Заштитно 
друштво според Законот за трговски друштва ДОО. 
Содружници се: Драги Кочоски од Прилеп со стан 

на ул. �Пере Тошев� бр. 58 и Велигденова Бона од 
Прилеп, со стан на ул. �Ј. Јорда� бр. 238. 
Назив, седиште и фирма: Трговско друштво за про-

изводство, услуги, трговија и превоз на големо и мало 
ИРИНА-АНГЕЛА Заштитно друштво ДОО Прилеп, 
Прилеп, ул. �Пере Тошев� бр. 58. 
Скратен назив: ТД ИРИНА-АНГЕЛА Заштитно друш-

тво ДОО Прилеп, Прилеп, ул. �Пере Тошев� бр. 58. 
Дејности: 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 18.93, 

19.30, 20.10, 20.51, 21.12, 21.22, 24.16, 26.30, 27.21, 27.22, 
27.23, 27.35, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.50, 51.17, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.38, 51.41, 51.42, 
51.55, 51.70, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/2, 74.40. 
Основната главница на друштвото изнесува: Драги Ко-

чоска - основни средства во висина од 1.250 евра; Велигде-
нова Бона - основни средства во висина од 1.250 евра. 
Со друштвото управува како во внатрешното така и 

во надворешнотрговското работење - управителот Ве-
лигденова Кочовска Венера од Прилеп со стан на ул. 
�Пере Тошев� бр. 58. 
Друштвото во правниот промет со трети лица го за-

стапува лицето Велигденова Кочоска Венера од При-
леп, со стан на ул. �Пере Тошев� бр. 58. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

6/2003.                                       (967) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1546/2002, од 10.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015474, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за тргови-
ја и услуги �СИСТЕМ ЕЛЕКТРО� ДООЕЛ увоз-извоз 
Прилеп, Прилеп, ул. �Јоска Јорданоски� бр. 3/8. 
Дејности: 45.31, 45.32, 45.33, 45.44, 51, 50.10, 50.20, 

50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.40, 60.22, 60.23, 
60.24, 60.30, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, реекспорт. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица за презе-
мените обврски одговара со целиот свој имот - полна 
одговорност. 
Управител на друштвото е лицето Добрила Граше-

ска - Јованоска од Прилеп. 
Основачкиот влог на друштвото изнесува 2.600 евра. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1546/2002.                                       (968) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

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

ции под Рег. Згф. бр. 8/2003 се запишува здружението 
на граѓани под име: Боди-билдинг Фитнес клуб �КЕТ-
ЛЕР� - Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: развој на боди-

билдингот и фитнесот во Охрид и Република Македо-
нија; донесување на Програма за развој и унапредува-
ње на работата на клубот; учество во реализација на 
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системот на натпревари кој го организира соодветната 
асоцијација на Македонија; прифаќа организација на 
разни семинари, предавања, курсеви, натпревари и по-
лагање за повисок степен за сите категории како и ор-
ганизација на меѓународни средби во координација со 
соодветната републичка асоцијација; реализира про-
грама за надградба на стручните кадри и клубот; дава 
иницијатива за соработка со сродни  клубови од 
Охрид, републиката и пошироко, а во врска со развојот 
на боди-билдингот и фитнесот кај нас и пошироко;  во-
ди документација за своето членство; води евиденција 
и документација за одржаните турнири, семинари, кур-
севи и други активности организирани од клубот и из-
дава Годишен билтен на клубот; се грижи  за набавка и 
одржување на опремата, реквизитите за организацијата 
на тренинзите и натпреварите; се грижи за подобрува-
ње на материјалната состојба за непречена работа на 
клубот; води евиденција за спортистите и спортските 
работници; се грижи за здравствената заштита на 
активните членови на клубот; извршува и други работи 
утврдени со Законот за спорт, Статутот и другите  по-
зитивни прописи. 
Седиштето на здружението е во Охрид, на ул. �Ѓор-

че Петров� бр. 9-А, каде и дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Петар Тодороски од Охрид, ул. �Ѓорче Петров� бр. 9А. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр.  8/2003. 
                                                                              (8797) 

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

11/03 од 02.04.2003 година, го запишува во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации основањето на 
Здружението на граѓани �ВИОЛА� од Кочани. 
Здружението ќе се залага за едукација на младите 

во разни области од културата и образованието, созда-
вање и јакнење на еколошката свест, создавање на 
можности на интеракција, со професионалци од разни 
области заради едукација на младите, развивање на ме-
ѓуетничка и мулти културна соработка, во областа на 
музиката и забавувањето, создавање на контакти со 
други здруженија од други здруженија на РМ и надвор 
од РМ, засновање на спортски и натпреварувачки дух 
во областа на спортот и образованието, борба против 
наркоманијата и други зависности, здравствена едука-
ција и др. 
Седиштето на здружението е во Кичево, ул. �Лени-

нова� бр. 15 а. 
Здружението ќе го застапува и претставува лицето 

Вјолца Мехмети од Кичево. 
Здружението се стекнува со својство на правно ли-

це од 02.04.2003 година. 
Од Основниот суд во Кичево, Рег. ЗГФ. бр. 11/03. 

