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934. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНВЕР-
ЗИЈА И ЗАМЕНА НА ДЕЛ ОД ДОЛГОТ НА ВЛА-
ДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОН ВЛА-
ДАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДР-
ЖАВИ ВО ПРОЕКТИ СО РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ ПРЕ-
КУ ПРЕДВРЕМЕНА ОТПЛАТА И ОТПИШУВАЊЕ 

 
Се прогласува Законот за конверзија и замена на 

дел од долгот на Владата на Република Македонија кон 
Владата на Соединетите Американски Држави во про-
екти со развојни цели преку предвремена отплата и от-
пишување, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 јули 2002 година. 
 

      Бр. 07-2916/1                  Претседател 
18 јули 2002 година     на Република Македонија, 
           Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
 
 

З А К О Н 
ЗА КОНВЕРЗИЈА И ЗАМЕНА НА ДЕЛ ОД ДОЛГОТ 
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОН 
ВЛАДАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ 
ДРЖАВИ ВО ПРОЕКТИ СО РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ ПРЕ-
КУ ПРЕДВРЕМЕНА ОТПЛАТА И ОТПИШУВАЊЕ 

 
Член 1 

Конверзијата и замената на дел од долгот во проек-
ти со развојни цели преку предвремена отплата и отпи-
шување на дел од долгот на Република Македонија кон 
Соединетите Американски Држави, врз основа на ме-
ѓусебни договори, ја вршат Владата на Република Ма-
кедонија, Владата на Соединетите Американски Држа-
ви и компанијата Enviro Engineering Inc. со седиште во 
Соединетите Американски Држави избрана и овласте-
на од страна на Владата на Соединетите Американски 
Држави да учествува во конверзијата како трета страна 
во купопродажбата на долгот. 

 
Член 2 

Предмет на конверзијата и замената на дел од дол-
гот во проекти со развојни цели преку предвремена от-
плата и отпишување на дел од долгот на Република 
Македонија кон Соединетите Американски Држави е 
стоковиот кредит во пченка од Соединетите Американ-
ски Држави, во износ од 7.000.000,00 САД $, коешто 
задолжување е извршено согласно со Законот за задол-
жување на Република Македонија со стоков кредит во 
пченка од Соединетите Американски Држави ("Служ-
бен весник на Република Македонија " број 48/94"). 

Компанијата Enviro Engineering Inc. го откупува ос-
татокот од долгот од стоковиот кредит на Република 
Македонија кон Соединетите Американски Држави во 
номинален износ од 6.127.253,00 САД $ и го продава 
на Република Македонија со дисконт од 6%. 

 
Член 3 

Република Македонија се обврзува да ја сервисира 
дисконтираната кредитна обврска во висина од 
5.759.618,00 САД $, наместо кон Владата на Соедине-
тите Американски Држави, кон правниот субјект из-
бран и овластен од страна на Владата на Соединетите 
Американски Држави, Enviro Engineering Inc. со се-
диште во Соединетите Американски Држави. 

 
Член 4 

Разликата меѓу куповната вредност на долгот која 
Enviro Engineering Inc. ќе ја плати кон Соединетите 
Американски Држави и продажната вредност на долгот 
која треба да ја плати Република Македонија, овласте-
ниот субјект од страна на Владата на Соединетите 
Американски Држави - Enviro Engineering Inc. е дол-
жен да ги инвестира во реализација на Проектот за оп-
ремување на постројка за рециклирање на отпаден ма-
теријал во Република Македонија, согласно со Догово-
рот за Проектот за рециклирање на отпаден материјал 
со опремување на постројка во Република Македонија 
меѓу Владата на Република Македонија и компанијата 
Enviro Engineering Inc. од Соединетите Американски 
Држави.  

 
Член 5 

Начинот на сервисирање на обврските од членот 3 
на овој закон произлегуваат од Договорот за Проектот 
за рециклирање на отпаден материјал со опремување 
на постројка во Република Македонија, кој Владата на 
Република Македонија ќе го потпише со Enviro 
Engineering Inc. и Договорот за конверзијата и замената 
на дел од долгот во проекти со развојни цели преку 
предвремена отплата и отпишување на дел од долгот 
на Република Македонија кон Соединетите Американ-
ски Држави, кој ќе се склучи меѓу Владата на Републи-
ка Македонија и Владата на Соединетите Американски 
Држави. 
Обврските кон правниот субјект Enviro Engineering 

Inc. кои ќе произлезат од конверзијата и замената на 
дел од долгот во проекти со развојни цели преку пред-
времена отплата и отпишување на дел од долгот на Ре-
публика Македонија кон Соединетите Американски 
Држави, Република Македонија ќе ги сервисира во че-
тири полугодишни рати во период од две години поч-
нувајќи од 31 јануари 2003 година заклучно со 31 јули 
2004 година. 
Првата рата ќе изнесува 2.500.000,00 САД $, а дру-

гите три рати се со еднаков износ од 1.086.539,34 САД $. 
 

Член 6 
Средствата за плаќање на обврската од членот 5 на 

овој закон, Владата на Република Македонија ќе ги 
обезбеди од Буџетот на Република Македонија. 
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Член 7 
Доколку сервисирањето на обврските не се врши 

навремено согласно со утврдениот план за отплата по 
Договорот за конверзијата и замената на дел од долгот 
во проекти со развојни цели преку предвремена отпла-
та и отпишување на дел од долгот на Република Маке-
донија кон Соединетите Американски Држави, Репуб-
лика Македонија има обврска да плати задоцнета кама-
та од 10% на годишно ниво на износот на задоцнета 
неплатена обврска. 
 

Член 8 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во "Службен весник на Република Македонија". 
___________ 

 
Ligji 

për konvertimin dhe këmbimin e pjesës së borxhit të 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë ndaj Qeverisë së 
Shtetëve të Bashkuara të Amerikës në proektë me 
qëllimet e zhvillimit  përmes  pagesës dhe çregistrimit të  

parakohshëm 
 

Neni 1 
Konvertimi dhe këmbimi i pjesës së borxhit në proektë 

me qëllimet zhvilluese përmes pagesës dhe shlyerjes së një 
pjesë së borzhit të Republikës së Maqedinisë ndaj Qeverisë 
të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kompani Enviro 
Engineering Inc. me selin e Shtetët të Bashkuara të 
Amerikës i zgjedhur dhe i autorizuar nga ana e Qeverisë të 
Shtetëve të Bashkuara të Amerikës të marrë pjesë në 
konvertimin si anë të tretë të shit - blerjës të borxhit. 

 
Neni 2 

Lënda e konvertimit dhe këmbimit të pjesës së borxhit 
në proektë me qëllimet zhvilluese përmes pagesës dhe 
çregistrimit të parakohshëm në pjesën e borxhit të 
Republikës së Maqedonisë ndaj Shtetëve të Bashkuara të 
Amerikës ështe kredi i mallit të misrës nga Shtetët e 
Bashkuara të Amerikës me vlerë prej 7. 000. 000, 00 
dollarëve amerikane, borxhi i cili është kryer me pajtim e 
Ligjit për marrje e borxhit të Republikës së Makqedinisë 
me kredin e mallit të misërit prej SHBA - ve (�Gazeta 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë� numri 48/94). 

Kompania �Enviro Engineering Inc.� e blen mbetjen e 
borxhit të kreditit të mallit të Republikës së Maqedonisë 
ndaj SHBA -ve me vler nominale prej 6. 127. 253, 00 
dollarëve amerikane dhe e shes Republikën e Maqedinisë 
me zbritje prej 6 %.  

Neni 3 
Republika e Maqedonisë detyrohet ta servisojë 

obligimin e kreditit diskontuar me vler prej 5. 759. 618, 00 
dollarëve amerikane, në vend ndaj Qeverisë të Shteteve të 
Bashkuara të Amerikës, ndaj subjektit të zgjedhur juridik 
dhe autorizuar nga ana e Qeverisë të Shteteve të Bashkuara 
të Amerikës, Enviro Engineering Inc. me selin e Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës. 

 
Neni 4 

Dallimin midis vlerës së blerjës së borxhit, të cilin 
Enviro Engeneering Inc. do ta paguajë Shtetet e Bashkuara 
të Amerikës dhe vlera e shitjes së borxhit, të cilin 
Republika e Maqedonisë duhet ta paguajë, subjekti i 
autorizuar nga ana e Qeverisë të Shteteve të Baskuara të 
Amerikës - Enviro Engineering Inc. ështe deturuar të 
investojë në realizimin e Proektit për materializimin e 
instalimit të reciklimit të matërialit të hedhurinës në 
Republikën e Maqedonisë, në pajtim me Marrveshjën për 
Poektin e materializimit të instalimit të reciklimit të 
materialit të hedhurinës në Republikën e Maqedonisë midis 
Qeverisë së Repulikës së Makqedonisë dhe kompanisë 
Enviro Engineering Inc. nga Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës. 

Neni 5 
Mënyra e servisimit të obligimeve nga neni 3 i këtij 

Ligji dallin nga Marrveshja për Proektin për reciklim të 
materijalit të hedhurinës me pajislen e objektit në 
Republikën e Maqedonisë, që Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë do ta nënshktuajë me Enviro Ingineering Inc. 
dhe Marrëveshjen për konverzimin dhe këmbimin e pjesës 
së borxhit  në proekte me qëllimet zhvillimore nëpërmjet 
pagimit të parakhshëm dhe shlyerjes së një pjesë të borxhit 
të Republikës së Maqedonisë ndaj Sheteve të Baskuara të 
Amerikës, që do të arrihet ndërmjet Qeverisë së Republikës 
së Maqedonisë dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës. 

Obligimet ndaj subjektit juridik Enviro Enineering Inc., 
që do të dallin nga konverizimi dhe këmbimi i pjesës së 
borxhit në proekte me qëllime zhvillimore nëpërmjet të 
pagimit të parakohshëm dhe shlyerjes së një pjesë të 
borxhit të Republikës së Maqedonisë ndaj Shteteve të 
Bashkuara të Amerikës, Republika e Maqedonisë do t'i 
servisojë në katër këstegjysmëvjetore në periudhën e dy 
vitesh, duke filluar me 31 janar viti 2004, përfundimisht 
me 31 korrik viti 2004.   

Kësta e parë do të jetë 2. 500. 000, 00 dollarë 
amerikane, kurse këste të tjerë do të jenë me vler të njëjtë 
prej 1. 086. 539, 34 dollarësh amerikane.   

 
Neni 6 

Mjetet për pagimin e obligimit nga neni 5 i këtij ligji, 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë do t�i sigurojë nga 
Buxheti e RM - së. 
 

Neni 7 
Derisa servisimi i obligimëve nuk u krye në kohë, në 

pajtim me planin e caktuar për pagimin sipas Marrveshjës 
për konvertim dhe këmbim të pjesës së borxhit në Proektë 
me qëllimet e zhvillimit përmes pagesës dhe shlyerjes të 
parakohshëm të pjesës së borxhit të RM - së ndaj SHBA - 
ve, Republika e Maqedonisë ka obligim ta pagojë kamatën 
e vonshme nga 10 % në nivelin e vitit të vlerës së obligimit 
të vonshëm dhe të papaguar.  

 
Neni 8 

Ky ligj hyn në fuqi prej ditës së shpalljes në �Gazetën 
zyrtare e Republikës së Maqedinisë�. 

___________ 
935. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА 
НА ПРОГОНУВАНИТЕ И ЗАТВОРАНИТЕ ЛИЦА 
ЗА ИДЕИТЕ НА САМОБИТНОСТА НА МАКЕ-
ДОНСКИОТ НАРОД И НЕГОВАТА ДРЖАВНОСТ 
И  ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА  НА

 
Се прогласува Законот за правата на прогонуваните 

и затвораните лица за идеите на самобитноста на маке-
донскиот народ и неговата државност и на членовите 
на нивните семејства, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 јули 2002 година. 
 

      Бр. 07-2917/1                  Претседател 
18 јули 2002 година     на Република Македонија, 
           Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ПРАВАТА НА ПРОГОНУВАНИТЕ И ЗАТВОРAНИ-
ТЕ ЛИЦА ЗА ИДЕИТЕ НА САМОБИТНОСТА НА МА-
КЕДОНСКИОТ НАРОД И НЕГОВАТА ДРЖАВНОСТ 
И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА 
 
 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат правата на прогонува-

ните и затвораните лица за идеите на самобитноста на 
македонскиот народ и неговата државност и на члено-
вит  на нивните семејства. е 

Член 2 
За прогонувано и осудувано лице за идеите на са-

мобитноста на македонскиот народ и неговата држав-
ност (во натамошниот текст: прогонувано лице), во 
смисла на овој закон, се смета лице кое во периодот од 
1945 до 1991 година, на политичка и идеолошка осно-
ва, а поради пројавените идеи и активности за создава-
ње на независна, обединета и демократска држава Ма-
кедонија, било: 

1) интегрирано; 
2) принудено на емиграција во странство; 
3) дискриминирано во однос на остварување на 

правото на работа; 
4) притворено со правосилна судска одлука подолго 

од 30 дена; 
5) осудено на казна затвор и 
6
 

) прогласено за воен богаташ. 
Член 3 

За членови на семејство на прогонувано лице во 
смисла на овој закон се сметаат брачниот другар и де-
цата кои живеат во заедничко домаќинство и заеднич-
ки ги трошат остварените приходи. 

 
Член 4 

Својството на прогонувано лице со решение го ут-
врдува Комисијата за утврдување својството на лице 
прогонувано и затворано за идеите на самобитноста на 
македонскиот народ и неговата државност на Владата 
на Република Македонија, од член 111 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување. 
Поблиски критериуми за утврдување на својството 

на прогонувано лице од членот 2 на овој закон и доку-
ментацијата потребна за остварување на правата од 
овој закон ги пропишува министерот за финансии во 
согласност со министерот за труд и социјална политика 
и м нистерот за внатрешни работи. и 

Член 5 
Прогонуваното лице има право на: 
1) материјално обезбедување; 
2) еднократен паричен надоместок; 
3) додаток за нега и помош од страна на друго лице; 
4) еднократна парична помош  во случај на смрт, 

долготрајна болест, елементарни и други непогоди и 
5) здравствена заштита. 
Прогонувано и затворано лице кај кое настапило 

оштетување на организмот најмалку за 20 % по повре-
да, односно 60 % по болест како последица на прогону-
вањето, покрај правата утврдени во став 1 на овој член 
има право  и на: 

1) лична инвалиднина; 
2) ортопедски додаток; 
3) бањско и климатско лекување; 
4) додаток на деца; 
5) професионална рехабилитација и 
6 ) бесплатен и повластен превоз. 

Член 6 
Членовите на семејството на прогонувано лице 

имаат право на: 
1) материјално обезбедување; 
2) семејна инвалиднина; 
3) додаток за нега и помош од страна на друго лице; 
4) здравствена заштита и 
5) еднократна парична помош во случај на смрт. 

Член 7 
Прогонуваното лице има право на материјално 

обезбедување доколку: 
1) не е корисник на старосна, инвалидска или семеј-

на пензија според прописите од пензиското и инвалид-
ското осигурување или 

2) вкупните месечни приходи во семејството не го 
надминуваат износот на просечната месечна  плата ис-
платена во Република Македонија во претходната го-
дина. 
Членовите на семејството на прогонувано лице 

имаат право на материјално обезбедување доколку 
пред смртта на прогонуваното лице, биле издржувани 
од корисникот на материјално обезбедување од ставот 
1 на овој член. 

 
Член 8 

Материјалното обезбедување на лицата од членот 7 
став 1 алинеја 1 на овој закон се определува во висина 
од 80 % од просечната плата остварена во Република 
Македонија во тековниот месец (полн износ). 
Материјалното обезбедување на лицата од членот 7 

став 1 алинеја 2 на овој закон се определува во висина 
од 90 % од полниот износ (намален износ). 

 
Член 9 

Прогонувано лице има право на еднократен пари-
чен надоместок во износ од 50 % од просечната месеч-
на плата исплатена во Република Македонија во прет-
ходната година, за секој месец поминат на издржување 
казна затвор или интернација. 
Начинот на исплата на надоместокот од ставот 1 на 

овој член го утврдува Владата на Република Македони-
ја, а по предлог на министерот за финансии. 

 
Член 10 

Прогонуваното лице и членовите на неговото семеј-
ство, правата утврдени во членовите 5 и 6 од овој за-
кон, освен правата за материјално обезбедување и ед-
нократен паричен надоместок ги  остваруваат на на-
чин, постапка и во обем утврдени со Законот за права-
та на воените инвалиди, на членовите на нивните се-
мејства и на членовите на семејствата на паднатите 
борци и Законот за материјално обезбедување на учес-
ниците во Народноослободителната војна. 

 
Член 11 

Лицето од членот 2 точка 6) на овој закон, корисник 
на пензија, на кое пензијата му е намалена заради не-
мање доволно работен стаж, има право на признавање 
на времето поминато без работа поради тоа што било 
прогласено за воен богаташ како време поминато на 
работа. 
Правото од ставот 1 на овој член се остварува врз 

основа на претходно писмено барање на прогонувано-
то лице и потврда од Комисијата од членот 4 став 1 на 
овој закон, доставено до Фондот за пензиско и инва-
лидско осигурување на Македонија. 

 
Член 12 

Во случај на смрт на корисникот на материјално 
обезбедување, членот на семејството кој го извршил 
погребот има право на материјална помош во висина 
на двократниот износ на материјалното обезбедување 
од членот 8 став 1 на овој закон (полн износ) за месе-
цот во кој корисникот починал. 
Во случај на подолготрајна болест и претрпени 

штети од елементарни непогоди или смрт на член на 
семејството на корисникот на материјалното обезбеду-
вање, корисникот на материјалното обезбедување има 
право на еднократна парична помош во висина на ме-
сечен износ на материјалното обезбедување во теков-
ниот месец, и тоа најмногу два пати во текот на годи-
ната. 
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Член 13 
Стручните и административните работи на Комиси-

јата од членот 4 став 1 на овој закон ги врши Минис-
терството за труд и социјална политика - Управата за 
прашања на борците и воените инвалиди. 

 
Член 14 

Средствата за остварување и користење на правата 
утврдени со овој закон се обезбедуваат од Буџетот на 
Република Македонија. 

 
Член 15 

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

___________ 
 

Ligji 
për të drejtat e personave të përndjekur dhe të 

burgosur për ide të vetëqenisë së popullit maqedonas 
dhe shtetëformuesi i tij edhe anëtarëve   

të familjeve të tyre 
 

Neni 1 
Me këtë ligj caktohen të drejtat e personave të 

përndjekur dhe të burgosur për idetë e vetëqenisë së 
popullit maqedonas dhe shtetëformuesi i tij edhe anëtarëve 
të familjave të tyre.  

Neni 2 
Të personit të përndjekur dhe të gjykosur për idetë e 

vetëqenisë së popullit maqedonase dhe shtetformuesi i tij 
(në tekstin e mëtejshëm: personat e përndjekur) në 
kuptimin e këtij ligji, mendohet personi i cili në periudhën 
e vitit 1945 deri në vitin 1991, ndaj bazës politike dhe 
idelogjike, sipas ideave të paraqitura dhe aktivitete rreth 
krijimit të shtetit maqedonase të pavarur, të bashkuar dhe 
demokratike, ka qenë:      

 
1) e integruar; 
2) e shtrënguar në emigrimin e vendet të jashtme; 
3) e diskriminuar në lidhjen e realizimit të të drejtës së 

punimit; 
4) e paraburguar me vendimin  juridiko - fuqishëm 

gjykësor më gjatë se 30 dita; 
5) e gjykuar me gjoja burgim dhe  
6) e shpallur për pasanikun ushtarak. 
  