(8798) 
___________ 

 
Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 3/2003 

од 13.03.2003 година, во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша Здружението на одгле-
дувачи на зајаци �Кочани� од Кочани, ул. �Скопска� 
ламела II. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Ангел Атанасов од Кочани, ул. �Рајко Жинзифов� бр. 
5, претседател на здружението. 
Работата и активностите на здружението се однесу-

ваат на следните цели и задачи: 
Ефикасно организирање на неговите членови во ко-

ристење на набавка на храна, сузбивање на болестите 
кај зајаците, набавка на лекови, организирано користе-
ње на услуги од ветеринарни лекари, унапредување на 
одгледување на зајаци на сортни раси отпорни на боле-
сти и рентабилно добивање на квалитетно месо, орга-
низирање на предавања на стручњаци од областа на 
зајчарството. Можност за добивање на донации во вид 

на храна, опрема и нивно правилно распоредување на 
своите членови, соработка со здруженија од овој вид во 
земјата и надвор од неа, организирани посети на саеми 
и други манифестации од областа на зајчарството. 
Здружението на одгледувачи на зајаци �Кочани� од 

Кочани, ул. �Скопска� ламела II, стекнува својство на 
правно лице на ден 13.03.2003 година.  
Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 3/2003.  (8799) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 4/2003 

од 17.03.2003 година, во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани 
Еколошко друштво �Грдовски Орман�-с. Грдовци, Ко-
чани, со седиште во с. Грдовци, Кочани. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Даниела Алексова од с. Грдовци, Кочани, претседател 
на здружението. 
Работата и активностите на здружението се однесу-

ваат на следните цели и задачи: 
Да ја следи еколошката состојба во атарот на с. Гр-

довци и при констатирање на кршење на важечките 
прописи или на било кој друг начин на загрозување на 
природната околина, непосредна животна и работна 
средина, како и здравјето на човекот, на соодветен на-
чин ќе реагира кај надлежните органи и институции 
односно го сврти вниманието на пошироката јавност со 
цел да ја мобилизира за навремено надминување на 
проблемите што се јавуваат во оваа област; да покрену-
ва иницијативи и активности за заштита, одржување и 
унапредување на човековата и работна околина; да се 
вклучува во разни истражувања од оваа област; да 
предлага и изготвува одделни актуелни материјали, ин-
формации и анализа, во стопанските организации, мес-
ни заедници и во други организации; да се залага за ра-
ционално трошење на необновливите ресурси, обра-
ботливите површини, потрошни добра, енергија и су-
ровини; да се залага за унапредување на хигиената, а 
пред се на комуналната хигиена; да презема активно-
сти за спроведување на еко-патроли за редовно мерење 
на загаденоста на воздухот, водата, почвата за што ре-
довно ќе ги информира надлежните органи и институ-
ции; да се ангажира на планот на контрола на присус-
тво на хемиски и органски материи во прехранбените 
производи; да се залага за примена на алтернативни 
технологии и енергија; да соработува со други друштва 
од општината, Републиката и странство со цел за поси-
стемско работење. 
Здружението на граѓани Еколошко друштво �Гр-

довски Орман� - с. Грдовци, Кочани, стекнува својство 
на правно лице на ден 17.03.2003 година. 
Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 4/2003.  (8800) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 5/2003 

од 17.03.2003 година, во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша Здружението на водоко-
рисници за наводнување од ХМС �Брегалница�-с. При-
бачево. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Тошо Огнан Геров од с. Прибачево, претседател на 
здружението. 
Работата и активностите на здружението се однесу-

ваат на следните цели и задачи: ефикасно организира-
ње на неговите членови во користењето и распределба-
та на водата за наводнување и поефикасно и порацио-
нално наводнување на површините кои ги покрива 
здружението; координиран настап на членовите во 
подготовка на годишен план за структура на земјодел-
ски култури (засеани/ засадени во областа на ВКЗ), 
план за потребни количини на вода за наводнување и 
план за дистрибуција на вода пред надлежните органи 
во државата; присуство преку своите претставници при 
усогласување на плановите и програмата за експлоата-
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ција и одржување на мрежата во рамките на територи-
јата на здружението и цените на водниот надоместок за 
здружението; координиран настап пред водостопанско-
то претпријатие (во понатамошниот текст ВП) при 
можни измени на планот за наводнување и при усогла-
сувањето на ревидираниот план, организиран и поуспе-
шен настап на здружението пред надлежните институ-
ции; заеднички настап при соработка со ВП и со Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво/ Проект за рехабилитација и преструктуирање на 
наводнувањето за остварување на специјализирани 
програми, согласно потребите на здружението; подо-
брување на земјоделски приходи во областа, зголему-
вање на квалитетот на производите, намалување на 
трошоците за производство на приватните поседи пре-
ку колективни активности и договори, изработка и во-
дење на проекти од областа на агрокултурата, обучува-
ње на членовите на здружението за оптимално кори-
стење на водата за наводнување во рамките на терито-
ријата на здружението; склучување на договори со над-
лежни органи за преземање на јавни овластувања од 
областа на наводнувањето и вршење на јавните овла-
стувања за управување, одржување, подобрување и 
развој на инфраструктурата за наводнување во областа 
на ВКЗ. 
Здружението на водокорисници за наводнување од 

ХМС �Брегалница�-с. Прибачево, стекнува својство на 
правно лице на ден 17.03.2003 година. 
Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 5/2003.  (8801) 