Neni 3 
Të anëtarëve të familjave të personës së përndjekur në 

kuptimin e këtij ligji mendohet shokun martesor dhe 
famijet, të cilat jetojnë në shtëpin e përbashkët dhe të 
ardhurat që i harxojnë së bashkë. 

 
Neni 4 

Cilësia e personës së përndjekur me vendimin e 
realizon Komisionin për realizimin e cilesisë së personës 
përndjekur dhe burgosur për idetë e vetëqenisë së popullit 
maqedonase dhe shtetësisë së tij të Qeverisë së Republikës 
së Maqedonisë, nga neni 111 të Ligjit të sigurimit 
pensional dhe invalid. Kriteriumet e ngushte për realizimin 
e cilesisë së personës përndjekur nga neni 2 i këtij ligj dhe 
dokumentacionin e duhur për realizimin e të drejtave prej 
këtij ligjit i përshkruan ministri e financave në pajtimin e 
ministrit të punës dhe politikës sociale dhe ministrit të 
punave të brendshme.    

Neni 5 
Person i përndjekur ka drejtë për: 
1) sigurimin e materialit; 
2) shpërblimin njëfishtë të parave; 
3) shtesën e kujdësit dhe ndihmës nga ana e personat e 

tjerë; 
4) shpërblimin njëfuishtë të parave në rastin e vdekjës, 

sëmurjës së qendrueshme, fajkeqësisë elementare e tj.;  
5) mbrojtjen shëndetësore; 

Persona e përndjekura dhe e burgosura, ndaj së cilës ka 
ardhur dëmtimin e trupit më së pakut për 20 % pas 
lëndimit, përkatësisht 60 % pas sëmundjesë si pasojë e të 
përndjekurve, përveç të të drejtave realizuara në paragrafin 
1 i këtij nënë ka të drejtë:  

1) shtesa e pensionit personal; 
2) shtesa ortopedike; 
3) shërime në banjë dhe me klimë; 
4) shtesa për fëmijë; 
5) rehabilitimi profesional dhe 
6) transporti i autorizuar dhe pa të holla.  
 

Neni 6 
Anëtarët e familjës së personës përndjekur kanë të 

drejtë: 
 
1) sigurimi i materialit;  
2) shtesa e pensionit familjare; 
3) shtesa për kujdës dhe ndihmë nga ana e personës së tjerë; 
4) mbrojtje shëndetësore; 
5) Ndihma njëfishte të parave në rastin e vdekjes.  
 

Neni 7 
Persona e përndjekur ka të drejtë të sigurimit material 

derisa: 
1) nuk është shfrytëzues e penzionit pleqësor, invalid 

ose familjar sipas parimëve të sigurimit pensional dhe 
invalid ose 

2) të ardhura mujore dhe tërësore të familjës nuk e 
tejkalon vlerësinë e rogës mujësore mestare të paguara në 
Republikën e Maqedonisë në vitin e kaluar. 

Anëtarët e familjës së personës së përndjekur kanë të 
drejtë të sigurimit të materialit derisa para vdekjes së 
personës së përndjekur kanë qenë të mbajtur nga 
shfrytëzuesi i sigurimit material nga paragrafi 1 i këtij neni. 

 
Neni 8 

Sigurimi i materialit të personave prej nenit 7, 
paragfafit 1, alinesë të këtij ligji përcaktohet në lartësin e 
80 % prej rogës mestare të realizuar në RM - së në muajin 
vijues (vlera e plotë). 

Sigurimi i materialit e personave prej nënit 7, paragrafit 
1, alinesë 2 i këtij ligji përcaktohet në lartësin e 90 % prej 
vlerës së plotë (vlera e zbrastë).  

 
Neni 9 

Persona e përndjekur ka të drejtë për shtesë njëfishtë të 
parave me vlerë nga 50 % prej rogës mujore mestare të 
paguar në Republikën e Maqedonisë në vitin e kaluar, për 
cdo muaj që ka kaluar në burg e internat.   

Mënyra e pagimit të shtesës nga paragrafi 1 i këtij neni 
e përcakton Qeverinë e RM - së, por me propozimin e 
ministrit të financave.    

Neni 10 
Personët e përndjekura dhe e anëtarët të familjes së tij, 

të drejtat e përcaktuar me nenin 5 dhe 6 i këtij ligji, përveç 
të të drejtave për sigurimin e materialit dhe shtesës 
njëfishtë të parave, i realizon në mënyrë, procedurë dhe 
madhësi, të përcaktuar me Ligjin e të drejtave të invalidëve 
ushtarake, anëtarëve të familjave të tyre dhe anëtarëve të 
familjave të dëshmorëve dhe Ligjin e sigurimit i matrialit 
të pjestarëve të Luftës Çlirimtare Kombëtare.   

 
Neni 11 

Personi nga neni 2, pika 6 i këtij ligji, shfrytëzuesi i 
pensionit, e të cilës së penzionit ua kanë zvogëluar, për 
shkak se nuk ka pasur stazh punues, ka të drejtë të pranimit 
të kohës së kaluar në papunësi, për shak se është i shpallur 
si pasaniku ushtarak si kohë që e ka kaluar në punë. 

Të drejtë nga paragrafi 1 i këtij neni, realizahet në bazën 
e kërkesës së shkruar paraprake së personës përdjekur dhe 
vërtetimin e Komisionit të neniit 4, paragrafit 1 i këtij ligji, i 
dërguar pranë Fondit për sigurimin pensionale dhe invalid të 
Republikës së Maqedonisë. 
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Neni 12 
Në rastin e vdekjes së shfrytëzuesit të sigurimit të 

materialit, anëtarin e familjes i cili ka bërë varrim, ka të 
drejtë të ndihmës materijale në lartësin e vlerës dyfishtë të 
sigurimit material nga neni 8, paragrafi 1 i këtij ligji (vlera 
e plotë) për muajin në të cilin shfrytëzuesi ka vdekur. 

Në rastin e sëmurjës më e qëndrueshme dhe dëmë të 
pasuara (duruara) nga fatëkeqësitë elementare ose vdekje e 
anëtarit të familjes së shfrytëzuesit të sigurimit materiale, 
shfrytëzuesi i sigurimit material ka të drejtë të ndihmës 
njëfishtë të hollave në lartësin e vlerës mujore të sigurimit 
materiale në muajin që është në rrjedh, dhe dy herë në vit. 

 
Neni 13 

Punët profesionale dhe administrative e Komisionit nga 
neni 4, paragrafi 1i këtij ligji, i kryen Ministrinë e punave 
dhe politikës sociale - drejtorinë e çështjeve të ushtarëve 
dhe invalidëve ushtarake.  

 
Neni 14 

Mjetët për realizimin dhe shfrytëzimin e të drejtave të 
pëcaktuara me këtë ligj sigurohen nga buxheti i Republikës 
së Maqedonisë. 

Neni 15 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë prej ditës së shpalljes 

së �Gazetës zyrtare e Republikës së Maqedonisë�. 
___________ 

936. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за утврдување и наплата на јавните при-
ходи, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 јули 2002 година. 
 

      Бр. 07-2918/1                  Претседател 
18 јули 2002 година     на Република Македонија, 
           Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ЈАВНИТЕ 

ПРИХОДИ 
 

Член 1 
Во Законот за утврдување и наплата на јавните при-

ходи (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
13/01), во членот 9 алинеја 7 зборовите: �за платени да-
ноци и други јавни давачки� се заменуваат со зборови-
те: врз основа на даночната евиденција�. �

 
Член 2 

Во членот 13 по ставот (4) се додава нов став (5), 
кој гласи: 

�(5) Министерот за финансии ја пропишува форма-
та, содржината и начинот на водење на Регистарот на 
даночни обврзници�. 
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7). 
 

Член 3 
Во членот 14 ставот (4) се брише. 

Член 4 
Во членот 33 став (1) зборовите: �со решение ќе се 

наложи плаќање на истите�, се заменуваат со зборови-
те: во секој случај ќе се донесе соодветно решение�. �

 
Член 5 

Во членот 35 став (1) по зборот �жалба� се додаваат 
зборовите: �но не подолго од 60 дена од денот на под-
несување на барањето,�. 

 
Член 6 

По членот 36 се додава нов поднаслов и 11 нови 
членови 36-а, 36-б, 36-в, 36-г, 36-д, 36-ѓ, 36-е, 36-ж, 36-
з, 36-ѕ и 36-и, кои гласат:  

 
�Постапки и начин за обезбедување на плаќање  
на даночен долг, односно даночна обврска 

 
Член 36-а 

Директорот на Управата за јавни приходи ќе го од-
ложи извршувањето на решението за даночен долг, од-
носно плаќањето на даночна обврска, ако даночниот 
обврзник приложи банкарска гаранција, уплати гото-
вински депозит или обезбеди друг инструмент за обез-
бедување на плаќање (во натамошниот текст: инстру-
мент за обезбедување на плаќање), освен за даночен 
долг, односно даночна обврска помала од 10.000,00 де-
нари. 

Член 36-б 
Плаќањето на даночната обврска може да се одло-

жи за определен рок во еднократен износ или на рати. 
Плаќањето на даночни обврски за тековната година 

во еднократен износ или на рати, може да се одложи 
најдоцна до истекот на тековната година. 
Плаќањето на даночни обврски од претходните го-

дини може да се одобри на рати и тоа: 
- до 5.000.000,00 денари-до девет месеци; 
- од 5.000.000,00 денари до 15.000.000,00 денари-до 

15 месеци; 
- од 15.000.000,00 денари до 30.000.000,00 денари-

до 24 месеци и 
-
 
 над 30.000.000,00 денари-до 36 месеци. 

Член 36-в 
Управата за јавни приходи, за обезбедување на пла-

ќањето на еден даночен долг, односно на даночна обвр-
ска може да бара само еден инструмент за обезбедување. 
Инструментот за обезбедување, даночниот обврз-

ник го доставува до Управата за јавни приходи-Гене-
рална дирекција кон барањето за одлагање на даночни-
от долг, односно на даночната обврска. 

 
Член 36-г 

Вредноста на инструментот за обезбедување на 
плаќањето треба да одговара на висината на даночниот 
долг, односно на даночната обврска. 
Вредноста на готовинскиот депозит треба да одго-

вара на една половина на даночниот долг, односно на 
даночната обврска. 

Член 36-д 
Директорот на Управата за јавни приходи, ќе го од-

ложи плаќањето на даночниот долг, односно на даноч-
ната обврска имајќи ги предвид: редовноста на даноч-
ниот обврзник при намирувањето на даночните обвр-
ски; видот и обемот на штетата на даночниот обврзник 
која би настанала од извршувањето на првостепеното 
решение, односно на нарушувањето на процесот на не-
говото деловно работење. 
Одлагање на плаќање на даночен долг, односно на 

даночна обврска не се одобрува доколку е донесено ре-
шение за одредување на присилна наплата. 
Против решението со кое е одбиено барањето за од-

ложување на плаќањето на даночниот долг, односно 
даночната обврска не е допуштена жалба, освен против 
решението донесено по барањето од членот 35 став (1) 
на овој закон. 
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Член 36-ѓ 
Со издавање на банкарска гаранција, банката-га-

рант се обврзува дека даночниот обврзник ќе го нами-
ри даночниот долг, односно даночната обврска, а во 
спротивен случај дека долгот, односно обврската ќе ја 
намири банката наместо даночниот обврзник. 

 
Член 36-е 

Банкарската гаранција како инструмент за обезбе-
дување се наплатува во готово согласно со прописите 
кои важат за наплата на банкарските гаранции. 

 
Член 36-ж 

Даночниот обврзник кон барањето е должен да при-
ложи доказ за уплатен готовински депозит на посебна 
депозитна сметка на Управата за јавни приходи. 

 
Член 36-з 

На уплатениот готовински депозит не се плаќа ка-
мата. 

Член 36-ѕ 
Ако даночниот обврзник не изврши уплата на  да-

ночниот долг, односно на даночната обврска во рокот 
одобрен за одложено плаќање, односно не уплати две 
последователни рати во случај на одобрено плаќање на 
рати на даночниот долг, односно на даночната обврска, 
Управата за јавни приходи долгот, односно обврската 
ја наплатува од готовинскиот депозит, односно од при-
ложениот инструмент за обезбедување на плаќањето. 

 
Член 36-и 

Ако даночниот обврзник го намирил  даночниот 
долг, односно даночната обврска која ја обезбедил со 
инструмент за обезбедување на плаќањето, Управата за 
јавни приходи му го враќа инструментот за обезбедува-
ње на плаќањето. 
Даночниот обврзник, врз основа на писмено бара-

ње, може да го повлече готовинскиот депозит ако за 
даночниот долг, односно за даночната обврска прило-
жи инструмент за обезбедување на плаќањето.� 

 
Член 7 

Во членот 58 во став (1) се додава нова реченица, 
која гласи: 

�По исклучок, Владата на Република Македонија 
може запленетите предмети да ги отстапи на државни 
органи, ако тие предмети се потребни за вршење на 
нивната дејност.� 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

__________ 
 

Ligji 
për ndërrimi dhe plotësimi i Ligjit të përcaktimit dhe 

inkasimit të ardhurave publike 
 

Neni 1 
Në Ligjin e përcaktimit dhe inkasimit të ardurave 

publike (Gazeta zyrtare e RM - së numri 13/01), në nenin 
9, alinë 7 fjalët: �për tatimet e paguar dhe taksat e tjerë 
publike�, ndërrohen me flajët: �ndaj bazës së evidentimit 
tatimor�. 

 
Neni 2 

Në nenin 13, paragrafin (4) shtohet paragrafi i ri, i cili 
shpall: 

 
�(5) Ministri i financave e përcakton formën, 

përmbajtjën dhe mënyrën e drejtimit të Regjistrit të 
tatimpaguesve� 

 
Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafet (6) dhe (7). 

Neni 3 
Në nenin 14, shlyhet paragrafin 4. 
 

Neni 4 
Në nenin 33, paragrafin (1) fjalët: �me vendim do të 

detyrohet pagimin e të njëjtave�, ndërrohen me fjalët: �në 
çdo rast do të jepet vendimin përkatës�. 

 
Neni 5 

Në nenin 35, paragrafin (1) pas fjalës �dëshirë� shtohen 
fjalët: �por, nuk më gjatë se 60 ditë nga dita e parashtrimit 
të kërkesës�. 

Neni 6 
Pas nenit 36 shtohet nëntitullit të ri dhe 11 nene të rinj: 

36 - a, 36 - b, 36 - c, 36 - ç, 36 - d, 36 - dh, 36 - e, 36 - ë, 
36 - f, 36 - g dhe 36 - gj, të cilat shpallin:  

 
�Procedime dhe mënyre të sigurimit të të pagimit të  

borxhit tatimor, përkatësisht obligime tatimore� 
 

Neni 36 - a 
Drejtorja e Drejtimit të ardhurave publike do ta shtyllë 

egzekutimin e vendimit të borxhi tatimor, përkatësisht 
pagimin e obligimit tatimor, nëse tatimpaguesi depozon 
garancia e bankës, pagon depozitin paguar ose i siguron 
mjetët e tjerë për sigurimin e pagimit (në tekstin e 
mëtejshëm: mjetin i sigurimit të pagimit), përveç borxhit 
tatimor, përkatësisht obligimit tatimor më vogël se           
10 000, 00 denarë.   

Neni 36 - b 
Pagimi i obligimit tatimor mund të shtyhet në afatin e 

caktuar në vlerë të njëfishtë ose me këste. 
Pagimi i obligimit tatimor për vitin rrjedhimor me vlerë 

të njëfishtë ose me këste, mund të shtyhet më vonë deri 
fundi të vitit rrjedhimor.   

Pagimi i obligimit tatimor prej vitëve të kaluara mund 
të lejohet me këstë edhe: 

- deri 5. 000. 000, 00 denarë  - në nëntë muaj; 
- prej 5. 000. 000,00 denarësh deri 15. 000. 000, 00 - në 

15 muaj; 
- prej 15. 000. 000,00 denarësh deri 30. 000. 000, 00 

denarë - në 24 muaj dhe 
- mbi 30. 000. 000, 00 denarë  - 36 muaj 
 

Neni 36 - c 
Drejtoria e ardhurave publike, për sigurimin e pagimit 

të një borxh tatimor, përkatësisht obligimit tatimor, mund 
të kërkojë vetëm një mjet të sigurimit. 

Mjeti i sigurimit, tatimpaguesi e dorëzon e Drejtorisë së 
ardhurave publike - Direkcia e përgjitshëm ndaj kërkesës 
së shtyhjës së borxhit tatimor, përkatësisht obligimit 
tatimor. 

Neni 36 - ç 
Vlera e instrumentit të sigurimit të pagimit duhet të 

përgjigjet në lartësinë e borxhit  tatimor, përkatësisht 
obligimit tatimor. 

Vlera e depozitit të paguar duhet të përgjigjet e një të 
gjysmë të borxhit tatimor, përkatësisht obligimit tatimor. 

 
Neni 36 - d 

Drejtori i Drejtorisë së ardhuhrave publike, do të 
shtyhet pagimin e borxhit tatimor, përkatësisht obligimit 
tatimor, duke i pasur në parasush: regullësia e 
tatimpaguesit në momentin e pagimit të obligimit tatimor; 
lloji dhe madhësia e dhëmtimit të tatimpaguesit, të cilit i ka 
bërë nga zbatimi i vendosjës së shkalës së parë, 
përkatësisht prishjës së procesit të punësit të punës së tij.   

Shtyllje e pagimit të borxhit tatimor, përkatësisht 
obligimit tatimor nuk përmirësohet derisa është dorëzuar 
vendimin e përcaktimit të pagimit me forcë.  

Kundër vendimit me të cilin është e larguar kërkimit të 
shtylljës së pagimit të borxhit tatimor, përkatësisht obligimit 
tatimor nuk i lejohet ankesë, përveç kunder vendimit të 
dorëzuar sipas kërkimit të neniit 35, paragrafit (1) të këtij ligji. 
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Neni 36 - dh 
Me japjën e garancisë së bankës, banka - garancuese 

obligohet që tatimpaguesi ta kthejë borxhin tatimor, 
përkatësisht obligimi tatimor, nëse në kundërtin, borxnhin 
ose obligimin do ta kthejë bankën në vend të tatimpaguesit. 

 
Neni 36 - e 

Garancia e bankës si instrumenti i sigurimit pagohet me 
kesh në pajtim me regullat, të cilat janë për pagimin e 
garancave të bankës. 

 
Neni 36 - ë 

Tatimpaguesi ndaj kërkesës është obliguar të jep provë 
për depozitin e paguar të llogarit të veçantë depozitar në 
Drejtorinë e ardhurave publike.  

 
Neni 36 - f 

Për depozitin e paguar me të hollat nuk pagohen 
kamatë. 

Neni 36 - g 
Derisa tatimpaguesi nuk kryen pagesën e borxhit 

tatimor, përkatësisht obligimit tatimor në afatin e miratuar 
për pagimin e shtyllur, përkatësisht nuk pagon dy këste të 
njëpasnjëshme në rastin e pagimit të miratuar me këstet të 
borxhit tatimor, përkatësisht obligimit tatimor, Drejtoria e 
ardhurave publike borxhin, përkatësisht obligimin e pagon 
nga depoziti paguar, përkatësisht nga instrumenti i shtuar 
për sigurimin e pagimit. 

 
Neni 36 - gj 

Nëse tatimpaguesi e ka paguar borxhin tatimor, 
përkatësisht obligimin tatimor e cilin ka siguruar me 
instrumentin e sigurimit të pagimit, Drejtoria e ardhurave 
publike ua kthyen instrumentin e sigurimit të pagimit.  

Tatimpaguesi, mbi bazës së kërkesës shkruara, mund ta 
tërheqë depozitin e paguar, nëse për borxhin tatimor, 
përkatësisht për obligimin tatimor dorëzon instrumentin e 
sigurimit të pagimit.� 

 
Neni 7 

Në nenin 58, në paragrafin (1), shtyhet fjalia e re, e cila 
shpall: 

�Me përjashtim, Qeveria e Republisë së Maqedonisë 
mund sendët e konfiskuar t�ua jep të organëve shtetërore, 
nëse ata sende jane të duhur për kryerje të veprimtarisë së 
tyre�. 

 
Neni 8 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë prej shpalljës së 
�Gazetës zyrtare e Republikës së Maqedonisë�.   

___________ 
937. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИ ЗА 
МИКРОФИНАНСИРАЊЕ  

Се прогласува Законот за банки за микрофинанси-
рање, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 јули 2002 година. 
 

      Бр. 07-2919/1                  Претседател 
18 јули 2002 година     на Република Македонија, 
           Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА БАНКИ ЗА МИКРОФИНАНСИРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ  ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој закон се уредува основањето и работењето 
на банките за микрофинансирање. 

 
Член 2 

Банката за микрофинансирање се основа за финан-
сирање на дејности кои ги вршат правни и физички ли-
ца и тоа: 

- трговци според член 1 од Законот за трговските 
друштва;  

- лица кои се занимаваат со слободни занимања (ад-
вокати, нотари и друго); 

- лица кои се занимаваат со земјоделска дејност  
согласно со член 7 ставови 1 и 2 од Законот за вршење 
земјоделска дејност и 

- лица кои вршат занаетчиска дејност согласно со 
член 3  и член 4-а став 1 од Законот за вршење на зана-
етчиска дејност.           
Лицата од став 1 на овој член, од аспект на опфат-

носта на сметководствената евиденција, се распореде-
ни во мали трговци согласно со Законот за трговските 
друштва.  

Член 3 
Банката за микрофинансирање е должна да работи 

според одредбите на Законот за банките, доколку со 
овој закон поинаку не е уредено. 

 
2. ОСНОВАЊЕ 

 
Член 4 

Банката за микрофинансирање се основа како акци-
онерско друштво. 
Акционери во банката за микрофинансирање можат 

да бидат домашни и странски правни и физички лица. 
Повеќе од 50% од акциите на банката за микрофи-

нансирање, мора да бидат во сопственост на правни ли-
ца кои ги исполнуваат следниве критериуми: 

1) имаат капитал кој не може да биде помал од 
25.000.000 ЕВРА во денарска противвредност, пресме-
тано по среден курс на Народната банка на Република 
Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) на 
денот на поднесување на барањето за издавање дозвола 
за основање и работење на банка за микрофинансира-
ње; 

2) вршат дејност без прекин во период од најмалку 
пет години и 

3) имаат искуство во основање и управување со 
специјализирани институции за микрофинансирање. 
Народната банка ја пропишува документацијата со 

која се докажува исполнувањето на критериумите од 
став 3 на овој член.  

 
Член 5 

Капиталот потребен за основање на банка за микро-
финансирање не може да биде помал од 4.000.000 ЕВ-
РА во денарска противвредност, пресметано по среден 
курс на Народната банка  на денот на поднесување на 
пријавата за упис во трговскиот регистар. 
Банката за микрофинансирање е должна да ја одр-

жува вредноста на капиталот од став 1 на овој член. 
 

Член 6 
Дозволата за основање и работење на банката за 

микрофинансирање се издава по постапка утврдена со 
Законот за банките. 

 
Член 7 

Банката за микрофинансирање стекнува својство на 
правно лице со упис во трговскиот регистар. 
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3. ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ 
 

Член 8 
Банката за микрофинансирање може да ги врши 

следниве финансиски активности: 
 
1) примање на сите видови парични депозити на 

правни и физички лица; 
2) давање кредити во земјата; 
3) земање кредити во земјата и од странство;  
4) девизно-валутни работи; 
5) издавање на парични картички; 
6) издавање на електронски пари; 
7) финансиски лизинг; 
8) платен промет во земјата; 
9) платен промет со странство;   
10) економско-финансиски консалтинг; 
11) давање услуги при наплата на фактури и водење 

евиденција; 
12) издавање денарски и девизни парични гаран-

ции, авали и други форми на гаранција и 
13) тргување со девизни средства и извршување на 

девизни трансакции. 
Активностите од став 1 точки 2, 7 и 12 на овој член 

банката за микрофинансирање може да ги врши само 
за субјектите од член 2 на овој закон. 

 
Член 9 

Во своето работење банката за микрофинансирање 
ќе води сметка за обезбедување на заштитата на живот-
ната средина, согласно со законите на Република Маке-
донија и долгорочните заложби за исполнување на ди-
рективите на Европската унија за заштита на животна-
та средина и природата. 

 
4. СУПЕРВИЗОРСКИ СТАНДАРДИ 

 
Член 10 

Банката за микрофинансирање е должна да одржува 
стапка на адекватност на капиталот која не може да би-
де пониска од 16%. 
Кредитната изложеност на банката за микрофинан-

сирање спрема поединечен субјект не смее да надмине 
3% од гарантниот капитал на банката за микрофинан-
сирање. 
Просечната кредитна изложеност на банката за 

микрофинансирање не смее да надмине 10.000 ЕВРА 
во денарска противвредност, пресметано по среден 
курс на Народната банка.  
Просечната кредитна изложеност на банката за 

микрофинансирање се пресметува како однос меѓу 
вкупната кредитна изложеност и вкупниот број дадени 
кредити, акредитиви и гаранции.   
Банката за микрофинансирање не може да вложува 

во капитални делови во други правни лица. 
   

5. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 11 
Банката за микрофинансирање може да се реорга-

низира во банка основана согласно со Законот за бан-
ките доколку ги исполни условите пропишани со тој 
закон. 

Член 12 
Членовите 4, 5, 6 и 7 од овој закон престануваат да 

се применуваат во рок од две години од  денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

 
Член 13 

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

LIGJI 
PËR BANKAT E MIKROFINANCIM 

 
1. DISPOZITË TË PËRGJITSHME 

 
Neni 1 

Me këtë ligj regulohet bazimin dhe punimin e bankave 
të mikrofinancimit. 

 
Neni 2 

Bankë për mikrofinancim themëlohet për financimin e 
verpimtarive të cilat i kryejnë persona juridike dhe fizike 
dhe:   

- tregtare sipas nenit 1 të Ligjit për shoqata tregtare; 
- persona të cilat merren me profesionë të lira (avokate, 

notare dhe të tjerët); 
- persona të cilat merren me veprimtarin bujqësore në 

pajtim me nenin 7, paragrafët 1 dhe 2 të Ligjit për kryerjen 
e veprimtarisë bujqësore dhe 

- persona të cilat kryejnë verpimtarin zejtare në pajtim 
me nenin 3 dhe nenin 4 - a, paragrafin 1 të Ligjit për 
kryerjen e veprimtarisë zejtare  

Personat prej paragrafit 1 të këtij neni, nga aspekti e 
përfshirjes së evidentitmit të llogarisë, janë të vendosur si 
tregtarë të vogël në pajtim me Ligjin e shoqatave tregtare. 

 
Neni 3 

Bankën për mikrofinancim është obliguara të punojë 
sipas regullave të Ligjit për bankat, nëse me këtë ligj nuk 
është rregulluar ndryshe.  

 
2. THEMELIMI 

 
Neni 4 

Bankën për mikrofinancim themëlohet si shoqata 
aksionare. 

Akcionarë në bankën për mikrofinancim mund të jenë 
personë juridike dhe fizike nga vendi ose nga jashtë. 

Shumicat prej 50 % të akcionëve së bankës për 
mikrofinancim, duhet të jenë në pronë të personave 
juridike që i plotësojnë këta kritere:  

(1) Të kenë kapital që nuk mund të jetë më e vogël se 
25. 000. 000 Euro në kundërvlerje së denarësh, të llogaritur 
sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore së Republikës së 
Maqedonisë (në tekstin e mëtejshëm: Banka Popullore) në 
ditën e të dorëzimit të kërkimit për jepje e lejën për 
themelimin dhe punimin e bankës për mikrofinancim; 

(2) Të kryejnë veprimtari pa ndërprerje në peruidhën 
më së pakut prej 5 vitesh dhe 

(3) Të kenë përvojë për themëlimin dhe udhëheqjen me 
institucionët e specializuara për mikrofinancim.  

Bankën Popullore e shpall dokumentacionin me të cilin 
provohet plotësimin e kriterëve prej paragrafit 3 të këtij 
neni. 

 
Neni 5 

Kapitali që është i duhur për themëlimin e bankës për 
mikrofinancim  nuk mund të jetë më vogël se 4. 000. 000. 
Euro në kundërvlerje së denaresh, të llogaritur sipas kursit 
të mesme të Bankës Popullore në ditën e dorëzimit të 
fletparaqitjës për registrimin e Regjistrimit tregtar. 

Bankën për mikrofinansim është obliguar ta mbajë 
vlerën e kapitalit prej paragrafit 1 të këtij neni. 

 
Neni 6 

Lejimi për themelimin dhe punimin e bankës për 
mikrofinancim jepet sipas procedurës së fortifikuar me 
Ligjin për bankët. 

 
Neni 7 

Bankën për mikrofinancim e fiton cilësinë e personës 
juridike me registrimin e regjistrit tregtar. 



26 јули 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 9 
 

3. AKTIVITETE FINANCIARE 
 

Neni 8 
Banka për mikrofinancim mund t�i kryen këta aktivitete 

financiare: 
1) pranimi i çdo lloj i depozitave paguara së personave 

juridike dhe fizike; 
2) jepje e kreditëve në vendin; 
3) marrje e kreditëve në vendin dhe jashtë; 
4) punët valuto - devizore ; 
5) jepje e harteve monetare; 
6) jepje e të hollave elektronike; 
7) lizing financiar; 
8) qarkulimi i paguar në vendin; 
9) qarkulimi i paguar jashtë vendit; 
10) konsalting financo - ekonomik; 
11) jepje e shërbimëve në kohën e pagimit të fakturave 

dhe bërje e evidentimit; 
12) jepje e garancive të paguara në denarë dhe devizë, 

avale dhe formët të  tjerë të garancisë dhe 
13) tregtaria me mjete devizore dhe kryerje të 

transaktimëve devizore. 
Aktivetetet nga paragrafi 1, pike 2, 7 dhe 12 të këtij 

neni, bankën financiare për mikrofinancim mund t�i kryen 
vetëm për subjektet i neniit 2 të këtij ligj. 

 
Neni 9 

Në punimin e vetme bankën për mikrofinancim do të 
bëjë llogarin për sigurim të mbrojtjes së ambientit jetësor, 
në pajtim me ligjët e Republikës së Maqedonisë dhe penget 
afatgjathë për plotësimin e direktivëve të Unionit evropiane 
për mbrojtjen e ambientit jetësor dhe të natyrës. 

 
4. STANDARDE SUPËRVIZORE 

 
Neni 10 

Bankën për mikrofinancim është e obliguar ta mbajë 
shkallën e adekuatësisë së kapitalit, të cilën nuk mund të 
jetë më e ulët se 16 %. 

Ekspozimi kreditore të bankës së mikrofinancimit ndaj 
subjektit individual nuk iu lejohet të tejkalojë 3 % nga 
kapitalit të garantuar të bankës për mikrofinancim.  

Eksponimi mestare kreditore të Bankës për 
nikrofinasim nuk duhet të tejkalojë 10.000 Euro në 
kundërvlerë denarësh, llogaritur sipas kursit të mesme të 
Bankës Popullore.   

Eksponimi mestare kreditore të bankës për 
mikrofinancim llogaritet si lidhje midis eksponimi i plotë 
kreditor dhe numri i plotë të kreditëve, akreditive dhe 
garantimëve të dhënë. 

Bankën për mikrofinancim nuk mund të depozitojë në 
pjesët kapitale të personave të tjerë juridike.  

 
5. DISPOZITE E MBARUARA DHE E KALUARA 
 

Neni 11 
Bankën për mikrofinancim mund të riorganizohet në 

bankën e themëluar në pajtim me Ligjin për bankë derisa i 
plotëson kushtet e sjell me këtë ligj. 

 
Neni 12 

Nënet 4, 5, 6 dhe 7 prej këtij ligjit ndërpresin të 
zbatohen në afat se dy vitësh nga dita e hyrjës së fuqisë të 
këtij ligji. 

 
Neni 13 

Ky ligj hyn në fuqi nga dita e tetë prej shpalljës në 
�Gazetën zyrtare e Republikës së Maqedonisë�. 

938. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

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

ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за трговските друштва, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 јули 2002 година. 
 

      Бр. 07-2914/1                  Претседател 
18 јули 2002 година     на Република Македонија, 
           Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 
 

Член 1 
Во Законот за трговските друштва (�Службен вес-

ник на Република Македонија� бр. 28/96, 7/97, 21/98, 
37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 31/2001, 50/2001 и 
6/2002), во членот 29 се брише ставот (2). 
Во ставот (3) кој станува став (2), зборовите: �бидат 

поднесени изјавите од ставовите (1) и (2)� се заменува-
ат со зборовите: �биде поднесена изјавата од ставот (1)�. 

 
Член 2 

Во членот 539-ѓ во став 3 по зборовите: �конфор-
мната метода� се додаваат зборовите: �или пропорцио-
налната метода�. 

 
Член 3 

Во членовите 546-а, 546-б, 546-в, 546-г, 546-д, 546-
ѓ, 546-е и 546-ж, како и во насловите пред овие члено-
ви, зборовите: �овластен сметководител-ревизор� се за-
менуваат со зборовите: �овластен ревизор�. 

 
Член 4 

Во членот 546-в став 1 на крајот од реченицата 
пред зборот �Советот�, се додаваат зборовите: �Собра-
нието на�. 

 
Член 5 

Во членот 549 ставот (2) се брише. 
 

Член 6 
Членот 718-ѓ се менува и гласи: 
�До донесувањето на прописите и актите согласно 

со одредбите од членовите 546-б и 546-г на овој закон, 
ќе се применуваат одредбите од Законот за ревизијата 
кои се однесуваат на условите и начинот на стекнува-
ње на звањето овластен ревизор и одземање на увере-
нието за овластен ревизор.� 

 
Член 7 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 
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Ligji 
për ndërrim dhe plotësim të ligjit të shoqatave tregtare 

 
Neni 1 

Në Ligjin për shoqatat tregtare (�Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë�, numri 28/96, 7/97, 21/98, 
37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 31/2001, 50/2001 dhe 
6/2002), në nenin 29 shlyhet paragrafin (2). 

Në paragrafin (3) i cili bëhet paragraf (2), fjalat: 
�deklaratat të jenë të parashtruara prej paragrafëve (1) dhe 
(2) zëvendësohen me fjalat: �të jetë e parashtruar 
deklaratën prej paragrafit (1)�. 

 
Neni 2 

Në nenin 539 - dh në paragrafin 3, pas fjalave� metoda 
e komfirmuar� shtohen flajat: �ose metoda proporcionale�. 

 
Neni 3 

Në nenin 546 - a, 546 - b, 546 - c, 546 - ç, 546 - d, 546 
- dh, 546 - e, 546 - ë, si edhe në titullet para këtyre nenave, 
fjalët �llogaritari i autorizuar - revizori�, zëvendësohen me 
fjalat �revizori i autorizuar�. 

 
Neni 4 

Në nenin 546 - c, paragrafin 1, në fundin e fjalisë para 
fjalës �Këshillin�, sthohen fjalat �Kuvendin e�. 

 
Neni 5 

Në nenin 549, shlyhet paragrafin (2). 
 

Neni 6 
Neni 718 - dh ndërrohet dhe shpall: 
�Deri te sjellje e regullave dhe aktëve në pajtim me 

dispozitat prej neniave 546 - b dhe 546 - ç të këtij ligji, do 
të zbatohen dispozitat prej Ligjit të revizionit, të cilët 
sjelljen e kushtëve dhe mënyrave të fitimit të emërimit të 
revizorit autorizuar dhe marrje të vërtetimit për revizorin të 
autorizuar�. 

 
Neni 7 

Ky ligj hyn në fuqi nga dita e tetë prej shpalljës në 
�Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë�. 

___________ 
939. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУ-
ВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КРЕДИТ 
КАЈ КРЕДИТНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА (�KFW�) 
ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА НА-
ВОДНУВАЊЕ НА ЈУЖНИОТ РЕГИОН НА ВАРДАР 

 
Се прогласува Законот за задолжување на Републи-

ка Македонија со кредит кај Кредитната банка за обно-
ва (�KFW�) по Договорот за кредит за Проектот за на-
воднување на јужниот регион на Вардар, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 јули 2002 година. 
 

      Бр. 07-2920/1                  Претседател 
18 јули 2002 година     на Република Македонија, 
           Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА СО КРЕДИТ КАЈ КРЕДИТНАТА БАНКА ЗА 
ОБНОВА ("KFW") ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ  
ЗА ПРОЕКТОТ ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ЈУЖНИОТ  

РЕГИОН НА ВАРДАР 
 

Член 1 
Република Македонија се задолжува кај Кредитната 

банка за обнова  ("KFW") од Сојузна Република Герма-
нија, со кредит во износ од 6.646.794,46 ЕВРА, наменет 
за реализација на Проектот за наводнување на јужниот 
регион на Вардар. 

 
Член 2 

Условите и начинот на користење на кредитот од 
член 1 на овој закон, се утврдуваат со Договор за кре-
дит по Проектот за наводнување на јужниот регион на 
Вардар, кој ќе се склучи меѓу Република Македонија и 
Кредитната банка за обнова  ("KFW"). 
Согласно со Законот за буџети, во име на Републи-

ка Македонија, Договорот за кредит од став 1 на овој 
член ќе го потпише министерот за финансии или од не-
го овластено лице. 

 
Член 3 

Рокот за отплата на кредитот од член 1 на овој за-
кон е 40 години, вклучувајќи грејс период од десет го-
дини и каматна стапка од 0,75% годишно. 
Кредитот ќе се отплаќа во еднакви полугодишни 

рати кои пристигнуваат за плаќање на 30 јуни и 30 де-
кември секоја година, почнувајќи од 30 декември 2012 
година, а завршувајќи на 30 јуни 2042 година. 

 
Член 4 

На неповлечените средства од кредитот се плаќа 
провизија по стапка што ја пропишува Кредитната бан-
ка за обнова ("KFW"), а која изнесува 0,25% годишно. 
На повлечените средства од главнината на кредитот 

што пристигнува за плаќање се плаќа камата од 0,75% 
годишно. 
Провизијата и каматата од ставовите 1 и 2 на овој 

член се плаќаат полугодишно и тоа на 30 јуни и 30 де-
кември секоја година. 
На износот на кредитот кој нема да се плати во 

предвидените рокови, ќе се плаќа затезна камата во ви-
сина на базичната каматна стапка на Бундесбанка, зго-
лемена за 3% годишно. 

 
Член 5 

Управата за водостопанство во рамките на Минис-
терството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство ќе го администрира кредитот во име на Република 
Македонија. 

 
Член 6 

Република Македонија кредитот од член 1 на овој 
закон ќе го отплаќа од средствата кои ќе се прибираат 
со отплатата на искористените средства од кредитот од 
страна на крајните корисници. За регулирање на права-
та и обврските врз основа на овој кредит ќе се склучат 
посебни договори за позајмување на средствата меѓу 
Министерството за финансии, Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство и водостопан-
ските претпријатија од јужниот регион на Република 
Македонија кои ќе бидат крајни корисници на креди-
тот.  

Член 7 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во "Службен весник на Република Македонија". 
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Ligji 
për hyrje në borhx të Republikës së Maqedonisë me 

kredit në Bankën kreditore për rekonstruimin 
(�KFW�) pas Marrveshjës së kreditit të Proektit për të 

ujiturit të pjesës jugore të Vardarit 
 

Neni 1 
Republika e Maqedonisë hyn në borxh në Bankën 

kreditore për rekonstruim (�KFW�) të Republikës së 
Gjermanisë Federative, me kredit me vlerë nga 6. 646. 794, 
46 Euro, dedikuar për realizimin e Proektit të të ujiturit të 
pjesës jugore të Vardarit. 