_______________________________________________ 
 

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

решение IV. Ст. бр. 123/03 од 14.03.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, промет и услуги ДЕНМАР КОМЕРЦ Славка 
ДООЕЛ, со седиште на ул. �Спиро Црне� бр. 73, со жиро 
сметка бр. 300000001009030 и регистарска влошка бр. 
02024844?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, промет и услуги ДЕНМАР 
КОМЕРЦ Славка ДООЕЛ, 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.          (8784) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение II. Ст. бр. 154/03 од 26.03.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги ПРОДУКТ ПРОМЕТ ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Лазар Личе-
носки� бр. 58 и жиро сметка број 210-0541670101-22 при 
Тутунска банка, со регистарска влошка бр. 02028418?-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.          (8785) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 150/03 од 7.04.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско друштво 
за промет на големо и мало АДИГ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. �Мрежичка� бр. 18, со жиро 
сметка бр. 40100-601-476786 и регистарска  влошка бр. 
02035773?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Трговско друштво за промет на големо и мало 
АДИГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистерот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (8786) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 94/03 од 03.03.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ТП сендвичара 
ЖАН МАРИ Јорданка Ѓорѓи Ташкова Скопје, со седи-
ште на ул. �Бледски договор� бб и жиро сметка број 
300000000445848 при Комерцијална банка АД Скопје, 
со регистарска влошка бр. 1-69013-0-0-0 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.          (8843) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд I. Ст. бр. 147/03 од 19.03.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство и промет �МДС-ИНФОРМАЦИСКИ ИН-
ЖЕНЕРИНГ� Аспарух Тасевски ДООЕЛ увоз-извоз-
Скопје, со седиште на ул. �Васил Ѓоргов� бр. 18/2-12, со 
жиро сметка број 300000000430231 кај Комерцијална бан-
ка АД-Скопје, со регистарска влошка број 02008187?-8-
03-000 и истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (8844) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 153/03 од 07.04.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Превозник 
ЈОПЕ ТП Јован Трајко Урдаревиќ Скопје, со седиште 
на ул. �Анри Барбис� бр. 20-1/1 со жиро сметка бр. 
40110-601-401889 и регистарска влошка бр. 6-
02001473-000-06 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Превозник ЈОПЕ ТП Јован Трајко Урдаревиќ 
од 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.           (8878) 

___________  
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст . бр. 154/2002 од 1.04.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППТУ �Вањко� 
увоз-извоз п.о. од Струмица, жиро сметка бр. 41300-601-
64899 што се води во Агенцијата за работа со блокирани 
сметки, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.          (8921) 

___________  
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 79/2002, е отворена стечајна постапка над долж-
никот Трговско туристичко претпријатие за промет на 
големо и мало �РЕСАНА-ЕКСПОРТ� ДОО експорт-
импорт Тетово, ул. �151� бр. 57, жиро сметка бр. 
41500-601-4468, што се води при Агенцијата за работа 
со блокирани жиро сметки,запишано во регистарската 
влошка бр. 1-5319-000 од 26.07.1990 година, под. Срег. 
бр. 3542/90 на Окружниот стопански суд Скопје. 
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Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот се бри-

ше од регистарот на претпријатија што се води при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.            (8922) 

___________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 5/03 од 28.02.2003 година, , е отворена стечајна по-
стапка над должникот Друштво за производство, трговија 
и транспорт �МЕТИ КОМ� Муамет ДООЕЛ експорт-им-
порт с. Одри, Теарце, со жиро сметка бр. 41500-601084185 
што се води при Агенцијата за блокирани жиро сметки 
Скопје-П.Е. Тетово, регистрирано при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 3102/00 и регистарска вло-
шка бр. 0202838-8-01-0000 од 4.05.2000 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од регистарот на претпријатија што се води при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.            (8923) 

___________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 75/2003 од 28.02. 2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над должникот Авдиљнасир Јусуф Аде-
ми ТП ЈУСУФ ТАКСИСТ с. Доброиште-Теарце, жиро 
сметка бр. 41500-601-60169 што се води при Агенција-
та за работа со блокирани сметки ПЕ Тетово, запишано 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 
2881/98 со регистарската влошка бр. 02003255-06-000 
од 20.07.1998 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од регистарот на претпријатија што се води при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.            (8924) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 12/2003 од 23.02.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот Друштво за производство, 
транспорт, промет и услуги �АРИАНА СРЕАТИОНС� 
АД с. Пирок-Боговиње, жиро сметка 41500-601-60169 
што се води при Агенцијата за работа со блокирани 
сметки ПЕ Тетово, запишано при Основниот суд Скоп-
је I - Скопје, под Трег. бр. 949/97, со регистарска вло-
шка бр. 4-2000127-000-03 од 28.07.1997 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од регистарот на претпријатија што се води при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.            (8925) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 19/03 од 28.02.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, тр-
говија, транспорт, трговија и угостителски услуги 
�АРБРИА� 2000, Шабан ДООЕЛ експорт-импорт Тето-
во, што се води при Агенцијата за работа со блокирани 
сметки ПЕ Тетово, запишано при Основниот суд Скоп-
је I - Скопје, под Срег. бр. 2224/00 со регистарска вло-
шка бр. 02031064-8-01-000 од 20.04.2000 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од регистарот на претпријатија што се води при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.            (8926) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 3/2003 од 28.02.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот Друштво за завршни рабо-
ти во градежништво, промет и услуги �МЕ-ХА� Хавзи 
и Месут ДОО увоз-извоз с. Камењане, што се води при 
Агенцијата со блокирани сметки ПЕ Тетово, запишано 
при Основниот суд во Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 
3960/98, со регистарска влошка бр. 02004457-3-09-
00002007938-8-03-000 од 15.10.1998 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од регистарот на претпријатија што се води при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.            (8927) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 9/2003 од 28.02.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот Производство, трговија и 
услужно претпријатие �БЕ-ВИ-ИМПЕКСТ� ДОО екс-
порт-импорт с. Џепчиште, жиро сметка бр. 41500-601-
51932, што се води при агенцијата за работа со блоки-
рани сметки ПЕ Тетово, запишано во Окружниот сто-
пански суд -Скопје, под Срег. бр. 9123/95, со регистар-
ската влошка бр. 1-63350-0-0-0 од 12.07.1995 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од регистарот на претпријатија што се води при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.            (8928) 

___________  
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 81/02 од 7.02.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот ЗЛАТАРА �Мерџан�-Одаи 
Мухарем од Тетово, ул. �Илинденска� бр. 47 со жиро 
сметка бр. 41500-685-22935 што се води при Агенција-
та за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет ПЕ Тетово, запишано при Министерс-
твото за стопанство, секретаријат  за стопанство Тето-
во, со решение бр. 13-6334 од 11.11.1991 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од регистарот што се води при Подрачната еди-
ница на Министерството за стопанство Тетово. 
Од Основниот суд во Тетово.           (8929) 

___________  
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 343/02 

над Друштвото за трговија и услуги Веле Ска-2, ул. 
�Цане Бујуковски� бр. 45 Битола, Трег. бр. 01010899?-8-
01-000, дејност трговија, жиро сметка 5000000002149-79 
при Стопанска банка АД Битола, се отвора стечајна по-
стапка, не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.           (8930) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 311/02 
над Приватно трговско претпријатие �Тауер Ком� од 
Ресен, Трег. бр. 15824, дејност трговија на мешовита 
стока, жиро сметка 40300-6015896 при Агенцијата за 
блокирани сметки Ресен, се отвора стечајна постапка, 
не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.           (8931) 

___________ 
 

Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 10/03 
од 21.02.2003 година, над Бесник Јусуф Бафтијари ТП 
Тини таксист од Тетово, со жиро сметка 41500-601-
77009 и регистарска влошка бр. 02022224-6-06-000, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Тетово.           (8932) 
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Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 1/2003 од 7.02.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот ТД за промет на големо и ма-
ло АКТИН МУАМЕТ ДООЕЛ Тетово, ул. �Куманов-
ска� бр. 61, со жиро сметка бр. 41500-601-42898, што 
се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки 
ПЕ Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, под Трег. бр. 9746/99 со регистарска влошка 
бр. 02019482-8-1-01 од 04.11.1999 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од регистарот на Претпријатија што се води при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.           (8933) 

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

ние  на овој суд I. Ст. бр. 159/03  од 26.03.2003 година,  се 
отвора стечајна постапка над  должникот ТП Јасмина Делчо 
Трајчевска �МИЛКО� Трговија на мало со прехранбени про-
изводи-Скопје, со седиште на  ул. �Никола Мартиновски� бр. 
25,  со жиро сметка број 40100-601-429404 кај Агенција-
та за работа со блокирани сметки на учесниците во плат-
ниот промет на Република Македонија - Скопје, со реги-
старска влошка број 02004437?-6-01-000,  и истата не се 
спроведува па, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.                 (8911) 

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

шение III. Ст. бр. 154/03 од 07.04.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над стечајниот  должникот Претприја-
тие за производство, трговија и услуги ЗАДРА увоз-извоз 
ДОО од Скопје, со седиште на  ул. �Натанатил Кучеви-
шки� бр. 2,  со жиро сметка број 40100-601-287437 и реги-
старска влошка број 1-52000-0-0-0  при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I- Скопје,  истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот  долж-

ник Претпријатие за производство, трговија и услуги 
ЗАДРА увоз-извоз ДОО од 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.                (8912) 

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

ние  II. Ст. бр. 166/03  од 02.04.2003 година,  е отворена сте-
чајна постапка над  должникот Друштво за филмска продук-
ција НЕБОТО Е ЛИМИТ Роберт, Владимир и  Дејан ДОО 
увоз-извоз Скопје, со седиште на  ул. �Жданец� бр. 48 б,  со 
жиро сметка број 300000001237465 при Комерцијална 
банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02025700?-
3-10-000,  и истата не се спроведува па, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.                 (8935) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение II. Ст. бр. 79/03  од 08.04.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над  должникот Друштво за производство, 
угостителство и трговија на големо и мало АНТОНИО Зо-
ран ДООЕЛ извоз-увоз, со седиште на  ул. �Финска� бр. 
104,  со жиро сметка 300000000526067 и регистарска вло-
шка 02007746?-8-09-000,  при регистарот на Основниот 
суд Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајната постапка над должникот 

Друштво за производство, угостителство и трговија на 
големо и мало АНТОНИО Зоран ДООЕЛ извоз-увоз, се 
заклучува.  
По правосилноста на решението должникот да се брише 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (8936) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 149/03 од 07.04.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот  должникот Друш-
тво за производство, трговија и услуги �НЕД-КОМ� 
ДОО увоз-извоз од Скопје, со седиште на  ул. �Божин 
Николов� бр. 95,  со жиро сметка број 300000000013907 
при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска вло-
шка бр. 02042108?-3-03-000 при регистарот на Основни-
от суд Скопје I- Скопје,  истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот  долж-

ник Друштво за производство, трговија и услуги �НЕД-
КОМ� ДОО увоз-извоз од 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.                (8937) 

___________  
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 86/03  од 07.04.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над  должникот Трговско друштво 
за посредување и трговија СМС Аспарух ДООЕЛ екс-
порт-импорт, со седиште на  ул. �Владимир Комаров� 
бр. 19/14,  со жиро сметка 290100000010037 и регистар-
ска влошка 02009579?-8-09-000,  при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајната постапка над должникот Тр-