 
Neni 2 

Kushtët dhe mënyret e shfrytëzimit së kreditit nga nenii 
1 i këtij ligji, përcaktohen me Marrveshjën e kreditit pas 
Proektit për të ujiturit të pjesës jugore të Vardarit, të cilit 
do të nënshkruhet midis Republikës së Maqedonisë dhe 
Bankës kreditore për rekonstruim (�KFW�). 

Në pajtim me Ligjin të buxhetëve, të emrës së 
Republikës së Maqedonisë, Marrveshja e kreditit nga 
paragrafi 1 i këtij neni do ta nënshkruajë ministrin e 
financave ose personë të akredituara prej atij. 

 
Neni 3 

Afati për pagesën e kreditit nga neni 1 i këtij ligji është 
40 vjetë, duke përfshirë edhe grejs periudnën prej 10 vitësh 
dhe shkallën e kamatës nga 0,75 % në vit. 

Krediti do të pagohet me këste të njëjtë gjysëmvjetore, 
të cilat arrijnë për pagim më 30 qërshor dhe më 30 dhjetor 
çdo vit, duke filluar më 30 dhjetor viti 2012 edhe duke 
mbaruar më 30 qërshor viti 2042.  

 
Neni 4 

Për mjetët e jotërhequra prej kreditit paguhet provizion 
me shkallin e cilin e përcakton Bankën kreditore për 
rekonstruim (�KFW�) dhe i cili kushton 0,25 % në vit. 

Të mjetëve e tërhequra prej kryesisë së kreditit që arrin 
për pagim paguhet kamatë nga 0,75 % në vit.     

Provizioni dhe kamata prej paragrafëve 1 dhe 2 të këtij 
neni paguhen gjysmëvjetore edhe atë më 30 qërshor dhe 
më 30 dhjetor çdo vit. 

Në llogariti i kreditit i cili nuk do të paguhet në afatet e 
paraparë, do të pakuhet kamatëvonëse në lartësi të shkallës 
bazore së kamatës së Bundesbankë, e rritur për 3 % në vit. 

 
Neni 5 

Drejtoria e Ekonomisë të ujit brenda kufijve të 
Ministrisë së bujqësit, pylltarisë dhe ekonomisë së ujit do 
të administron kredit në emër të RM - së. 

 
Neni 6 

Republika e Maqedonisë kreditin nga nenii 1 e këtij 
ligji do ta paguajë me mjetet të cilët do të grumbulohen me 
pagesën e mjetëve të shfrytëzuara nga krediti nga anë të 
shfrytëzuesit të fundit. Për regulimi i së drejtës dhe të 
obligimit mbi bazës së këtij kredit do të lidhen kontratë për 
hyrje në borxh të mjetëve midis Ministrisë së financave, 
Ministrisë së bujqisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujit dhe 
ndërmarje për ekonominë e ujit nga regjioni jugor të 
Republikës së Maqedonisë të cilat do të jenë shfrytëzues të 
fundit të kreditit. 

 
Neni 7 

Ky ligj hyn në fuqi nga dita e shpalljës në �Gazetën 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë�. 

940. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 
 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за платниот промет, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 јули 2002 година. 
 

      Бр. 07-2922/1                  Претседател 
18 јули 2002 година     на Република Македонија, 
           Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 
 

Член 1 
Во Законот за платниот промет ("Службен весник 

на Република Македонија" број 32/2001, 50/2001, 
52/2001, 103/2001, 37/2002 и 41/2002 година), по членот 
14 се додава нов член 14-а, кој гласи: 

 
"Член 14-а 

Носителот на платниот промет ќе дозволи исплата 
на платата само ако претходно за истата се платени да-
нокот и придонесите." 

 
Член 2 

По членот 24 се додава нов член 24-а, кој гласи: 
 

"Член 24-а 
Со парична казна од 250.000 до 300.000 денари ќе 

се казни за прекршок носителот на платниот промет 
ако дозволи исплата на плата без да биде за истата 
претходно платени данокот и придонесите. 
За прекршокот од став 1 на овој член, на носителот 

на платниот промет ќе му се одземе и дозволата за вр-
шење на платен промет во земјата и тоа за период од 
една година. 
За прекршокот од став 1 на овој член со парична 

казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се казни и одговор-
ното лице кај носителот на платниот промет." 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", а ќе се применува од 1 септември 2002 година 
до 31 септември 2003 година. 

___________ 
 

Ligji 
për plotësim të ligjit të qarkulimit të paguar 

 
Neni 1 

Në Ligjin të qarkulimit e paguar (�Gazeta zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë� numri 32/2001, 50/2001, 
52/2001, 103/2001, 37/2002 dhe viti 41/2002), pas nenit 14 
shtohet neni i ri 14 - a, të cilën shpall: 

  
Neni 14 - a 

Bartësi i qarkullimit të paguar do ta lejojë pagesën e 
rogës vetëm nëse më parë për të njëjtën janë të paguara 
tatimin dhe kontributin.   
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Neni 2 
Pas nenit 24 shtohet neni e re 24 - a, të cilën shpall: 
 

�Neni 24 - a 
Me dënim me të hollat nga 250. 000 deri te 300. 000 

denarë, për shkelje do të dënohet bartësi i qarkulimit të 
paguar nëse lejon pagesë së rrogës pa të jetë për të njëjtën 
më parë pagohet tatimin dhe kontributet. 

Për shkelje nga paragrafi 1 i kësaj neni, bartësit të 
qarkulimit të paguar do të merrë edhe lejën për kryerjen e 
qarkulimit të paguar në vendin edhe për periudhen e një viti. 

Për shkelje nga paragrafi 1 i kësaj neni, me dënimin 
pagues nga 40. 000 deri 50. 000 denarë do të dënohet edhe 
persona e përgjigjur të bartësit të qarkullimit të paguar�. 

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi nga dita e tetë prej shpalljës në 
�Gazetën zyrtare e Republikës së Maqedonisë�, kurse do të 
zbatohet nga 1 shtator vitin 2002 deri te 31 shator vitin 
2003. 

___________ 
941. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВА-
ТА, ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ НА ОР-
ГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА ВЛАСТ ВО ПОГЛЕД 
НА СРЕДСТВАТА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ  
ШТО ТИЕ ГИ КОРИСТАТ И РАСПОЛАГААТ 
 
Се прогласува Законот за правата, обврските и од-

говорностите на органите на државната власт во поглед 
на средствата во државна сопственост што тие ги ко-
ристат и располагаат, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 јули 2002 година. 
 

      Бр. 07-2923/1                  Претседател 
18 јули 2002 година     на Република Македонија, 
           Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ПРАВАТА, ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ 
НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА ВЛАСТ ВО ПОГ-
ЛЕД НА СРЕДСТВАТА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕ-
НОСТ ШТО ТИЕ ГИ КОРИСТАТ И РАСПОЛАГААТ 

 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат правата, обврските и од-
говорностите на органите на државната власт во поглед 
на средствата во државна сопственост што тие ги ко-
ристат. 

Член 2 
Под органи на државната власт, во смисла на овој 

закон се подразбираат корисниците и единките - корис-
ници на средствата од Буџетот на Република Македо-
нија, агенциите и јавните установи и други организа-
ции основани од Републиката, со кои средства распола-
га Република Македонија. 

 
Член 3 

Под средства на органите во смисла на овој закон 
се сметаат:   

- недвижни средства - земјишта, станбени згради и 
станови, службени згради и простории, гаражи и други 
градежни објекти и  

- движни средства - инвентар, средства за работа, 
средства за механизација, електрика, електрични и 
компјутерски уреди, средства за превоз, средства од 
културна и уметничка вредност, средства за подароци, 
опрема и потрошен материјал и други средства за пот-
ребите на републичките органи за извршување на рабо-
тите и задачите. 

Член 4 
Со средствата што ги користат органите од името 

на Република Македонија располага Владата на Репуб-
лика Македонија. 

 
II. КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 

 
Член 5 

Органите ги користат средствата во согласност со 
нивната намена и работите и задачите што ги вршат. 
Органите се должни да обезбедат грижливо и со-

весно ракување, чување и заштита на средствата, нив-
но економично и целесообразно користење, како и 
уредно и навремено извршување на обврските што 
произлегуваат од користењето, управувањето и распо-
лагањето со тие средства. 
Вработените во органите имаат права, обврски и 

одговорности да обезбедат грижливо и совесно ракува-
ње, чување и заштита на средствата и нивно економич-
но и целесообразно користење. 

 
Член 6 

Органите своите потреби од средства  ги планираат 
во согласност со програмите за модернизација и за тех-
ничка опременост што тие ги донесуваат. 

 
Член 7 

Функционерот кој раководи со органот, односно ов-
ластено лице од него (во натамошниот текст: наредбо-
давец) се грижи за реализација на  програмирањето  во 
рамките на планираните  средства на органот. 
За законитоста на работењето во врска со прибаву-

вањето на средствата, за грижливо и совесно ракување, 
чување и економично и наменско користење како и за 
уредност и навремено извршување на обврските што 
произлегуваат од користењето на средствата е одгово-
рен наредбодавецот.  

 
Член 8 

Средствата можат да се прибавуваат само во рамки-
те на средствата предвидени за таа намена во Буџетот 
на Република Македонија, остварени сопствени прихо-
ди, донации и подароци. 

 
Член 9 

Јавното правобранителство на Република Македо-
нија презема правни дејствија заради заштита на имот-
ните права и интереси на Република Македонија во вр-
ска со прибавувањето, користењето и располагањето со 
средствата.  

Член 10 
Средствата што ги користат органите се осигурува-

ат во согласност со прописите за осигурување на сред-
ства. 

Член 11 
Евиденција за средствата што ги користат органите 

води: Министерството за финансии - Управата за имот-
но -правни работи. 

 
III. ПРИБАВУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ  

НА СРЕДСТВАТА 
 

Член 12 
Средствата потребни за извршување на работите и 

задачите на органите се прибавуваат на начин и по пос-
тапка утврдени со Законот за јавни набавки.   
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Член 13 
За прибавувањето на недвижни средства одлучува 

Владата на Република Македонија. 
Договорите за прибавување на средствата од ставот 

1 на овој член ги склучува министерот за финансии. 
Стручно-административните работи околу склучу-

вањето на договорите од ставот 2 на овој член ги врши 
Министерството за финансии - Управата за имотно-
правни работи која води евиденција за склучените до-
говори. 

Член 14 
Службените простории прибавени за извршување 

на работите и задачите на органите ги распоредува 
Владата на Република Македонија според: 

- бројот на вработените; 
- опремата потребна за вршење на работите и зада-

чите на органот и  
- карактерот и специфичноста на работите и задачи-

те на органот. 
Член 15 

Службените простории дадени на користење на ор-
ганите ги распоредува наредбодавецот. 

 
Член 16 

Ако органот поради промена на надлежностите, на-
малување на работите и задачите или поради други 
околности престане да го користи средството, должен е 
да го извести Министерството за финансии -  Управата 
за имотно правни работи. 

 
Член 17 

Владата на Република Македонија ги определува 
органите и стручните служби на Владата што можат 
непосредно да ги користат средствата за превоз, ако 
тоа го бара природата на работите и задачите што ги 
вршат. 

 
IV. РАСПОЛАГАЊЕ СО СРЕДСТВАТА  
ШТО ГИ КОРИСТАТ ОРГАНИТЕ 

 
Член 18 

Средствата кои престанале да ги користат органите 
можат да се продаваат, заменат и издадат под закуп. 
Продажбата на средствата и издавањето под закуп 

се врши по пат на : 
- јавно наддавање; 
- со непосредна спогодба. 
 

Член 19 
Продажбата на движни средства по пат на јавно 

наддавање се врши кога проценетата почетна вредност 
на средството е повисока од 2.500 ЕВРА во денарска 
противвредност. 

Член 20 
Продажбата и издавањето под закуп на недвижни 

средства се врши по пат на јавно наддавање. 
По исклучок од ставот 1 на овој член, продажбата 

на недвижни средства може да се врши со непосредна 
спогодба во случаите кога за користење на недвижното 
средство што се продава  е склучен договор за закуп 
според одредбите на овој закон, во кој случај предимс-
твено право на купување има закупецот. 
Ако закупецот не ја прифати понудената цена нед-

вижното средство ќе се продаде по пат на јавно надда-
вање по почетна цена која не може да биде пониска од 
онаа која му е понудена на закупувачот. 

 
Член 21 

Постапката за продажба и издавањето под закуп на 
недвижни средства по пат на јавно наддавање ја спро-
ведува комисија што ја формира министерот за финан-
сии. 
Комисијата од ставот 1 на овој член има и еден 

претставник од органот кој ги користи средствата. 

Член 22 
Огласот за јавното наддавање задолжително ги со-

држи следниве елементи: 
- назив и седиште на органот; 
- предметот на продажба, односно издавање под за-

куп; 
- основни карактеристики на предметот на продаж-

ба односно издавање под закуп; 
- почетната цена на предметот на продажба, однос-

но висината на закупнината  при издавањето под закуп; 
- место и време во кое ќе бидат ставени на увид 

средствата - предмет на наддавање: 
- износот на депозитот што треба да го положат по-

нудувачите и 
- место, ден и час на одржување на јавното наддава-

ње. 
Член 23 

Комисијата што ја спроведува постапката за јавно-
то наддавање води записник и составува извештај за 
резултатите од јавното наддавање. 

  
Член 24 

На јавното наддавање не може да учестува лице кое 
навремено не го уплатило предвидениот износ на депо-
зитот со јавното огласување. 
Износот на депозит не може да биде помал од 10% 

од утврдената почетна цена на предметот на јавното 
наддавање. 

Член 25 
Комисијата е должна по завршувањето на изборот 

по јавното наддавање да им ги врати уплатените депо-
зити на сите учесници - понудувачи во јавното надда-
вање што не се избрани и да ги извести за извршениот 
избор. 
Уплатениот износ на депозитот од најповолно из-

браниот понудувач се засметува во постигнатата цена 
во јавното наддавање. 

 
Член 26 

Доколку на јавното наддавање се пријават помалку 
од двајца учесници,  јавното огласување се повторува. 
При повторното јавно огласување почетната цена 

на средството се намалува за 10% и доколку средство-
то и при повторно наддавање не се продаде, односно 
издаде под закуп, продажбата односно издавањето под 
закуп може да се изврши со непосредна спогодба по 
цена намалена за уште 5-10% од утврдената почетна 
вредност. 

Член 27 
Продажба, замена и издавање под закуп се врши по 

пат на непосредно спогодување во случаите на: 
- замена на недвижности; 
- продажба на движни средства чија проценета по-

четна вредност на понудата е до 2.500 ЕВРА во денар-
ска противвредност; 

- продажба на движни средства кои имаат краток 
рок на употреба (до 90 дена) и  

- издавање под закуп на делови од објекти.  
Постапката за замена на недвижности и издавање 

под закуп со непосредна спогодба ја врши Комисијата 
од членот 21 на овој закон. 

 
Член 28 

За продажбата, замената и издавањето под закуп на 
средствата се склучува договор во писмена форма. 
Договорот од ставот 1 на овој член кој не е склучен 

во писмена форма не произведува правно дејство. 
 

V. ПРИМАЊЕ И ДАВАЊЕ НА ПОДАРОЦИ 
    

Член 29 
Од средствата на органите можат да се даваат пода-

роци, во случаите утврдени со овој закон. 
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Член 30 
Подароците што функционерите во органите ќе ги 

примат од претставник на странска држава, орган, ор-
ганизација или институција на странска држава или од 
странски државјанин, се во државна сопственост. 
По исклучок од ставот 1 на овој член, функционе-

рите во органите можат да стекнат право на сопстве-
ност врз вообичани пригодни подароци од помала 
вредност кои не можат да бидат во пари, а кои им се 
даваат како спомен или во знак на меѓународна сора-
ботка или солидарност. 

 
Член 31 

На претставници на странска држава, орган, орга-
низација или институција на странска држава или на 
странски државјанин не можат да им се даваат подаро-
ци од средствата во државна сопственост што ги корис-
тат органите. 
По исклучок од ставот 1 на овој член, можат да се 

даваат вообичаени пригодни подароци од домашно 
производство, како спомен или во знак на меѓународна 
соработка или солидарност кои не надминуваат износ 
од 5.000 ЕВРА во денарска противвредност. 
Подароците од ставот 2 на овој член не можат да се 

даваат во пари. 
Владата на Република Македонија посебно ги утвр-

дува критериумите, начинот и постапката за давање на 
подароците. 

Член 32 
Функционерите што од претставници на странска 

држава, орган, организација или институција на стран-
ска држава или од странски државјанин ќе примат по-
дарок, должни се подарокот да го пријават на Владата 
на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на 
примањето. 
Подарокот од поголема вредност Владата на Репуб-

лика Македонија може да одлучи да го предаде на чу-
вање на орган или да го изложи во определени просто-
рии. 

Член 33 
Подароци можат да примаат и да даваат и други ли-

ца што се определени да ја претставуваат Република 
Македонија во односите со странство. 

 
VI. НАДЗОР И КОНТРОЛА 

 
Член 34 

Надзор над применувањето на одредбите на овој за-
кон врши Министерството за финансии. 

 
VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 35 

Со парична казна од 20.000 до 40.000 денари ќе се 
казнат за прекршок одговорното лице и вработените во 
органот ако не постапат во согласност со членот 6 на 
овој закон. 

 
VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 36 

Договорите за издавање под закуп на средства што 
ги користат органите што ги склучиле органите со фи-
зички и правни лица престануваат да важат со истекот 
на рокот за кој се склучени. 
Договорите од ставот 1 на овој член склучени на 

неопределено време престануваат да важат во рок од 
една година од влегувањето во сила на овој закон. 
Договорите од ставовите 1 и 2 на овој член органи-

те се должни да ги достават до Министерството за фи-
нансии - Управата за имотно правни работи во рок од 
60 дена од влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 37 

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

Ligji 
për të drejtat, obligimet dhe përgjigjësit të organëve të 
pushtetit shtëtëror në pikëpamjen e mjetëve së pronës 
së shtetit që ata i shfrytëzojnë dhe i kanë në disponim 

 
I. DISPOZITË THEMELORE 

 
Neni 1 

Me këtë ligj regullohet të drejtat, obligimet dhe 
përgjigjësit të organëve të pushtetit shtetëror në 
pikëpamjen e mjetëve së pronës së shtetit që ata i 
shfrytëzojnë.   

 
Neni 2 

Nën organë të pushtetit shtetëror, me kuptimin e këtij 
ligji nënkuptohen shfytëzuese dhe individë - shfrytëzuesë 
të mjetëve të Buxheti i Republikës së Maqedonisë, 
agjencitë dhe instuticionet publike, por edhe organizatat e 
tjerë që janë të themeluar nga Republika, mjetet me të cilat 
disponon Republikën e Maqedonisë. 

 
Neni 3 

Nën mjetet të organëve të kuptimit të këtij ligj 
vlerësohen: 

- mjetet e palëvizshme - tokë, ndëtrtesë banësore dhe 
banesë, ndërtesë zyrtare dhe lokalë, garazhë dhe objektë të 
tjerë ndërtimore dhe 

- mjetet e lëvizshme - inventar, mjetë për punë, mjetë 
për  mehanizim, elektrikë, pajisje elektrike dhe pajisje për 
kompjuterët, mjetë për transport,  mjetë me vlerë kulturore 
dhe atistike, mjetë për dhuratë, pajisje dhe materijal që 
harxhohet dhe mjetë të tjerë për nëvojat e organëve të 
Republikës për kryerjen e punave dhe detyrave.  

 
Neni 4 

Me mjetet që i shfrytëzojnë organët të emrit të 
Republikës së Maqedonisë disponon Qeverinë e 
Republikës së Maqedonisë. 

 
II. SHFRYTËZIMI I MJETËVE 

 
Neni 5 

Organët i shfrytëzojnë mjetet e tyre në pajtim me 
përdorimin dhe gjërat e tyre dhe detyrat që i kryejnë. 

Organët janë të obliguar të sigurojnë përdorimin e 
brengosur dhe e vetëdijshëm, rujatje dhe mbrojtje e 
mjetëve, shfrytëzimi i tyre i plotë dhe ekonomik, si edhe 
kryerje e rregullt dhe në kohë të obligimëve që dalin nga 
shfrytëzimi, regulimi dhe disponimi me këto mjete.  

Punësuarit të organëve kanë të drejtë, obligim dhe 
përgjigjësi të sigurojnë përdorimi i brengosur dhe i 
vetëdijshëm, ruajtje dhe mbrojtje të mjetëve dhe 
shfrytëzimi i tyre i plotë dhe ekonomik.  

 
Neni 6 

Organët, nëvojat e vete prej mjetëve i planifikojnë në 
pajtim me programët për modernizim dhe për pajisje 
teknike që ata i vendosin.  

 
Neni 7 

Funksionari i cili regulon me organin, përkatësisht 
presona e autorizuar prej atij (në tekstin i mëtejshëm: 
urdhërdhënës) brengoset për realizimin e programit brenda 
kufijve të mjetëve të planifikuara të organit. 

Për ligjërimin e vepimtarisë në lidhje me furnizimin e 
mjetëve, për regullimin e brengosur dhe e vetëdijshëm, 
ruajtjen dhe shfytëzimin e plotë dhe ekonimik si edhe për 
kryerjen e rregullt dhe në kohë të obligimëve që dalin nga 
shfrytëzimi i mjetëve është përgjigjur urdhërdhënësin. 

 
Neni 8 

Mjetët mund të furnizohen vetëm brenda kufijve të 
mjetëve paraparë për atë përdorim në Buxhetin e 
Republikës së Maqedinisë, të ardhura e fituara të vetme, 
donacione dhe dhurata.  
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Neni 9 
Prokurori publik të Republikës së Maqedonisë merr 

veprime juridike për shkak të mbrojtjës së të drejtave 
pronare dhe interesi i Republikës së Maqedonisë lidhur me 
furnizimin, shfrytëzimin dhe disponimin e mjetëve. 

 
Neni 10 

Mjetet që i shfrytëzojnë organët sigurohen në pajtim 
me rregullat për sigurimin e mjetëve. 

 
Neni 11 

Evidentim i mjetëve që i shfrytëzojnë organët e 
udhëheq: 

Ministria e financave - Drejtoria e punëve juridiko - 
pronare.  

 
III. FURNIZIMI DHE VENDOSJE E MJETËVE 

 
Neni 12 

Mjetet që janë të duhur për kryerje e punave dhe 
detyrave të organëve furnizohen në mënyrën dhe 
procedurën e fortifikuar me Ligjin për furnizimin publik. 
 

Neni 13 
Për furnizimin e mjetëve të palëvizshme vendos 

Qeverinë e Republikës së Maqedonisë. 
Marrveshjet për furnizimin e mjetëve nga paragrafi 1 i 

këtij ligji i bën ministri i financave. 
Punet profesionale - administrative rreth bërjes së 

marrveshjës nga paragrafi 2 i Këtij neni i kryen Ministrinë e 
financave - Drejtoria e punave juridiko - pronare të cilën 
udhëheq evidentim për marrveshjet që i kanë bërë.     

 
Neni 14 

Lokalet zyrtare e furnizuara për kryerjen e punave dhe 
detyrave të organëve i vendos Qeverinë e Republikës së 
Maqedonisë - së sipas: 

- numrit të punësuarit; 
- pajisjës së duhur për kryerjen e punave dhe detyrave 

të organit dhe 
- karakterit dhe specifikimit të punave dhe detyrave të 

organit 
Neni 15 

Lokalet zyrtare të cilat janë të dhënë për shfrytvzimin e 
organëve i vendos urdhërdhënësi. 

 
Neni 16 

Nëse organi për shkak të ndryshimit të kopetencës, 
zvogëlimit të punave dhe detyrave ose për shkak të 
rrethanave të tjerë, ndërpres ta shfrytëzojë mjetin, është i 
obliguar ta informojë Ministrinë e financave - Drejtoria e 
punave juridiko - pronare. 

 
Neni 17 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë i përcakton 
organët dhe shërbimet profesionale të Qeverisë që kanë 
mundësi tërthorazi t�i shfrytëzojnë mjetet për transportin, 
nëse atë e kërkon natyrën e punave dhe detyrave që i 
kryejnë. 

 
IV. DISPONIM ME MJETET QË I SHFRYTËZOJNË 

ORGANËT 
 

Neni 18 
Mjetet të cilët organët kanë ndërprerë ti shfrytëzojnë, 

mund të shiten, zëvendosin dhe japin me qira. 
Shitja e mjetëve dhe jepje me qira u krye në mënyrën e: 
- shtimit publik dhe 
- me marrëveshje të drejtpërdrejtë; 
 

Neni 19 
Shitja e mjetëve të lëvizshme në mënyrën e shtimit 

publik u krye kur vlera e filluar dhe e vlerësishme të mjetit 
është më lartë se 2. 500 Euro në kundërvler denarësh.  

Neni 20 
Shitja dhe jepje me qira të mjetëve të palëvizshme u 

krye në nënyrën e shtimit publike. 
Me përjashtimin e paragrafi 1 i këtij neni, shitja e 

mjetëve të palëvizshme mund t�u krye me marrveshje të 
drejtpërdrejt në rastet kur për shfrytëzimit të mjetit të 
palëvizshme që shitet është bërë për marrje me qira sipas 
dispozitave të këtij ligj, në të cilin rast përparesisht e drejtë 
së blerjës ka qiramarrësin.   

Nëse qiramarrësi nuk pranon çmimin e ofërt, mjeti i 
palëvizshëm do të shitet në mënyrën e shtimit publik me 
çmimin e filluar të cilin nuk mund të jetë më ulët se ajo e 
cila është e ofruar qiramarrësit. 

 
Neni 21 

Procedura për shitje dhe jepje me qira të mjeteve të 
palëvizshme në mënyrën e shtimit publik e zbaton 
komisinë që e formonministri i financave. 

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni ka edhe një 
përfaqësues nga organi i cili shfrytëzon mjetet. 

 
Neni 22 

Shpallje për shtimin publik domosdoshmërisht i 
përmban këta elemente: 

- emri dhe seli e organit; 
- sendi i shitjës, përkatësisht jepje me qira; 
- karakteristike themëlore të lëndës të shitjës, 

përkatësisht jepje me qira; 
- çmimi i filluar të lëndës të shitjës, përkatësisht lartësia 

e qirisë në momntin e jepjës me qira; 
- vendi dhe koha në të cilën do të jenë të vënë në 

mbikëqyrje mjetet � lënda e shtimit; 
- llogari i depozitit që duhet ta vendosin ofërtuesit dhe; 
- vendi, dita dhe koha e mbajtjës së shtimit publik. 
 

Neni 23 
Komisioni që e zbaton procedurën e shtimit publik bën 

(udhëheq) procesverbal dhe harton raport për rezultatet nga 
shtimi publik. 

Neni 24 
Në shtimin publik nuk mund të merr pjesë persona e 

cila nuk e ka paguar në kohë llogarimin e paraparë të 
depozitit me shpallje publike. 

Llogaria e depozitit nuk mund të jetë më vogël se 10 % 
nga çmimi i fundit autorizuar të lendit të shtimit publik. 

 
Neni 25 

Komisioni është obliguar pas mbarimit të zgjidhjes së 
shtimit publik t�ui kthen depozitet e paguara e të gjithëve 
pjesëmarrësit � ofërtuesit të shtimit publik që nuk janë të 
zgjidhur dhe t�i informojë për zgjidhjën që ka mbaruar. 

Llogaria e paguar të depozitit nga ofërtuesi që është i 
zgjidhur në një mënyrë më të volitshëm llogaritet në 
çmimin e arritur në shtimin publik. 

 
Neni 26 

Derisa në shtimin publik paraqiten më se pakut së dy 
pjesëmarrës, atëherë shtimin publik përsëritet. 

Në shtimin publik e përsëritur, çmimin e filluar të 
mjetit zvogëlohet për 10 % edhe derisa mjeti dhe në 
shtimin e përsëritur nuk shihet, përkatësisht nuk u jep me 
qira, shitje përkatësisht shtimi me qira mund t�u krye me 
një marrëveshje të drejrtpërdrejtë pas çmimit të cilin është i 
zvogëluar edhe për 5- 10 % nga çmimi i fundit autoizuar. 

 
Neni 27 

Shitje, këmbim ose shtim me qira u krye në mënyrën e 
marrveshjës së drejtpërdrejt në rastet e: 

- këmbimit të palëvizmërisave; 
- shitjës së mjetëve të lëvizshme llogari i të cilit 

vlerësimit të filluar të shtimit është deri 2. 500 Euro, në 
kundërvler denarësh. 

- Shitje e mjeteve të lëvizshme të cilët kanë afat e 
shkurt të përdotrimit (deri 90 dite) dhe  

- Jepje me qira të objetëve afariste. 
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Procedurën e këmbimit të palëvizmërisave dhe shtimit 
me qira me marrëveshjvn e drejtpërdrejtë e kryen 
Komisionin nga nenii 21 i këtij ligji. 

 
Neni 28 

Për shitjen, këmbimin dhe shtimin me qira të mjetëve 
bëhet marrëveshje në formën e shkrimit.  

Marrëveshja nga paragrafi 1 i këtij ligji të cilin nuk 
është bërë në formën e shkrimit, nuk prodhon veprimtari 
juridik. 

 
V. PRANIMI DHE JEPJE TË DHURATAVE 

 
Neni 29 

Nga mjetet të organëve mund të jepen dhuratë, në rastet 
të cilët janë të atorizuara me këtë ligj. 

 
Neni 30 

Dhuratat që funksionarët të organëve do t�i pronojnë 
nga përfaqësues të shtetit të huaj, organit, organizatës ose 
institucionit të shtetit të huaj ose shetasit të huaj, të cilat 
janë në pronë e shtetit. 

Me përjashtje nga paragrafi 1 i këtij neni, funksionarët 
të organëve mund të fitojnë të drejtë së pronës ndaj 
dhuratave të zakonshme të volitshme nga vlera më e vogël, 
të cilat nuk mund të paguajnë me të hollat, por të cilat ui 
jepen si kujtim ose në shenjën e bashkëpunimit 
ndërkombëtar ose në shenjën e solidaritetit. 

 
Neni 31 

Të përfaqësuesve të shetit të huaj, organit, organizatës 
ose institucionit të shtetit të huaj ose të shtetësit të huaj, 
dhuratat nuk mund t�iu jepet prej mjetëve të pronës së 
shtetit që i shfrytëzojne organët. 

Me përjashtje nga paragrafi 1 i këtij neni, dhuratat e 
zakonshme e volitshme nga prodhimi vendas mund të 
jepen si kujtim ose në shenjë të bashkëpunimit 
ndërkombëtar ose në shenjën e solidaritetit, të cilat nuk e 
tejkalojnë llogarimin prej 5. 000 Eurosh në kundërvlerë 
denarësh.  

Dhuratat nga paragrafi 2 i këtij neni nuk mund të jepen 
me të hollat 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë veçanërisht i 
autorizon kriterët, mënyrën dhe procedurën e jepjës së 
dhuratave. 

Neni 32 
Funkcionaret që nga përfaqësuesit të shtetit të huaj, 

oranit, organizatës ose institucionit të shtetit të huaj ose të 
shtetësit të huaj do të pranojnë dhuratë, janë të obliguara ta 
paraqesin të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë me 
afat se 30 ditë nga dita e pranimit. 

Dhurata me vlerë më të madhe, Qeveria e Republikës 
së Maqedonisë mund të zgjidhë, ta dorëzojë në mbrojtje e 
organit ose ta eksponojë në lokale të caktuara. 

 
Neni 33 

Dhuratë mund të pranojnë dhe të jepin edhe presona të 
tjerë që janë të caktuar ta prezentojnë Republikën e 
Maqedonisë në lidhjet me botën. 

 
VI. MBIKËQYRJE DHE KONTROLA 

 
Neni 34 

Mbikëqyrje mbi zbatimi i dispozitave të këtij ligji 
kryen Ministrinë e financave. 

 
VII. DISPOZITË DËNUESE 

 
Neni 35 

Me dënim të hollat prej 20. 000 deri te 40. 000 
denarësh do të dënohen për shkelje edhe persona e 
përgjigjur edhe punuesit në organin nëse nuk veporjnë në 
pajtim me neniin 6 i këtij ligji. 

VIII. DISPOZITË TË FUNDIT DHE KALUESE 
 

Neni 36 
Marrëveshjet për jepjen me qira të mjetëve që i 

shfrytëzojnë organët që i kanë bërë me organët me persona 
juridike dhe fizike ndërpresin të vlejnë me skadimin e afatit 
për të cilin janë bërë. 

Marrveshjet nga paragrafi 1 i këtij ligji, të cilat janë të 
bërë në një kohë të pacaktuar, ndërpresin të vlejnë me afat 
se një viti nga dita e hyrjës në fyqi i këtij ligji. 

Marrveshjet nga paragrafet 1 dhe 2 i këtij ligji, organët 
janë të obliguara t�i dorëzojnë deri Ministria e financave - 
Drejtoria për punët pasuro � juridike  me afat se 60 ditë 
nga hyrje në fuqi të këtij ligji.  

 
Neni 37 

Ky ligj hyn në fuqi nga dita e tetë prej ditës së shpalljës 
në �Gazetën zyrtare e Republikës së Maqedonisë�. 

___________ 
942. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈАТА 

 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за ревизијата, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 јули 2002 година. 
 

      Бр. 07-2924/1                  Претседател 
18 јули 2002 година     на Република Македонија, 
           Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА РЕВИЗИЈАТА 
 

Член 1 
Во Законот за ревизијата ("Службен весник на Ре-

публика Македонија" број 65/97, 27/2000 и 31/2001), по 
чле от 38 се додава нов член 38-а, кој гласи: н 

"Член 38-а 
По исклучок на одредбите на член 30 од овој закон 

министерот за финансии може звањето овластен реви-
зор, врз основа на писмено барање и приложена доку-
ментација во рок од 60 дена од денот на влегувањето 
во сила на овој закон, да го признае на лицето кое ги 
исполнува следниве услови: 

- да поседува привремено уверение за овластен ре-
визор, согласно со Законот за ревизијата; 

- со денот на влегувањето во сила на овој закон да 
има засновано работен однос на неопределено време во 
регистрирано друштво за ревизија; 

- да има најмалку осум години работно искуство на 
работно место ревизор, виш ревизор, советник, самос-
тоен советник или директор во Дирекцијата за економ-
ско финансиска ревизија или менаџер, директор, мена-
џер - партнер или партнер сопственик во друштвата за 
ревизија и 

- да даде изјава дека во работењето ќе ги применува 
правилата утврдени со Кодексот на етика на професио-
налните сметководители на Меѓународната федерација 
на сметководителите. 
На лицата кои ги исполнуваат условите од став 1 на 

овој член министерот за финансии им издава уверение 
за овластен ревизор." 
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Член 2 
П о членот 41 се додава нов член 41-а, кој гласи: 

"Член 41-а 
Постојните друштва за ревизија на кои им е издаде-

на дозвола за работа врз основа на привремени увере-
нија за овластен ревизор на вработените заклучно со 30 
септември 2001 година, можат да вршат ревизија нај-
доцна до 31 декември 2002 година."  

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

вувањето во "Службен весник на "Република Македонија". 
___________ 

 
Ligji 

për plotësimin e ligjit për revizion  
Neni 1 

Në ligjin për revizion (Gazeta zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë� numri 65/97, 27/2000 dhe 31/2001), pas 
nenit 38 shtohet një neni të ri 38 - a, i cili shpall:  

�Neni 38 - a 
Pas përjashtjës së dispozitave të nenit 30 të këtij ligji 

ministri i financave mund titulli revizori i autorizuar, mbi 
bazës së kërkesës së shkruar dhe dokumentacionit të 
dorëzuar me afat se 60 ditë nga dita e hyrjes në fuqi i këtij 
ligj, ta pranojë personin të cilën i plotëson këta kushte:  

- të posedojë vërtetim i përkohshëm si revizor i 
autorizuar, në pajtim me Ligjin për revizion; 

- me ditën e hyrjes në fuqi i këtij ligji, të ketë një 
marrëdhënie të themeluar të punës në një kohë të pacaktuar 
në shoqatën e regjistruar për revizion; 

- të ketë më së paku një përvojë të punës prej tetë vitësh në 
vendin e punës revizore, revizor të madh, këshilltar, këshilltar 
të pavarur ose drejtor i Drejtorisë së rivizionit finanso - 
ekonomike ose menaxher, drejtor, menaxher - partner ose 
partner pronar në shoqatat të revizionit dhe 

- të japë deklaratë se në punën do t�i zbatojë regullat 
autorizuara me Kodeksin i etikës së llogaritarëve 
profesionaliste të Federatës së llogaritarëve ndërkombëtare. 

Personave të cilat i plotësojnë kushtet nga paragrafi 1 i 
këtij neni ministri i financave u jep vërtetim për revizor të 
autorizuar.� 

Neni 2 
P as nenit 41 shtohet neni i ri 41 - a, të cilin shpall: 

�Neni 41 - a 
Shoqatat e egzistuara për revizione të cilave është 

dhënë lejim për punë mbi bazës së vërtëtimëve të 
përkohshme për revizorin e autorizuar të të punësuarit 
përfundimisht më 30 shtator vitin 2001, mund të kryejnë 
revizion më së vonë deri te 31 dhjetor vitin 2002.�  

Neni 3 
Ky ligj hyn në fuqi nga dita e tetë prej ditës së shpalljës 

në �Gazetën zyrtare e Republikës së Maqedonisë�. 
___________ 

943. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКО-
ВОДСТВОТО ЗА БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ 

КОРИСНИЦИ  
Се прогласува Законот за сметководството за буџе-

тите и буџетските корисници, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 јули 2002 година.  
      Бр. 07-2915/1                  Претседател 
18 јули 2002 година     на Република Македонија, 
          Скопје         Борис Трајковски, с.р.   

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО ЗА БУЏЕТИТЕ  

И БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ 
 

I. ОСНОВНА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој закон се уредува водењето на сметководс-

твото, деловните книги, сметководствените документи 
и обработката на податоците, признавањето на прихо-
дите и расходите, проценувањето на билансните пози-
ции, ревалоризацијата, финансиските извештаи, доста-
вувањето и финансиските извештаи и други прашања 
во врска со сметководството на Буџетот на Република 
Македонија, буџетите на единиците на локалната само-
управа, буџетите и фондовите, корисниците и единките 
корисници на средства од буџетите, како и на другите 
правни лица за кои средствата за вршење на основната 
дејност претежно се обезбедуваат од буџетите (во ната-
мошниот текст: буџети и буџетски корисници). 

 
II. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВОТО 

 
Член 2 

(1) Буџетите и буџетските корисници се должни да 
водат сметководство, составуваат и поднесуваат фи-
нансиски извештај во согласност со овој закон и при-
фатените сметководствени принципи, сметководствено 
прифатената практика и сметководствени стандарди, 
со цел за точно, вистинито, сигурно, сеопфатно, бла-
говремено, ажурно и поединечно искажување на би-
лансните позиции, состојбата на средствата од буџетот 
и другите средства, обврските, изворите на средства, 
приходите и другите приливи и расходите и другите 
одливи и резултатите од работењето. 