говско друштво за посредување и трговија СМС Аспа-
рух ДООЕЛ експорт-импорт, се заклучува.  
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (8939) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 157/03 од 07.04.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над  должникот Друштво за угости-
телство, трговија и услуги АНДРА ДОО експорт-импорт 
Скопје, со седиште на  ул. �Иво Лола Рибар� бр. 67,  со 
жиро сметка број 40100-601-467096 и регистарска вло-
шка бр. 02033214?-3-09-000  при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I- Скопје  и истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот  долж-

ник Друштво за угостителство, трговија и услуги АНД-
РА ДОО експорт-импорт 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.                (8940) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 156/03 од 07.04.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и услуги ЕСО-М ДООЕЛ експорт-импорт  со 
седиште во с. Батинци бб,  со жиро сметка бр. 260-000-
5499879-62 и регистарска влошка бр. 02039674?-8-01-
000 при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје  
и истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот  долж-

ник Друштво за трговија и услуги ЕСО-М ДООЕЛ екс-
порт-импорт   с. Батинци. 
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (8942) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека 

со решение III. Ст. бр. 155/03 од 07.04.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над  должникот Тргов-
ско друштво за транспорт, шпедиција, трговија и ус-
луги ХЕРМЕС С Шукри Рамадан ДООЕЛ од Скопје, 
со седиште  ул. �Македонско косовска бригада� бр. 
29/12,  со жиро сметка број 40100-601-183514 и ре-
гистарска влошка број 02006618?-8-06-000  при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје,  истата 
не се спроведува. 
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Се заклучува стечајната постапка над стечајниот  долж-

ник Трговско друштво за транспорт, шпедиција, трговија 
и услуги ХЕРМЕС С Шукри Рамадан ДООЕЛ од 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.                (8943) 

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

шение II. Ст. бр. 27/03  од 08.04.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над  должникот Претпријатие за промет и 
производство ФАТО КОМЕРЦ ЈУНИОР Ц. ОI Скопје екс-
порт-импорт, со седиште на бул. �Македонско косовска 
бригада� бр. 38/26,  со жиро сметка 40100-601-168465 и 
регистарска влошка 1-27248-0-0-0,  при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајната постапка над должникот Прет-

пријатие за промет и производство ФАТО КОМЕРЦ ЈУ-
НИОР Ц. ОI Скопје експорт-импорт, се заклучува.  
По правосилноста на решението должникот да се брише 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (8989) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Ликвидаторот Сашо Поповски од Скопје запишан 

во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје со Решение П. трег. бр. 5139/2002 објавува дека 
Друштвото за производство, трговија и услуги ПОПЕ-
КОМПАНИ Сашо Поповски ДООЕЛ Скопје со број на 
жиро-сметка 300000000120510 отворена при Филијала 
- Комерцијална банка а.д. е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарување во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од последната објава.    
Од ликвидаторот.            (8793) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л.бр.17/03 од 

03.04.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за производство и трговија увоз-извоз 
�Демикс� п.о. Штип, и истата поради немање на имот 
се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                    (8794) 

___________  
Ликвидаторот Бојана Гајиќ од Скопје, бул. �Илинден� 

бр. 79/12 запишан во Судскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I - Скопје со Решение П. трег. бр. 3592/2001 
објавува дека Друштвото за производство, промет и услу-
ги ЕЛМОНТ КОМЕРЦ Сашо ДООЕЛ експорт-импорт и 
со број на жиро-сметка 40120-601-210080 отворена при 
ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарување по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од последната објава. 
Од ликвидаторот.             (8795) 

___________  
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л.бр. 77/2002 од 10.07.2002 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија на големо и 
мало и увоз-извоз РОСИНА ДОО - Скопје, ул. �4 Јули� 
бр. 2 од Скопје со жиро сметка 40120-601-104745. 

За ликвидатор се определува лицето Бојана Гајиќ 
од Скопје, со стан на бул. �Илинден� бр. 79/12, тел. 02-
110-320. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (8796) 

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

шение II Л.бр. 266/2002 донесено од овој суд на 
28.03.2003 година е завршена ликвидацијата над Тргов-
ското претпријатие �ТАГ�  ДОО експорт импорт Скопје 
со седиште на ул. �Атинска� бр. 25 и жиро сметка 40120-
601-117446 и истото се брише од регистарот на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје  I - Скопје.          (8840) 

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

шение II. Л.бр. 216/2002 година донесено од овој суд на 
20.03.2003 година е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатието за проектирање, инжињеринг, маркетинг и 
консалтинг �СКАН� ДОО увоз извоз Скопје со седиште 
на ул. �Н. Охридски� бр. 50 и жиро сметка 40100-601-
131017 и истото се брише од регистарот на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје  I - Скопје.          (8845) 

___________ 
 
Ликвидаторот Ацо Дамчевски од Скопје ул. �Дрезден-

ска� бр. 15-1/9 запишан во Судскиот регистар при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје со Решение П. трег. бр. 
309/2003 објавува дека Друштвото за производство, про-
мет и интелектуални услуги АЛЕГРА ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје со број на жиро-сметка  300000001172766 
отворена при Комерцијална банка е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (8846) 

___________ 
 
Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тето-

во, ул.�Благоја Тоска� бр. 222, тел. 044/332-025, запи-
шан во Трговскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решение П.трег. бр. 156/03 и регистарска 
влошка бр. 02019573?-3-03-000 од 4.02.2003 година, 
објавува дека Друштвото за производство, промет, ус-
луги и транспорт �ХЕРСИГ� ДОО експорт-импорт с. 
Џепчиште, Џепчиште со жиро сметка: 540 000000 1009 
- 44 АД Тетовска банка Тетово и во АД Тутунска банка 
Скопје 21000497111601 - 16 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 примерокаи со докази, 
а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (8955) 