(2) Сметководствените стандарди за буџетите и бу-
џетските корисници кои се применуваат во Република 
Македонија се Меѓународните сметководствени стан-
дарди за јавен сектор, кои се објавуваат во �Службен 
весник на Република Македонија� од страна на минис-
терот за финансии, доколку не се во спротивност со 
овој закон или друг пропис. 

(3) Министерот за финансии по потреба донесува 
решение или друг пропис за усогласеноста на стандар-
дите со овој закон, кое се објавува во �Службен весник 
на Република Македонија�. 

 
Член 3 

(1) Буџетите и буџетските корисници се должни да 
водат посебно сметководство за средствата од буџетот 
и за другите приходи. 

(2) Министерот за финансии донесува поблиски 
прописи за водење на сметководството од ставот (1) на 
овој член. 

Член 4 
(1) Буџетите и буџетските корисници се должни во 

своето сметководство да обезбедат податоци поединеч-
но по сите видови на приходи и други приливи, за рас-
ходите и другите одливи, како и за состојба на средс-
твата, обврските и изворите на средствата. 

(2) Податоците од ставот (1) на овој член се обезбе-
дуваат поединечно - по буџетски корисници. 

 
Член 5 

Буџетите и буџетските корисници се должни да го 
водат сметководството по системот на двојно сметко-
водство, а според распоредот на сметките од сметков-
ниот план на буџетите и буџетските корисници. 

 
III. ДЕЛОВНИ КНИГИ, СМЕТКОВОДСТВЕНИ ДО-
КУМЕНТИ И ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ 
 

Член 6 
(1) Буџетите и буџетските корисници се должни да 

водат деловни книги во согласност со одредбите на 
овој закон, прифатената стандардна сметководствена 
практика и сметководствени стандарди. 
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(2) Преку деловните книги се обезбедуваат еднооб-
разни евиденции и други облици на евиденции со кои 
се обезбедуваат согледувања за состојбата и за движе-
њата на средствата, обврските, изворите на средствата, 
приходите и другите приливи, за расходите и другите 
одливи, и резултатот од работењето. 

(3) Буџетите и буџетските корисници водат евиден-
ција за приходите и другите приливи, за расходите и 
другите одливи, изработуваат планови, извештаи и ана-
лизи. 

(4) Податоците од деловните книги треба да им 
овозможат на надлежните органи планирање и извршу-
вање на средствата од Буџетот и средствата од други 
приходи, изготвување и донесување на финансиските 
планови и за други цели. 

 
Член 7 

(1) Буџетите и буџетските корисници ги водат де-
ловните книги на македонски јазик со арапски цифри и 
вредности изразени во денари. Ако се користат кратен-
ки, кодови, знаци или симболи, мора јасно да се објас-
ни нивното значење. 

(2) Сите податоци регистрирани во деловните кни-
ги и во другите извештаи мораат да бидат целосни и 
комплетирани, навремени, ажурирани и да бидат пре-
зентирани хронолошки, односно точно да го одразува-
ат временскиот редослед на нивното настанување. 

(3) Регистриран податок во деловните книги не 
смее да се менува и дополнува на начин што подоцна 
ќе го оневозможи утврдувањето на првобитно регис-
трираната содржина. 

 
Член 8 

(1) Деловните книги на буџетите и на буџетските 
корисници се: дневник, главна книга (книга на приходи 
и расходи и книга на средствата, обврските и изворите 
на средствата) и помошни книги (аналитичка евиден-
ција). 

(2) Задолжителни помошни книги од ставот (1) на 
овој член се: книги на влезни сметки, книги на излезни 
сметки, книги за набавки, книга (попис) за инвентарот, 
книга (попис) на капиталниот имот, книга за јавниот 
долг, книга за благајната, книга на побарувањата и об-
врските и книга на изводи на сметката. 

(3) Освен деловните книги од ставовите (1) и (2) на 
овој член, буџетите и буџетските корисници можат да 
водат и други помошни книги (аналитичка евиденци-
ја). 

(4) Деловните книги од ставот (1) на овој член има-
ат карактер на јавни документи. 

 
Член 9 

(1) Деловните книги се водат за фискалната година 
која почнува на 1 јануари, а завршува на 31 декември 
секоја календарска година. 

(2) Деловните книги се отвораат на почетокот на 
фискалната година или со денот на основање на овој 
субјект од членот 1 на овој закон. 

(3) Почетните состојби на главната книга на поче-
токот на фискалната година мораат да бидат исти со 
заклучните состојби на крајот на претходната фискална 
година. 

Член 10 
(1) Буџетите и буџетските корисници на крајот на 

фискалната година ги заклучуваат и ги поврзуваат де-
ловните книги. Дневникот и главната книга ги потпи-
шува овластеното лице на буџетот и буџетскиот корис-
ник или лице коешто тој ќе го овласти. Со потписот се 
потврдува точноста и усогласеноста со законските од-
редби. 

(2) Ако сметководствените податоци се обработува-
ат со електронски сметач, откако дневникот и главната 
книга ќе се заклучат, буџетите и буџетските корисници 
се должни да ги отпечатат и потоа да ги поврзат. 

(3) Деловните книги се чуваат најмалку:  
- дневникот и главната книга десет години, 
- помошните книги (аналитичката евиденција) пет 

години. 
(4) Рокот на чувањето на деловните книги почнува 

со последниот датум од Фискалната година на којашто 
се однесуваат. 

Член 11 
(1) Начинот на водењето на деловните книги на бу-

џетот и на буџетскиот корисник зависи од техниката на 
внесувањето на настанатите финансиски промени од-
носно трансакции. 

(2) Техниката на внесувањето и обработката на по-
датоците на настанатите финансиски промени, односно 
трансакции може да биде со помош на електронски 
сметач, полуавтоматизирана обработка на податоци и 
рачна обработка на податоци, со запазување на начела-
та на правилно водење на сметководството. 

(3) Буџетите и буџетските корисници се должни, 
независно од начинот на водењето и чувањето на кни-
гите, во секое време да обезбедат достапност на истите, 
да ги чуваат и да ги заштитат во рокот утврден за тоа, и 
мораат да гарантираат дека тие можат да бидат презен-
тирани во секое време. 

(4) Министерот за финансии ја пропишува формата 
и начинот на водењето на деловните книги на буџетите 
и буџетските корисници. 

 
Член 12 

(1) Внесувањето на податоците во деловните книги 
на буџетите и буџетските корисници мора да се засно-
ва врз веродостојни, вистинити и уредни сметководс-
твени документи. 

(2) Сметководствен документ е писмен доказ за 
настанатата финансиска промена, односно трансакција. 

(3) Сметководствениот документ служи како осно-
ва за внесување на податоци во деловните книги. 

(4) Сметководствениот документ од ставовите (1) и 
(2) на овој член служи истовремено како основа за кон-
трола и ревизија. 

(5) Буџетите и буџетските корисници се одговорни 
за составувањето на сметководствените документи, а 
овластеното лице на буџетот и буџетскиот корисник 
или лицето коешто тој ќе го овласти, со потпис на до-
кументот гарантира дека документот е вистинит и дека 
реално ја прикажува сметководствената промена, од-
носно трансакцијата. 

 
Член 13 

(1) Сметководствените документи се чуваат во из-
ворна форма или пренесени на некои од медиумите за 
автоматска или микрографска обработка на податоците 
или на друг соодветен начин. 

(2) Сметководствените документи, по својот вид, се 
чуваат во следниве рокови: 

- трајно се чуваат конечните пресметки на плати на 
вработените, како и исплатните листи на платите на 
вработените ако содржат битни податоци за вработени-
те; 

- пет години се чуваат сметководствените докумен-
ти врз основа на кои се внесени податоците во делов-
ните книги; 

- три години се чуваат исправите што се однесуваат 
на платниот промет; 

- две години се чуваат продажните и контролните 
блокови, помошните пресметки и слични исправи. 

(3) Министерот за финансии ги пропишува видот, 
содржината, контролата и движењето на сметководс-
твените документи. 

Член 14 
(1) Буџетите и буџетските корисници го организи-

раат сметководството и начинот на внесувањето на по-
датоците во сметководството во согласност со одред-
бите на овој закон. 
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(2) Буџетите и буџетските корисници го водат смет-
ководството и ги распоредуваат сметките во главната 
книга со примена на основни сметки пропишани со 
сметковен план. 

(3)  Буџетите и буџетските корисници според свои-
те потреби ги расчленуваат основните сметки од смет-
ковниот план на аналитички сметки (аналитички смет-
ковен план). 

(4) Трезорот води главна книга во која се евиденти-
раат сите трансакции на приходите и другите приливи 
и расходите и другите одливи на Буџетот на Републи-
ката и на корисниците и единки корисници на средства 
на Буџетот, како и финансиските средства на корисни-
ците и единките корисници на средства на Буџетот. 

(5) Владата на Република Македонија ја пропишува 
формата, содржината и начинот на водење на главната 
книга на трезорот од ставот (4) на овој член. 

(6) Министерот за финансии го пропишува смет-
ковниот план од ставот (2) на овој член, содржината на 
одделните сметки во сметковниот план, како и начинот 
на трезорското работење. 

(7) Министерот за финансии ќе определи кои по-
себни податоци се потребни за системот на државната 
евиденција и ќе ги пропише формата и содржината на 
образецот за системот на државната евиденција. 

(8) Буџетите и буџетските корисници водењето на 
сметководство можат да го доверат на овластена струч-
на организација со тоа што со тоа не се намалува одго-
ворноста на одговорните лица на буџетите и на буџет-
ските корисници за целокупното сметководство. 

 
Член 15 

(1) Буџетите и буџетските корисници во своето 
сметководство ги водат оние сметки на кои во текот на 
тековната година ќе се појават финансиски промени, 
односно трансакции. 

(2) Освен сметките од ставот (1) на овој член, буџе-
тите и буџетските корисници во своето сметководство 
ги водат и оние сметки на кои постои почетна состојба 
на почетокот на фискалната година. 

 
Член 16 

(1) Овластеното лице на Буџетот на Република Ма-
кедонија, односно на буџетите на фондовите, корисни-
ците и единките корисници на буџетите, или лице што 
тој ќе го овласти, одредува одговорен сметководител. 
Ако сметководството се води за повеќе корисници или 
единки корисници, се одредува одговорен сметководи-
тел за секој корисник или единка корисник. 

(2) Градоначалникот на општината одредува еден 
одговорен сметководител за водење на деловни книги, 
сметководствени документи, обработка на податоците 
и изработка на годишните извештаи за буџетот на оп-
штината. 

(3) Одговорниот сметководител може привремено 
да ја задржи исплатата, ако е во спротивност на овој за-
кон, Законот за буџетите или со Законот за извршување 
на Буџетот на Република Македонија за одделната го-
дина, односно со одлуката за извршувањето на буџетот 
за одделната година. 

 
IV. ВНАТРЕШНА СМЕТКОВОДСТВЕНА 

КОНТРОЛА 
 

Член 17 
Буџетите и буџетските корисници обезбедуваат сис-

тем на редовна внатрешна сметководствена контрола. 
Со внатрешната сметководствена контрола се проверува 
дали финансиските промени, односно трансакции се из-
вршени во согласност со законските прописи, дали пос-
тои соодветна сметководствена документација и дали 
финансиските извештаи обезбедуваат целосни, вистини-
ти и веродостојни информации за резултатите на финан-
сиските промени и за финансиските трансакции. 

V. ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ 
И РАСХОДИТЕ 

 
Член 18 

(1) Признавањето на приходите и другите приливи, 
расходите и другите одливи содржани во главната кни-
га на буџетите и на буџетските корисници се спроведу-
ва според сметководствено начело на парично искажу-
вање. 

(2) Сметководственото начело на парично искажу-
вање од ставот (1) на овој член значи приходите и дру-
гите приливи да се признаат во пресметковниот период 
во кој настанале, според критериумот на мерливост и 
расположливост. Приходите и другите приливи се мер-
ливи кога е можно да се искажат  вредносно. Приходи-
те и другите приливи се расположливи кога се остваре-
ни во пресметковниот период. 

(3) Сметководственото начело на парично искажу-
вање од ставот 1 на овој член значи расходните и дру-
гите одливи да се признаваат во пресметковниот пери-
од во износ во кој е извршено плаќањето. 

(4) По исклучок на ставот (1)  од овој член, призна-
вањето на приходите и другите приливи, расходите и 
другите одливи содржани во главната книга на буџет-
скиот корисник кој остварува средства од други прихо-
ди може да се спроведе и според сметководствено на-
чело на модифицирано настанување на финансиските 
промени, односно трансакции, на начин пропишан од 
страна на министерот за финансии. 

 
VI. ПРОЦЕНУВАЊЕ НА БИЛАНСНИТЕ ПОЗИЦИИ, 

РЕВАЛОРИЗАЦИЈА И ПОПИС 
 

Член 19 
(1) Под проценување на билансните позиции, во 

смисла на овој закон се подразбира утврдување на 
вредноста на одделни билансни позиции. 

(2) Буџетите и буџетските корисници се должни 
проценувањето на билансните позиции содржани во 
главната книга да го спроведат според сметководстве-
ното начело на парично искажување. 

(3) Долгорочните и краткорочните средства се ис-
кажуваат по набавна вредност. Набавната вредност 
на долгорочните и краткорочните средства ја сочи-
нува куповната цена зголемена за увозни царини, да-
нок на додадена вредност, издатоците за превоз и 
сите други издатоци кои директно можат да се дода-
дат на набавната вредност, односно на трошоците за 
набавка. 

(4) Паричните средства во благајната и на сметките 
во домашна валута се внесуваат во главната книга во 
номинален износ, а во странска валута по курсот на 
Народната банка на Република Македонија на денот на 
билансирањето. 

(5) Билансните позиции на побарувањата и обврс-
ките се признаваат според договорените износи во до-
говорот. 

(6) Отписот на вредноста на долгорочните средства 
се спроведува со праволиниска метода на отпис со при-
мена на годишни стапки пропишани од страна на ми-
нистерот за финансии. 

(7) Основица за отпис на долгорочните средства е 
набавната, односно ревалоризираната вредност на дол-
горочните средства. 

(8) Долгорочните средства чија поединечна вред-
ност во моментот на набавката  е пониска од 100 ЕВРА 
во денарска противвредност се класифицира како рас-
ход кој што се отпишува еднократно независно од ко-
рисниот век на употреба. 

 
Член 20 

Буџетите и буџетските корисници се должни да ги 
ревалоризираат долгорочните средства, на начин про-
пишан од страна на министерот за финансии. 
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Член 21 
(1) Буџетите и буџетските корисници се должни 

најмалку еднаш годишно да вршат усогласување на 
состојбата на средствата и нивните извори искажани во 
сметководството со фактичката состојба што се утвр-
дува со попис на 31 декември, на начин пропишан од 
страна на министерот за финансии.  

 
VII. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 

 
Член 22 

(1) Буџетите и буџетските корисници се должни да 
состават основни финансиски извештаи и тоа: биланс 
на состојбата, биланс на приходите и расходите, консо-
лидиран биланс на капиталниот имот (попис на капи-
талниот имот), биланс за задолжување и белешки кон 
финансиските извештаи. 

(2) Билансот на состојбата ја прикажува состојбата 
на средствата, обврските и изворите на средствата на 
одреден датум. 

(3) Билансот на приходите и расходите ги прикажу-
ва приходите и другите приливи, како и расходите и 
другите одливи. 

(4) Консолидираниот биланс на капиталниот имот е 
целосен преглед на капиталниот имот на буџетите и на 
буџетските корисници. 

(5) Билансот за задолжување е преглед на долгот на 
одреден ден. Во него се содржани податоци за дадени-
те и примените заеми, ненамирените обврски и ненап-
латените побарувања. 

(6) Белешките кон финансиските извештаи претста-
вуваат детална разработка и дополнување на податоци-
те од билансот на состојбата, билансот на приходите и 
расходите, консолидираниот биланс на капиталниот 
имот и билансот за задолжување на буџетот и на буџет-
скиот корисник, кој помага поцелосно да се разберат 
финансиските податоци претставени во финансиските 
извештаи. 

(7) Основните финансиски извештаи мораат да да-
дат точен, вистинит и целосен преглед на приходите и 
другите приливи, расходите и другите одливи, како и 
состојбата на средствата, обврските и изворите на 
средствата. 

(8) Основните финансиски извештаи мораат да се 
чуваат трајно и во изворна форма. 

(9) Основните финансиски извештаи од ставот (1) 
на овој член се составуваат за фискалната година и тоа 
на македонски јазик и во денари. 

(10) Обликот и содржината на финансиските из-
вештаи од ставот (1) на овој член ги пропишува минис-
терот за финансии. 

(11) Основните финансиски извештаи од ставот (1) 
на овој член ги потпишува овластеното лице на буџе-
тот и буџетскиот корисник или лицето коешто тој ќе го 
овласти. 

 
Член 23 

Основните финансиски извештаи, заедно со образ-
ложението кон нив ја сочинуваат годишната сметка. 

 
Член 24 

(1) Буџетот на Републиката, буџетите на единиците 
на локалната самоуправа и буџетите на фондовите из-
готвуваат консолидирани годишни сметки. 

(2) Секоја единка-корисник ја изготвува годишната 
сметка и ја доставува до корисникот во чиј состав е, 
најдоцна до 1 март во тековната година за претходната 
фискална година. 

(3) Корисниците на буџетите и фондовите изготву-
ваат консолидирана годишна сметка (од годишните 
сметки на своите единки-корисници кои се во нивен 
состав и од својата годишна сметка) и ја доставуваат до 
Министерството за финансии најдоцна до 31 март во 
тековната година за претходната фискална година. 

Член 25 
Врз основа на годишните сметки на корисниците и 

фондовите, Министерството за финансии ја изготвува 
годишната сметка на Буџетот на Републиката до 30 ап-
рил во тековната година и ја доставува до Владата на 
Република Македонија за утврдување. 

 
Член 26 

(1) Годишната сметка се изготвува во согласност со 
класификацијата на приходите и класификацијата на 
расходите донесени од министерот за финансии. 

(2) Годишната сметка ги содржи следниве прилози: 
- преглед на наплатени приходи и извршени расхо-

ди на сите буџетски сметки на Буџетот на Републиката, 
спореден со процените на буџетските приходи и одоб-
рените трошоци, како и образложение за главните от-
стапувања и 

- детален преглед на трошењето од буџетската ре-
зерва и гаранциите за земените заеми во фискалната 
година. 

 
Член 27 

(1) Годишните сметки на буџетите на единиците на 
локалната самоуправа се изготвуваат согласно со пос-
тапката пропишана за изготвување и донесување на 
Буџетот на Републиката и фондовите. 

(2) Годишните сметки на единиците на локалната 
самоуправа се приложуваат кон годишната сметка на 
Буџетот на Републиката. 

(3) Годишната сметка на буџетот на единицата на 
локалната самоуправа ја донесува советот најдоцна до 
15 март и истата се доставува до Министерството за 
финансии најдоцна до 31 март. 

 
Член 28 

Министерството за финансии, годишната сметка на 
Буџетот на Републиката по нејзиното утврдување од 
страна на Владата, ја доставува до Собранието на Ре-
публика Македонија за донесување, заедно со годиш-
ните сметки на буџетите на единиците на локалната са-
моуправа и фондовите. 

 
Член 29 

Буџетите и буџетските корисници се должни го-
дишните сметки да ги достават до Регистарот на го-
дишните сметки при Централниот регистар и до Др-
жавниот завод за ревизија до крајот на месец февруари 
наредната година, односно во рок од 60 дена од денот 
на настанувањето на статусна промена. 

 
VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 30 

Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари ќе се 
казни за прекршок одговорното лице на буџетите и бу-
џетските корисници, ако: 

1) не води сметководство на начин пропишан со 
овој закон или со пропис донесен врз основа на него 
(членови од 2 до 5); 

2) не води деловни книги на начин пропишан со 
овој закон или со пропис донесен врз основа на него 
(членови од 6 до 12); 

3) внесувањето на податоците во деловните книги 
го врши врз основа на неуредна и неверодостојна доку-
ментација (член 12 став 1); 

4) не го определи лицето кое е одговорно за закони-
тоста и исправноста на сметководствениот документ 
(член 12 став 3); 

5) не ги чува на соодветен и правилен начин делов-
ните книги, сметководствените документи, исправи и 
финансиски извештаи до рокот пропишан со овој закон 
или ако за нивното чување не определи одговорно лице 
(членови 10, 13, 22 став 8); 
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6) не врши проценување на билансните позиции на 
начинот и по постапката пропишани со овој закон или 
со пропис донесен врз основа на него (член 19); 

7) не ја врши ревалоризацијата според одредбите од 
овој закон (член 20); 

8) не врши попис според одредбите од овој закон 
(член 21); 

9) не ја достави годишната сметка на буџетот до 
Министерството за финансии во законски определени-
от рок (член 24 став 3 и член 27 став 3) и  

10) не ги составува и не ги доставува финансиските 
извештаи и годишните сметки (членови 22 и 29). 

 
IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 31 

Буџетите и буџетските корисници продолжуваат да 
ги применуваат прописите донесени врз основа на За-
конот за сметководството (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99, 
70/2001 и 36/2002), до донесувањето на нови прописи 
согласно со овој закон. 

 
Член 32 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон 
престанува да важи Законот за сметководството 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 42/93, 
48/93, 6/95, 32/98, 39/99, 70/2001 и 36/2002) и членови-
те 47, 48, 49, 50, 52, 53 и 54 од Законот за буџетите 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 79/93, 
3/94, 71/96, 46/2000, 11/2001 и 93/2001). 

 
Член 33 

Се овластува министерот за финансии да донесува 
правилници и да дава објаснувања и упатства за приме-
на на овој закон. 

 
Член 34 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија�. 

__________ 
 

Ligji 
për llogarin e buxhetëve dhe shfrytëzuesit buzhetare 

 
I. DISPOZITA THEMELORE 

 
Neni 1 

Me këtë ligj regullohet udhëheqjën e llogarisë, librat e 
punës, dokumentet llogaritare dhe përpunimin e të 
dhënave, pranimin e të ardhurave dhe shpenzimeve, 
vlerësimin e pozitave bilancuese, revolarizim, raportet 
finansore, dorëzimin e raporteve finansore dhe çështjet të 
tjerë lidhur me llogarimin e Buxhetit të Republikës së 
Maqedonisë, buxhetet e njësive së qeverisë  

lokale, buxhetet dhe fondet, shfytëzuesit dhe 
individët - shfrytëzues të mjetëve të buxhetit, si edhe 
përsonave të tjërë juridike për të cilat mjetet për 
kryerjen e veprimtarisë kryesore më shumë sigurohen 
nga buxhetet (në tekstin i mëtejshëm: buxhete dhe 
shfrytëzues buxhetare). 

 
II. MËNYRA E UDHËHEQJES SË LLOGARISË 

 
Neni 2 

(1) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare janë obliguar 
të udhëheqin llogari, hartojnë dhe dorëzojnë raporte 
finansore në pajtim me këtë ligj dhe principet e 
pranueshme llogaritare, praktikë të pranueshme llogaritare, 
dhe standarde llogaritare, me qëllim për deklarim të saktë, 
të vërtetë, të sigurt, të tërësishme, në kohën e duhur, azhur 
dhe veças të pozitave buxhetare, gjendje, burime e mjetëve, 
të ardhurat dhe derdhje të tjerë edhe shpenzime edhe 
derdhje të tjerë edhe rezultate e punimit. 

(2) Standarde llogaritare për buxhetet dhe shfrytëzuesit 
buxhetare që përdoren në Republikën e Maqedonisë janë 
standarde llogaritare ndërkombëtare për sektorin publik, të 
cilat shpallen në �Gazetën zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë� nga ana e ministrit të financave, derisa nuk 
janë në kundërvënie me këtë ligj ose regull të tjerë. 

(3) Ministri i financave nesë ka nëvojë sjell vendim ose 
një regull të tjerë për pajtushmërin e standardeve me këtë 
ligj, gjëra e cila shpallet në �Gazetën zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë�. 

Neni 3 
(1) Buxhetet dhe shfrytvzuesit buxhetare janë obliguar 

të udhëheqin llogarin e veçant nga paragrafi (1) i këtij neni. 
(2) Ministri i financave sjell rregulla më të ngushtë për 

udhëheqje e llogarisë nga paragrafi (1) i këtij neni. 
 

Neni 4 
(1) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare janë obliguar 

në udhëheqje e vetë ta sigurojë të dhënët veças sipas të 
gjitha llojëve të ardhurave dhe derdhjeve të tjerë, për 
shpenzime dhe derdhjë të tjerë, si edhe për gjendjen e 
mjetëve, obligimeve dhe burimeve të mjetëve. 

(2) Të dhënave nga paragrafi (1) i këtij neni sigurohen 
veças - sipas shfrytëzuesve buxhetare. 

 
Neni 5 

Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare janë obliguar ta 
udhëheqin llogarimin sipas sistemit të llogaritës dyfishtë, 
kurse sipas rreshtimit të llogarimëve të planit llogaritar të 
buxhetëve dhe shfrytëzimëve buxhetare. 

 
III. LIBRA E PUNËS, DOKUMENTE LLOGARITARE 

DHE PËRPUNIM TË DHËNAVE 
 

Neni 6 
(1) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare janë obliguar 

t�i udhëheqë librat e punës me pajtim me dispozitat të këtij 
ligj, pratktika e pranuar, standarde, llogaritare dhe 
standarde llogaritare. 

(2) Përmes librave të punës sigurohen evidentim të 
njëllojtë dhe formë të tjerë të evidentimit, me të cilat 
sigurohen pikëpamjet për gjendjen dhe për lëvizjet e 
mjetëve, obligimëve, burimëve të mjetëve, të ardhurave 
dhe derdhjeve të tjerë, për shpenzimet dhe derdhjet e tjerë, 
por edhe rezultatin e punimit. 

(3) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare udhëheqin 
evidentim për të ardhurat dhe derdhjet të tjerë, për 
shpenzimet dhe derdhjet e tjerë, hartojnë planë, raportë dhe 
analizë.  

(4) Të dhënat prej librave të punës duhet t�iu 
mundësohen organëve kompetente, planifikim dhe kryerje 
e mjetëve të buxhetit dhe mjete prej të ardhurave të tjerë, 
hartim dhe sjellje e planëve finansore, por edhe për qëllime 
të tjerë.            

Neni 7 
(1) Buxhetet dhe shfytëzuesit buxhetare i udhëheq 

librat të punës në gjyhën maqedonase me numre arape dhe 
vlerësime të shprehur me denarë.  Nëse përdoren 
shkurtime, kodë, shenjë ose simbolë, duhet të shpjegohet 
qartë kuptimin i tyre. 

(2) Të gjitha të dhënave, që janë registruar në librat e 
punës dhe në raportet e tjerë duhet të jetë të tërësishme dhe 
të kompletuar në kohë, azhurë edhe të jenë të prezentura 
kronologjikisht, përkatësisht e saktë ta pasqyrojnë rendin 
kohor e krijimit i tyre. 

(3) Të dhëna që është regjistruar në librat e punës nuk 
duhet të ndryshohet dhe plotësohet në mënyrë që më vonë 
do ta pamundësohet fortifikimin e përmbajtjes së 
regjistruar fillestare. 

Neni 8 
(1) Librat e punës të buxhetave dhe të shfrytëzuesit 

buxhetar janë: ditar, libra kryesore (libri i të ardhurave dhe të 
shpenzimëve dhe libri i mjetëve, obligimëve dhe burimëve të 
mjetëve) dhe libra ndihmëse (evidentim analitik). 
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(2) Libra e domosdoshme ndihmëse nga paragrafi (1) i 
këtij neni janë: libra për llogarimet hyrëse, libra për 
llogarimet i daljëse, libra për furnizim, libër (regjistër) për 
inventarin, libër (regjistër) të pronës së kapitalit, libër për 
borxhin publik, libër për arkën, libër për kërkimet dhe 
obligimet, libër të certifikatit të llogarit. 

(3) Përveç librave të punës nga paragrafe (1) dhe (2) i 
këtij neni, buxhetet dhe shfrutëzuesit buxhetare mund të 
udhëheqë edhe libra të tjerë ndihmëse (evidentim analitik). 

(4) Librat e punës nga paragrafi (1) i këtij neni kanë në 
karakter të dokumentit publik. 

 
Neni 9 

(1) Librat e punës udhëheqin për vitin fiskal, i cili fillon 
më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor çdo vit kalendarik. 

(2) Librat e punës hapen në fillimin e vitit fiskal ose në 
ditën e themelimit të subjektit të ri nga nenii 1 i këtij ligji. 

(3) Gjendje fillore e librit kryesor në fillimin e vitit 
fiskale duhet të jenë të njëjtë me gjendjet e fundit të 
mbarimit të vitit paraprak fiskal. 

 
Neni 10 

(1) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare në fundin e 
vitit fiskale i mbyllin dhe lidhin librat e punës. Ditari dhe 
libra kryesore nënshkruan personat e autorizuar të buxhetit 
dhe shfrytëzuesit buxhetar ose persona e cila ai do ta 
autorizojë. Me nënshkrimin fortifikohen saktësinë dhe 
pajtimin me dispozitat ligjore.  

(2) Nëse të dhënat llogaritare përpunohen me llogaritar 
elektronik, pasi dritari dhe libri kryesor do të mbyllen, 
buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetar janë të obliguar t�i 
shtypen edhe pastaj t�i lidhen.    

(3) Librat e punës ruhen më së pakut: 
- ditarin dhe librat kryesore - dhjetë vjet, 
- librat ndihmëse (evidentimi analitik) - pesë vjet. 
(4) Afati i ruajtjes së librave së punës fillojnë me datën 

e fundit nga viti fiskale për të cilin sillen. 
 

Neni 11 
(1) Mënyra e udhëheqjes së librave së punës të buxhetit 

dhe të shfrytëzuesit buxhetari varet nga teknika e futjes së 
ndryshimëve e krijuara fiskale përkatësisht transaksione. 

(2) Teknika e futjes dhe përpunimit të të dhënave të 
ndryshimëve e krijuara fiskale, përkatësisht transaksione 
mund të jetë me ndihmë të llogaritarit eletronik, përpunimi 
i gjysmëautorizuar të të dhënave dhe përpunim të të 
dhënave me dorë, me kujdesim i parimëve të udhëheqjes së 
drejtë të llogarimit. 

(3) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetar janë obliguar, 
pavarësisht prej mënyrës së udhëheqjes dhe ruajtjes të 
librave, në çdo kohë të sigurojnë hyrje e të njëjtëve, t�i 
ruajnë dhe t�i mbrojnë në afatin fortifikuar për të, dhe 
duhet të garantojnë se ata mund të jenë prezentuara në çdo 
kohë. 

(4) Ministri i financave i shkruan formën dhe mënyrën 
e udhëheqjes të librave të punës të buhetave dhe 
shfrytëzuesve buxhetare.  

 
Neni 12 

(1) Hyrja e të dhënave në librat e punës të buxhetave 
dhe shfrytëzuesve buxhetare duhet të themelohet ndaj 
dokumentet e bësueshme, e vërtetë, e reguluar dhe 
llogaritare.  

(2) Dokumenti llogaritar është provë të ndryshimit të 
krijuar finansor, përkatësisht transaksion. 

(3) Dokumenti llogaritar shërben si bazë për hyrjen e të 
dhënave në librat e punës. 

(4) Dokumenti llogaritar nga paragrafe (1) dhe (2) i 
këtij neni shërben njëkohësisht edhe si bazë për kontrollim 
dhe revizion. 

(5) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare janë 
përgjigjur për hartimin e dokumentet llogaritare, kurse 
persona e autorizuara të buxhetit dhe shfrytëzuesit buxhetar 
ose persona e cila ai do ta autorizojë, me nënshkrim e 
dokumentit garanton se dokumenti është i vërtet edhe se 
realisht e tregon ndryshimin llogaritar, përkatësisht 
transaksionin. 

Neni 13 
(1) Dokumentet llogaritare ruhen në formën fillestare 

ose transmetuara në ndonjë prej mediumëve për 
përpunimim automatike ose mirkografike të të dhënave ose 
në mënyrë të tjerë përkatëse. 

(2) Dokumentet llogaritare, sipas llojit të vetë, ruhen në 
këta afate:  

- llogaritat të fundit të rrogave të të punësuarit ruhen 
qëndruesisht, si edhe fletet paguese të rrogave të të 
punësuarit nëse përmbajnë të dhënë të rëndësishme për të 
punësuarit; 

- pesë vjet ruhen dokumentet llogaritare mbi bazës e së 
cilëve janë hyrë të dhënave në librat e punës; 

- tre vjet ruhen dokumentet që sjellin e qarkullimit 
punues; 

- dy vjet ruhen dokumentet shitëse dhe kontroluara, 
parallogarimin ndihmës dhe dokumentet e ngjshme. 

(3) Ministri i financave i shkruan llojin, përmbajtjen, 
kontrollën dhe lëvizjen e dokumentëve llogaritare. 

  
Neni 14 

(1) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare e organizojnë 
llogarimin dhe mënyrën e hyrjes së të dhënave në 
llogarimin në pajtim me dispozitat të këtij ligji. 

(2) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare e udhëheq 
llogarimin edhe i vendosin llogaritat në librin kryesore me 
shfrutëzimin e llogarimëve themelore të shruara me planin 
llogaritar. 

(3) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare, sipas 
nëvojëve të vetë i zbërtejnë llogarimet themelore nga plani 
llogaritar të llogarimëve analitike (plani llogaritar analitik). 

(4) Trezori udhëheq librin kryesor në të cilin 
evidentohen të gjitha transaksione të ardhurave dhe 
derdhjeve të tjerë edhe shpenzimeve edhe derdhjeve të 
tjerë të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë edhe të 
shfrytëzuesve edhe shfrytëzuesve individësh të mjetëve të 
Buxhetit, si edhe mjetëve finansore të shfrytëzuesve dhe 
shfrytëzuesve individësh të mjetëve të Buxhetit.     

(5) Qeveria e Republikës së Maqedonisë e shkruan 
formën, përmbatjën, dhe mënyrën e udhëheqjës të librit 
kryesor të trezorit nga paragrafi (4) i këtij neni.  

(6) Ministri i financave e shkruan planin llogaritar nga 
paragrafi (2) i këtij neni, përmbajtja e llogarimëve të 
veçantë në planin llogaritar, si edhe mënyrën e punimit të 
trezorit. 

(7) Ministri i financave do të përcaktojë cilat të dhënë 
të veçant janë të duhur për sistemin e evidentimit shtetëror 
dhe do t�i shkruan formën dhe përmbajtjën e formularit të 
sistemit të evidentimit shtetëror.    

(8) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare, udhëheqja e 
llogarimit mund ta jep në besim të organizatës së 
autorizuar profesionale me atë që nuk zvogëlohet 
përgjegjësinë e personave të përgjigjur të buxhetëve dhe të 
shfrytëzuesve buxhetare për llogarimin i tërësishëm. 
 

Neni 15 
(1) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare në llogarimin 

e vetë i udhëheqin ata llogarime e të cilëve nëpër vitin 
rrjedhimor do të paraqesin ndryshime financore, 
përkatësisht transakcione.  

(2) Përveç llogarimëve nga paragrafi (1) i këtij neni, 
buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare në llogarimin e vetë i 
udhëheq edhe ata llogarime e të cilëve egziston gjendje 
fillore të vitit fiskale. 

  
Neni 16 

(1) Persona e autorizuar të Buxhetit të Republikës së 
Maqedonisë, përkatësisht e buxhetëve të fondëve, 
shfrytëzuesit dhe shfrytëzuesit - individë të buxhetëve ose 
personë e cilën ai do ta autorizojë, zgjedh llogaritar që 
është i përgjigjur. Nëse llogarimi udhëheqet për më shumë 
sfrytëzuese ose shfrytëzuese - individë, përcaktohet 
llogaritar që është i përgjigjur për çdo shfrytëzues ose 
shfrytëzues - individë. 
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(2) Kryetari i komunës përcakton një llogaritar të 
përgjigjshëm për udhëheqjen e librave të punës, 
dokumentëve llogaritare, përpunimit të të dhënave dhe 
përpunim të raportet vjetore për buxhetin e komunës.  

(3) Llogaritari i përgjigjur përkohësisht mund ta mbetet 
pagesën, nëse është në kundërvënie i këtij ligji, Ligjin e 
buxhetëve ose me Ligjin e kryerjës të Buxhetit të 
Republikës së Maqedonisë për vitin e caktuar, përkatësisht 
me vendimin e kryerjës të Buxhetit për vitin e caktuar. 

 
IV. KONTROLLIN E BRENDSHËM LLOGARITAR 

 
Neni 17 

Buxhetët dhe shfrytëzuesit buxhetare sigurojnë një 
sistem për kontrollin e brenshëm e rregullt llogaritar. Me 
kontrollin e brenshëm llogaritar kontrolohet se ka 
ndryshimet financore, përkatësisht transaksionet janë të 
kryer në pajtim me rregullat ligjore, se egziston 
dokumentacioni përkatës llogaritar edhe se raportët 
financore sigurojnë informatë të tërë, të vërtetë dhe 
autentike për rezultatët e ndryshimëve financore dhe për 
transaksionet financore.     

 
V. PRANIMI I TË ARDHURAVE DHE TË 

SHPENZIMËVE 
 

Neni 18 
(1) Pranimi i të ardhurave dhe të derdhjëve të tjerë, të 

shpenzimëve dhe të derdhjëve të tjerë, të cilët janë të 
përmbajtur në librin kryesor të buxhetëve dhe të 
shfytëzuesve buxhetare kryhet sipas parimit të llogaritës së 
tregimit me të hollat. 

(2) Parimi llogaritar i tregimit me të hollat nga 
paragrafi (1) i këtij neni pra të ardhurat dhe derdhjet e tjerë 
të pranohen në periudhën e llogarimit në të cilën janë 
krijuar, sipas kriterit të matjës dhe dispozicionit. Të 
ardhurat dhe të derdhjet e tjerë janë të matshme kur është e 
mundur të tregohen me vlerë. Të ardhurat dhe të derdhjet e 
tjerë janë në dispozicion kur janë të kryer në periudhën e 
llogarimit. 

(3) Parimi llogaritar i tregimit me të hollat nga 
paragrafi (1) i këtij neni tregimit, pra shpemzimet dhe 
derdhjet e tjerë të pranohen në periudhën e llogarimit me 
vlerë në të cilën është edhe kryer pagimin.  

(4) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij ligji, 
pranimin i të ardhurave dhe të derdhjeve të tjerë, 
shpenzimëve dhe derdhjeve të tjerë të përmbajtur në librin 
kryesor të shfrytëzuesit buxhetar, të cilit kryen mjetë prej 
të ardhurave të tjerë, mund të zbatohet edhe sipas parimit 
llogaritar të krijimit modifikuar të ndryshimëve financore, 
përkatësisht të transakcionëve, në mënyrën e shkruar nga 
ana të ministrit të financave.  
 

VI. VLERËSIMI I POZICIONËVE BILANCUESE 
RIVALORIZIMI DHE REGJISTRIMI 

 
Neni 19 

(1) Nën vlerësimi i pozicionëve bilancues, në kuptimin 
e këtij ligji, nënkuptohet fortifikimin e vlerës të 
pozicionëve të veçantë bilancuese. 