___________ 
 
Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тето-

во, ул.�Благоја Тоска� бр. 222, тел. 044/332-025, запи-
шан во Трговскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решение П.трег. бр. 260/03 и регистарска 
влошка бр. 020010796?-8-09-000 од 4.02.2003 година, 
објавува дека Трговското друштво за производство, тр-
говија, угостителство и услуги �ФЛОТ-3� Насер ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Тетово, нас. Дреновец 26, Тетово, со жи-
ро сметка: 540 000000 1684 - 56 АД Тетовска банка Те-
тово, е во ликвидација. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (8956) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 
Над недвижниот имот сопственост на ДПТ ХАЈ-

ТЕЧ КОРПОРАЦИЈА Штабо и други ДООО Скопје, со 
седиште на ул. �Дренак� бр. 9а, Скопје, со БДС 4940-
458 и тоа: деловни простории во станбено деловен об-
јект Гординија на ул. �Гевгелиски Парт. Одред�, Гевге-
лија, локал број 1, мезанин, површина 63,47 м2 и локал 
број 3, мезанин, површина 25,26 м2, сопственост на за-
ложниот должник врз основа на Договори за купопро-
дажна на деловен простор, потврдени од нотарот Ѓорѓи 
Николов од Гевгелија, под ОДУ  број 248/02 и ОДУ 
број 247/03 и двата од 13.12.2002 година, е заснован за-
лог со Договор за залог-хипотека од прв ред, потврден 
под ОДУ број 064/03 од 04.04.2003 година од нотарот 
Ѓорѓи Николов од Гевгелија, во корист на заложниот 
доверител Тутунска банка АД Скопје, со БДС 4664531, 
за обезбедување на парично побарување од 100.000,00 
евра во денарска противвредност.            (8886) 

___________  
Над недвижниот имот сопственост на КИРО ЌУЧУК 

АД Велес за производство и промет со градежни мате-
ријали; А). Автоматска линија за производство на еле-
ктрозаварена решеткаста греда модел ВАТ 430 составе-
на од: - 1 Електронска синхрона контрола; - 5 Макари; - 
Машина за исправање; - 1 средство за одмотување и ре-
дење на лонгитудинални жици (ЛАР); - 1 исправувач; - 1 
машина за правење шари; - 1 машина за заварување; - 1 
автоматски секач; - 1 автоматски пневматски пакувач; - 
5 транспортери; Б) Резервни делови: - електронски дело-
ви-механички делови-хидраулични делови. 
Заснован е залог, со нотарски акт за залог на под-

вижни предмети, заведен кај нотарот Славјанка Андре-
ева од Велес, под ОДУ број 61/03 во корист на залож-
ниот доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбе-
дување на парично побарување во износ од 700.000 
ЕУР.                                                                            (8193) 

___________  
Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП 253/11 

план 1, скица 5, место викано �Пржина� култура нива, 
класа 5, со површина од 530 м2 запишана во Поседовен 
лист бр. 1849 за КО Волково, сопственост на Шкет 
Драган за вкупна цена од 75.000,00 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 во �Службен весник на РМ�, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на предимство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Златко Николовски, бул. �Партизански 
одреди� бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје.           (8807) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: Илојзе на  
КП бр. 10068, в.м. �Селски Пат�  кл. 1 со површина од 
2551  м2, по Имотен лист број 2693 КО Кавадарци 2 за 
цена од 70.000 денари сопственост на Никола Ширков 
од с. Ваташа, Кавадарци. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште право на првенство на купување имаат   заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. �7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.                 (8914) 

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште 
идеален дел од пасиште класа 4 на КП 12340 за КО Би-
тола, во ПЛ бр. 2958, на м.в. �Бадем Балари� во повр-
шина од 150 м2 во вкупна површина која изнесува 2701 
м2 сопственост на Адемовски Изумбеј од Битола, ул. 
�Караорман� бр. 117, Битолско, за вкупна купопродаж-
на сума од 23. 000 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 во �Службен весник на РМ�, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. 
�Мечкин Камен� бр. 20, Битола.            (8915) 

___________  
Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште 

ливада класа 2 на КП 402 на м.в. �Прличкоица� за КО 
Поешево во ПЛ. бр. 40  чија вкупна површина изнесува 
9329 м2, а се продава идеален дел или вкупна површи-
на од 3/20 сопственост на Петровска Звезда од с. Нова-
ци, Битолско, и 2/20 сопственост на Стојановска Благу-
на од с. Средно Егри, Битолско, преку полномошникот 
Стојановска Звезда, или вкупна површина од 2332 м2 за 
вкупна купопродажна сума од 5.000 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 во �Службен весник на РМ�, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. 
�Мечкин Камен� бр. 20, Битола.            (8197) 

___________  
Се продава нива во м.в. �Дрење� лоцирано на КП 

бр. 1076 за КО Д. Лакочереј, со севкупна површина од 
1006 м2 сопственост на Димитриески Благоја од Охрид, 
ул. �6-та Бригада� бр. 22, за цена од 110.000,00 денари. 
Се повикуваат сите сосопственици и соседи чие 

земјиште граничи со земјиштето што се продава пис-
мено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќа-
ње на понудата во рок од 30 дена од објавувањето на 
понудата-огласот во �Службен весник на РМ�. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се доставаат 

до  нотарот Момана Иваноска од Охрид, ул. �Македон-
ски Просветители� бр. 8 (мезанин).                        (8918) 

___________  
Се продава земјоделско земјиште КО Кавадарци 

1(вон), КП 4426 дел 1, план 008, скица 008, викано ме-
сто �Милково Тепе� култура лозје, класа 5 со вкупна 
површина од 1352 м2, КП 4426 дел 2, план 008, скица 
008, викано место �Милково Тепе� култура лозје, класа 
5 со вкупна површина од 1634 м2, сопственост на Не-
дев Милан од Кавадарци, по цена од 90.000,00 денари. 
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 

право на првенство на купување-сопственици, заеднич-
ки сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава, изјавите за при-
фаќање на понудите во писмена форма да ги достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на овој оглас во �Службен весник на Р. Македонија�. 
Во спротивно, го губат правото на првенство.      (8919) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште на КО Кавадарци 
1(вон), КП бр.  5312 дел 10, план 010, скица 010, вика-
но место �Домовица� кат. култура 1100-нива класа 5 со 
вкупна површина од 281м2, во сопственост на Атанасов 
Атанас, по цена од 30.000,00 денари. 
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Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 

право на првенство на купување-сопственици, заеднич-
ки сопственици, сосопствениците и соседите чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава, изјавите за 
прифаќање на понудите во писмена форма да ги доста-
ват до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� 
бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на овој оглас во �Службен весник на Р. Македо-
нија�. Во спротивно, го губат правото на првенство.  

                                                                              (8920) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И   О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните документи: 
Пасош бр. 0833785 издаден од СВР-Скопје на име 

Јошевска Стојна, ул. "Зеничка" бр. 12 б, Скопје.  (9068) 
Пасош бр. 1090279 на име Николоски Димитрија, с. 

Мешеишта, Охрид.                                        (9134) 
Пасош бр. 0988253 на име Петревски Горги, 

Радовиш.                                                       (9135) 
Пасош бр. 0433702 издаден од СВР-Скопје на име 

Наумовска Соња, ул. П. Манџуков" бр. 69-а, Скопје. (9172) 
Пасош бр. 1672535/02 на име Бајрами Шукри, с. 

Заграчани, Струга.                                        (9245) 
Пасош бр. 1429923 на име Мустафа Беким, ул. "М. 

Тито" бр. 120, Тетово. 
Пасош бр. 1044364 на име Изаировски Надмир, с. 

Броштица, Дебар.                                                      (9279) 
Пасош бр. 1258616 на име Ќазим Алимани, с. 

Порој, Тетово.                                                           (9283)  
Чекови од тековна сметка бр. 7124364 од бр. 1208-

644 до  бр. 1208653 и бр. 1208655, 1208656, 1208657 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Казијовска Сунчица, Скопје.                         (8946) 
Чекови од тековна сметка на име Фети Хаџи Асани, 

Гостивар.                                                 (8969) 
Чекови од тековна сметка бр. 16435-09 од бр. 197-

611 до бр. 197618 издадени од Македонска банка АД 
Скопје на име Караташева Мери, Скопје.          (8988) 
Чекови од тековна сметка бр. 12916571 од бр. 52-

61710 до бр. 5261723 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Анастасова  Валерија, Скопје. (9208) 
Работна книшка на име Иван Бадаревски, Скопје.                                                                      

                                                            

Спецификацијата на маслата и мастите за потребите 
на РЕК Битола и РЕК Осломеј, понудувачите можат да 
ја подигнат во административната зграда на АД �ЕСМ�, 
на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје, на деветти кат, во 
Службата за заеднички набавки, соба бр. 1, секој рабо-
тен ден од 8 до 9:30 часот. За истата треба да се уплати 
износ од 500 денари на жиро-сметка бр. 
200000002447884 АД �ЕСМ� Скопје (даночен бр. 
4030989128346, депонент на Стопанска банка - Скопје) 
со назнака за кој повик е уплатата. 

         (8916) 
Работна книшка на име Игор Павловски, Скопје.           

         (8945) 
Работна книшка на име Даниела Василева, Кратово.

                                                                      (8966) 
Работна книшка на име Балжовски Фаик, ул.  "Е. П. 

Марко" бр. 19, Кичево.                                  (8968) 
Работна книшка на име Стојаноски Драган, ул. "Кеј 

9 Септември" бр. 47, Прилеп.                   (8970) 
Работна книшка на име Јасминка Митевска, ул. "И. 

Л. Рибар", Куманово.                                  (8971) 
Работна книшка на име Биљана Станковиќ, с. Не-

мањица, Св. Николе.                                        (8972) 
Работна книшка на име Јагли Орхан, Скопје.  (9057) 
Работна книшка на име Јашар Џеладин, Скопје.(9071) 
Работна книшка на име Анифа  Џеладин, Скопје.                                                                      3.2. Понудата треба да го содржи називот на произво-

дителот на маслата и мастите дадени во спецификацијата.          (9073) 
Работна книшка на име Димитар Димитров, Скопје.

                                                                      (9076) 
Работна книшка на име Димоски Миле, ул. "Радо-

вишка" бр. 124, Прилеп.                                  (9090) 
Работна книшка на име Тодор Каранфилов, ул. "П. 

Караѓозов" бр. 2, Штип.                                          (9109) 
Работна книшка на име Лидија Влахова, ул. "М.  

Тито" бр. 35, Штип.                                        (9111) 
Работна книшка на име Рами Биљали, ул. "Дрено-

вец" бр. 29, Тетово.                                        (9116) 
Работна книшка на име Трајковски Љупчо, Скопје.

                                                                      (9153) 
Воена книшка на име Судахан Иљаз,Скопје.  (8957) 
Свидетелство за 4 година издадена од гимназијата 

"Браќа Миладиновци"-Скопје на име Веселинов Саш-
ко, Скопје.                                                       (8910) 
Свидетелство на име Казимоски Јакуп, Струга. 
                                                                      (8967) 

Свидетелство на име Атанасовски Дарко, нас. 
"Отовица", Велес.                                        (8974) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јукоска Ајри-

ја, Струга.                                                       (8975) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година и диплома издадени 

од МУЦ " Никола Тесла"-Скопје на име Ејупов Скен-
дер, Скопје.                                                 (8977) 
Свидетелство од 3 година издадени од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку" на име Беар Лимани, Скопје.   (8984) 
Диплома од средно образование на име Виолета 

Арсова, Кратово.                                                 (8965) 
Диплома на име Аритонов Тони, Пробиштип.(8976) 
Здравствена книшка на име Велковски Душан, с. 

Теово, Велес.                                                       (8973) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И   П О В И Ц И  

Врз основа на член 18 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. 01-81/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  
ЗА НАБАВКА НА МАСЛА И МАСТИ  

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на Јавниот повик бр. 01-81/2003 е 

АД �Електростопанство на Македонија�, со седиште на 
ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на масла и масти според тендер специфика-
цијата. 

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 Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото набавката да 
ја п дели на повеќе понудувачи. о 

2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Спецификацијата се пополнува и се приложува во 
понудата.  

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 

3.3. Понудата треба да ги содржи единечните цени 
по килограм (во буре), и вкупните вредности за секоја 
позиција и категорија на масла и масти (со сите давачки 
согласно член 57 став 3 од Законот за јавни набавки -ако 
набавката е од странство), на паритет ДДП РЕК Битола 
и ДДП РЕК Осломеј, изразена во ЕУР, со посебно иска-
жан ДДВ на вкупната вредност на понудата. При одлу-
чувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе 
се применува продажен курс на девизна берза. 

3.4. Понудувачот не мора да даде понуда за цело-
купниот обем на набавката, но мора да ја понуди вкуп-
ната количина по позиција. 

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака. 
3.7. Понудата треба да има рок на важност. 
3.8. Понудите со пропратната документација од 

странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик. 
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Врз основа на член 16 став 1 и член 19 од Законот 
за јавни набавки (�Службен весник на РМ� број 
21/2002 - пречистен текст), Комисијата за јавни наба-
вки на Министерството за финансии - Управа за јавни 
приходи - Скопје, објавува 

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. 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

мент за бонитет од Централниот регистар, а странските 
понудувачи треба да достават ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција реги-
стрирана за вршење на ревизија, со податоци за пос-
ледните 3 години. 

 
И С П Р А В К А 

НА ПОВТОРЕНИОТ ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2003 
ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН КАНЦЕЛАРИСКИ 
МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА УПРАВАТА ЗА 

ЈАВНИ ПРИХОДИ ВО 2003-ТА ГОДИНА 
4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-

нудувачот не се однесува ниту на еден од случаите наве-
дени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки. 

 
1. Во точка 8 од Повторениот Отворен повик бр. 

01/2003 став 7, јавното отворање на понудите наместо на 
26.04.2003 година, ќе се изврши на 05.05.2003 година. 4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и други јавни давачки.  
Комисија за јавни набавки 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот: 

_______________________________________________ 
 

Б И Л А Н С   Н А   У С П Е Х - список на главни испораки на маслата и мастите 
(дадени во спецификацијата) во последните три години;  

Во согласност со член 565 став 3 од Законот за тр-
говски друштва, �Инвестбанка� АД Скопје го објавува 
ревидираниот биланс на успех по Годишната сметка за 
2002 година 

- сертификат-технички карактеристики на маслата и 
мастите, со кој се потврдува сообразноста со дадените 
стандарди на набавката. 

4.5. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, сог-
ласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

 
(за годината што завршува на 31 декември 2002 ) 

(во илјади денари) 

Приходи по основ на  камати 121,936 
Расходи по основ на камати (69,910) 
Нето приходи од камати 52,026 
  
Приходи од надомести и провизии 68,910 
Позитивни курсни разлики, нето 30,394 
Останати деловни приходи 7,109 
Деловни приходи 106,413 
  
Расходи од надомести и провизии (17,976) 
Резервирање за загуби по основ на кредити (12,507) 
Останати деловни расходи (112,612) 
Деловни расходи (143,095) 
  
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ 15,344 
  
Оданочување (276) 
  
НЕТО ДОБИВКА 15,068 

4.6. Понудувачите треба да достават банкарска га-
ранција во висина од 5% од вредноста на понудата, 
согласно член 58 од Законот за јавни набавки. 

4.7. Сите документи треба да бидат оригинали или заве-
рени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки): 

- цена на чинење ..........................................40 поени; 
- квалитет .....................................................30 поени; 
- начин и рок на плаќање ............................20 поени; 
- рок на испорака .........................................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. 
 

�Инвестбанка� АД Скопје 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
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6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, Комисија за јавни набавки, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, 1 000 Скопје. 

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
6.05.2003 година во 11:00 часот, во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�, стара зграда, сала 
за состаноци (подрум), на ул. �11 Октомври� бр. 9, 
Скопје во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барањата 
во отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокуп-
ната документација која се бара во отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 

                                            
Комисија за јавни набавки 
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