(2) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare janë të 
obliguar vlerësimin e pozicionëve bilancuese, të cilat 
përmbajten në librin kryesor, ta zbatojë sipas parimit 
llogaritar të deklarimit me të hollat. 

(3) Mjetet e afatgjatë dhe e afatshkurtë shprehen sipas 
vlerës të furnizimit. Vlera e furnizimit të mjetëve të 
afatgjatë dhe të afatshkurtë e bën çmimin e blerjës, e rritur 
për doganet të importit, tatimin e vlerës të shtimit, 
shpenzimet për transport edhe të gjithë shpemzimet të tjerë, 
të cilët në mënyrën e drejtpërdrejt mund të shtohen në 
vlerën e furnizimit, përkatësisht e borxhëve të furnizimit.     

(4) Mjetet me të holla, në arkën dhe në llogaritët e valutës 
të vendit futen në librin kryesor në vlerën nominale, kurse në 
valutën e huaj sipas kursit të Bankës Popullore së Republikës 
së Maqedonisë në ditën e bilancimit.  

(5) Pozicionët bilancuese të kërkimëve dhe obligimëve 
pranohen sipas vlerave kontratuese të marrëveshjës.  

(6) Shlyerje e vlerës të mjetëve afatëgjatë zbatohet me 
metodën drejtvijëse të shlyerjeit me përdorimin e shkallëve 
të shkruara nga ana e ministri i financave. 

(7) Bazën e shlyerjes të mjetëve afatëgjatë është vlera e 
furnizuar ose e rivalorizuar nga mjetet afatëgjatë. 

(8) Mjetet e afatëgjatë, e të cilave vlera individuale në 
momentin e furnizimit është më e ulët se 100 Euro në 
kundërvlerë denarësh klasifikohet si shpenzim i cili 
çregistrohet pavarësisht nga shekulli i shfrytëzuar të 
përdorimit. 

 
Neni 20 

Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare janë të obliguar 
t�i revolarizojnë mjetët e afatëgjatë, në mënyrën e shkruar 
nga ana e ministrit të financave. 

 
Neni 21 

(1) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare janë të 
obliguar më së paku një herë në vitin ta kryejnë pajtimin e 
gjendjës të mjetëve dhe burimëve të tyre të deklaruar në 
llogarimin e gjendjës faktike, gjëra që përcaktohet me 
regjistrim më 31 dhjetor, në mënyrën e shkruar nga ana e 
ministrit të financave.   

 
VII. RAPORTI FINANCOR 

 
Neni 22 

(1) Buxhetët dhe shfrytëzuesit buxhetare janë të 
obliguar t�i përpilojnë raportët themelore financore edhe 
atë: bilanci i gjendjës, bilanci i të ardhurave dhe të 
shpenzimëve, bilanci i konsoliduar të pronës kapitale 
(regjistrimi i pronës kapitale), bilanci i hyrjës në borxh dhe 
bilanci i shënimit ndaj raportet financore. 

(2) Bilanci i gjendjës e prezenton gjendjen e mjetëve, 
obligimëve dhe burimëve të mjetëve në një datë të caktuar.   

(3) Bilanci i të ardhurave dhe të shpenzimëve i 
prezentojnë të ardhurat edhe të derdhjeve të tjerë, si edhe 
shpenzimet dhe derdhjet e tjerë. 

(4) Bilanci i konsoliduar të pronës të kapitalit është 
pasqyra e tërësishme e pronës të kapitalit të buxhetëve 
edhe të shfrytëzuesve buxhetare. 

(5) Bilanci për hyrjen në borxh është pasqyra e borxhit 
të ditës së caktuar. Atje janë të përmbajtur të dhënat për 
borxët të dhënë dhe të pranuar, obligimet e papaguar dhe 
kërkimët e papaguar. 

(6) Shënimet ndaj raportët financore paraqesin 
përpunim detal dhe plotesim i të dhënave nga bilanci i 
gjendjës, bilanci i të ardhurave dhe të shpenzimëve, bilanci 
i konsoliduar së pronës të kapitalit edhe bilanci për hyrjen 
në borxh të buxhetit dhe të shfrytëzuesit buxhetar, të cilin 
ndihmon tërësisht të kuptohen të dhënat financore të 
paraqitur në raportët financore.  

(7) Raportët themelore financore duhet ta japin 
pasqyrën e saktë, e vërtet, edhe e tërësishme të të 
ardhurave dhe të derdhjave të tjerë, të shpenzimëve dhe të 
derdhjëve të tjerë, si edhe gjendjën e mjetëve, obligimëve 
dhe burimëve të mjetëve. 

(8) Raportët themëlore finacore duhet të ruhen 
qëndrueshmërisht edhe në formën burimore. 

(9) Raportët themëlore financore nga paragrafi (1) i 
këtij neni, përpilohen për vitin fiskale edhe atë në gjuhën 
maqedonase edhe në kundërvlerë denarësh. 

(10) Forma dhe përmbajtja të raportëve financore nga 
paragrafi (1) i këtij neni, i shkruan ministrin i financave. 

(11) Raportët themëlore financore nga paragrafi (1) i 
këtij neni i shkruan persona e autorizuar të buxhetit dhe 
shfrytëzuesit buxhetar ose porsona e cila ai do ta 
autorizojë. 

 
Neni 23 

Raportët themëlore financore, së bashkë me arsyetimin 
ndaj tyre e bëjnë llogarimin vjetor. 
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Neni 24 
(1) Buxheti i Republikës, buxhetët të njësive të 

vetëqeverisë lokale dhe buxhetët të fondave i përpilojnë 
llogarimët e konsoliduar vjetore. 

(2) Çdo individë - shfrytëzues e përpilon llogarimin 
vjetor dhe e dorëzon të shfrytëzuesit në të cilën përbërjën 
gjendet, më e vonë deri te 1 mars në vitin rrjedhor, për 
vitin e kaluar fiskal.  

(3) Shfrytëzuesit të buxhetëve dhe të fondave 
përpilojnë llogarin e konsoliduar vjetore (nga llogarimët 
vjetore të individëve - shfrytëzuese e vetë të cilët janë në 
përbërjen e tyre dhe nga llogarimi i vetë vjetor) dhe e 
dorëzojnë deri Ministria e financave më e vonë deri te 31 
mars në vitin rrjedhor për vitin e kaluar fiskal.  

 
Neni 25 

Ndaj bazës të llogarimëve vjetore të shfrytëzuesve dhe 
fondave, Ministria e financave e përpilon llogarimin vjetor 
të Buxhetit të Republikës deri te 30 prill në vitin rrjedhor 
edhe e dorëzon deri te Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë për fortifikim.  

 
Neni 26 

(1) Llogaria vjetor përpilohet në pajtim me klasifikimin 
të të ardhurave dhe klasifikimin të shpemzimëve të sjell 
nga ministri i financave. 

(2) Llogaria vjetore i përmban këto shtesa: 
- pasqyra e të ardhurave të paguar edhe shpenzimëve të 

kryer në të gjitha llogarit buxhetare të Buxhetit të 
Republikës, e krahasueshme  me vlerësimet e të ardhurave 
buxhetare dhe harxhimëve të miratuar, si edhe arsyetim për 
lëshimët kryesore edhe 

- pasqyra e tërësishme të harxhimit të rezervës 
buxhetare dhe garantimëve për borxët që janë marrë në 
vitin fiskale.      

Neni 27 
(1) Llogarit vjetore të buxhetëve të njësive të 

vetëqeverisë lokale përpilojnë në pajtim me procedurën të 
shkruar për përpilimin dhe sjelljen e Buxhetit të 
Republikës dhe të fondave. 

(2) Llogaritet vjetore të njësive të vetëqeverisë lokale 
shtohen në llogarin vjetor të Buxhetit të Republikës.  

(3) Llogaria vjetore të buxhetit të njësive të 
vetëqeverisë lokale e sjell këshillin më vonë deri më 15 
mars edhe e njëjta dorëzohet deri te Ministrinë e financave 
më vonë deri më 31 mars.  

 
Neni 28 

Ministria e financave, llogarimin vjetor të Buxhetit të 
Republikës pas rregullimit i tij nga ana e Qeverisë, e 
dorëzon deri te Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për 
sjellje, bashkë me llogaritë vjetore të buxhetëve të njësive 
të vetëqeverisë lokale dhe të fondave. 

 
Neni 29 

Buxhetët dhe shfrytëzuesit buxhetare janë të obliguar 
llogaritë vjetore t�i dorëzojnë deri te Regjistrin e 
llogarimëve vjetore pranë Regjistri qendror dhe deri te 
Entin shtetëror për revizion deri te fundin e muajit shkurt 
në vitin e ardhshëm, përkatësisht në afat se 60 ditë nga dita 
kur erdhi ndryshimin e statusit. 

 
VIII. DISPOZITË DËNUESE 

 
Neni 30 

Me dënim të holla nga 30. 000 deri te 50. 000 denarë 
do të dënohet për përleshje personën e përgjigjur të 
buxhetëve dhe shfrytëzuesve buxhetare, nëse: 

1) nuk e udhëheq llogarimin e mënyrës së shkruar me 
këtë ligj ose me rregull i sjell ndaj bazës së tij (nenit nga 2 
deri te 5); 

2) nuk e udhëheq librat e punës në mënyrën e shkruar 
me këtë ligj ose me rregull i sjell ndaj bazës së tij (nenit 
nga 6 deri te 12); 

3) hyrje e të dhënave në librat e punës e kryen ndaj 
bazës të dokumentacoinit të parregullt dhe të pabesueshëm 
(neni 12, paragrafi 1);   

4) nuk e përcakton personën e cila është e përgjigjur 
për ligjëshmërinë dhe drejtimin  e dokumentit llogaritar 
(neni 12, paragrafi 3);  

5) nuk i ruan në një mënyrë të drejtë dhe përkatëse 
librat e punës, dokumentët llogaritare, dokumentët dhe 
raportët financore deri te afati i shkruar me këtë ligj ose 
nëse për ruajtjen e tyre nuk e përcakton personën e 
përgjigjur (nenit 10, 13, 22 paragrafi 8);    

6) nuk kryen vlerësim të pozitat bilancuese në mënyrën 
dhe procedurën të shkruar me këtë ligj ose me rregull të 
sjell ndaj bazës së tij (neni 19); 

7) nuk e kryen rivalorizimin sipas dispozitëve të këtij 
ligj (nenii 20);  

8) nuk kryen regjistrim sipas dispositëve të këtij ligj 
(neni 21); 

9) nuk e dorëzon llogarin vjetore të buxhetit deri te 
Ministrinë e financave në afatin e caktuar me ligj (neni 24 
paragrafi 3 dhe neni 27 paragrafi 3) dhe 

10) nuk i përpilon dhe nuk i dorëzon raportët financore  
dhe llogaritë vjetore (nenit 22 dhe 29). 

 
IX. DISPOZITË TË KRYERA DHE KALUESE 

 
Neni 31 

Buxhetët dhe shfrytësit buxhetare vazhdojnë t�i 
zbatojnë rregullat e sjell ndaj bazës të Ligjit të llogaritarit 
(�Gazeta zyrtare të Republikë së Maqedonisë� numri 
42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99, 70/2001 dhe 36/2002), 
deri te sjelle e rregullave të ri në pajtim me këtë ligj. 

 
Neni 32 

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij Ligji, mbaron të vlejë 
Ligjin e llogarimit (�Gazata zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë � numri 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99, 
70/2001 dhe 36/2002), dhe nenit 47, 48, 49, 50, 52, 53 dhe 
54 nga ligji i buxhetëve ( �Gazeta zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë� numri 79/93, 3/94, 71/96, 46/2000, 11/2001 
dhe 93/2001). 

Neni 33 
Ministri i financave pranon dispozitë t�i sjell rregulloret 

dhe të japë shpjegim dhe udhëzime për zbatimin e këtij 
ligji. 

Neni 34 
Ky ligj hyn në fuqi nga dita e shpalljës në �Gazetën 

zyrtare të Republikës së Maqedonisë�. 
___________ 

944. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ 
ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 
ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЦИВИЛНАТА ВОЗДУШНА  

ПЛОВИДБА  
Се прогласува Законот за задолжување на Републи-

ка Македонија кај Европската банка за обнова и развој 
по Договорот за кредит за Проектот за унапредување 
на Цивилната воздушна пловидба, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 јули 2002 година. 
 

      Бр. 07-2921/1                  Претседател 
18 јули 2002 година     на Република Македонија, 
           Скопје         Борис Трајковски, с.р.  

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА КАЈ ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И 
РАЗВОЈ ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА ПРОЕК-
ТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЦИВИЛНАТА  

ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА 
 

Член 1 
Република Македонија се задолжува кај Европската 

банка за обнова и развој со 
- кредит во износ од 11,2 милиони ЕВРА наменет за 

реализација на Проектот за унапредување на Цивилна-
та воздушна пловидба кој се состои од набавка на оп-
рема за навигација на целиот воздушен простор на Ре-
публика Македонија и модернизација на пистата на 
Охридскиот аеродром. 

 
Член 2 

Рокот на отплата на кредитот од член 1 на овој за-
кон е 12 години со грејс период од три години и варија-
билна каматна стапка - ЕУРИБОР плус 1 процент. 
Кредитот ќе се отплаќа во еднакви полугодишни 

рати кои пристигнуваат за плаќање на 16 март и 16 сеп-
тември секоја година, почнувајќи од 16 март 2006 го-
дина, а завршувајќи на 16 септември 2014 година. 
По ефективноста на кредитот ќе се плати еднократ-

на провизија од 1% за управување со кредитот додека 
на неповлечениот дел од средствата ќе се плаќа прови-
зија од 0,5% годишно. 

 
Член 3 

Краен корисник на кредитот е Управата за Цивилна 
воздушна пловидба, орган во состав на Министерство-
то за транспорт и врски. 

 
Член 4 

Кредитот од член 1 на овој закон ќе го отплаќа Уп-
равата за Цивилна воздушна пловидба од приходите 
што ги остварува од наплатата од прелетите на авиони 
над територијата на Република Македонија, согласно 
со правилата на Еуроконтрол (Извршен орган на Меѓу-
народната организација за цивилно воздухопловство) 
со седиште во Брисел. 

Член 5 
Субјектите наследници на Управата за Цивилна 

воздушна пловидба ќе продолжат да го отплаќаат кре-
дитот од своите приходи, во рокови и услови утврдени 
во Договорот за кредит. 

 
Член 6 

Министерството за финансии ќе наплатува од крај-
ниот корисник провизија во висина од 1% над износот 
на каматната стапка како надомест за кредитна изложе-
ност на Република Македонија кон странство. Прибра-
ните средства по оваа основа ќе бидат приход на Буџе-
тот на Република Македонија. 

 
Член 7 

Доколку пристигнатите ануитети во роковите утвр-
дени со Договорот за кредит, во име на крајниот корис-
ник ги плати Република Македонија, министерот за 
финансии, 30 дена по извршувањето на обврската, но 
не подоцна од 60 дена, ќе издаде налог на Народна бан-
ка на РМ или на деловната банка каде што крајниот ко-
рисник има денарска сметка, да пренесе од сметката на 
крајниот корисник на кредитот во корист на сметката 
на приходите на Буџетот на Република Македонија, де-
нарски средства во висина на извршеното плаќање, зго-
лемено за пресметаната камата и за трошоците. 

 
Член 8 

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

Ligji 
për hyrjen në borxh të Republikës së Maqedonisë ndaj 
Banka Evropiane për rekonstruimin dhe zhvilimin 
sipas Marrveshjes për kreditin të Proektit të përparimit  

të Lundrimit ajror civil 
 

Neni 1 
Republika e Maqedonisë hyri në borxh ndaj Bankës 

Evropiane për rekonstruimin dhe zhvilimin me: 
- kredit me vlerë se 11,2 milione Euro dedikuar për 

realizimin e proektit të përparimit të Lundrimit ajror civil, 
të cilin përbehet nga furnizimi i mjetëve për lundrimin së 
terësishëm të hapësirës ajrore së Republikës së Maqedonisë  
dhe modernizimin e pistës së Aeroportit të Ohrit.  

 
Neni 2 

Afati për pagesës së kreditit prej nenit 1 të këtij ligji 
është 12 vjet me grejs periudhë prej tre vitesh dhe shkalla 
variabile tatimore - EURIBOR plus 1 përqind. 

Kreditin do të pagohet me këstë të njëjtë gjysmëvjetore 
të cilat arrijnë për pagim më 16 mars dhe më 16 shtator çdo 
vit, duke filluar më 16 mars viti 2006, kurse duke mbaruar 
më 16 shtator viti 2014. 

Pas efikasitetit të kreditit do të pagohet provizion i 
njëfishtë prej 1 % për drejtim me kreditin derisa e pjesës së 
jotërhequr së mjeteve do të pagohet provizion nga 0,5 % në 
vit. 

 
Neni 3 

Shfrytëzuesi i fundit të kreditit është Drejtoria e 
Lundrimit ajror civil, organi në përbërjen e Ministrisë së 
transportit dhe lidhjës.  

 
Neni 4 

Krediti prej nenit 1 të këtij ligji do ta pagojë Drejtorinë 
e Lundimit ajror civil prej të ardhurave që i realizon nga 
pagesa nga mbi fluturime të aeroplanëve ndaj teritorit të 
Republikës së Maqedonisë, në pajtim me regullat të 
Eurokontrollit (Organi i ekzekutuar të Organizatës 
ndërkombëtare së aviacionit civile) me selin e Brukselit. 

 
Neni 5 

Subjektet trashëgimtare e Drejtorisë së lundrimit ajror 
civil do të vazhdojnë ta paguajnë kreditin prej ardhurave të 
vetë, në afate dhe kushte të caktuara me Marrveshjën e 
kreditit. 

 
Neni 6 

Ministria e financave do të paguajë nga shfrytëzuesi i 
fundit provizion në lartësi nga 1 % mbi llogarit të shkallës 
së kamatës si kompenzim për ekspozitimin e kreditit të RM 
- së ndaj botës. Mjetët e grumbulluara sipas kësaj bazës do 
të jenë të ardhurat të Buxhetit të Republikës së 
Maqedonisë. 
 

Neni 7 
Derisa anuitetet e arritura në afatët të përcaktuar me 

Marrveshjën e kreditit, në emër të shfrytëzuesit të fundit i 
pagoi RM - së, ministri i financave, 30 dite pas kreyrjes së 
obligimit, por jo më vonë se 60 dite, do t�u publikojë 
urdhër e Bankës Popullore së Republikës së Maqedonisë 
ose Bankës afariste ku shfrytëzyesi i fundit ka llogarit në 
denarë, të transmetojë prej llogarisë së shfrytëzuesit të 
fundit të kreditit në favor të llogarisë së ardhurave së 
Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, mjetët në denarë në 
lartësinë e pagimit të kryer, i rritur për kamatës së 
llogaritur dhe për harxhimet. 

 
Neni 8 

Ky ligj hyn në fuqi nga dita e tetë prej shpalljës në 
�Gazetën zyrtare e Republikës së Maqedonisë�. 
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945. 947. 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 53/91), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23.07.2002 година, донесе 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 23.07.2002 годи-
на, донесе  

О Д Л У К А  ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ 
МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА 

ЕКВАТОРИЈАЛНА ГВИНЕЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ  

Член 1  
Република Македонија воспоставува дипломатски 

односи со Република Екваторијална Гвинеја на амбаса-
дорско ниво. 

Член 1 
Се врши замена на правото на сопственост на зем-

јоделско земјиште кое претставува дел од КП 2444 во 
површина од 3.600 м2, пасиште, 4 класа во м.в. �Скара-
ница� КО Блатец, заведено во поседовен лист бр. 620, 
сопственост на Република Македонија-непосреден ко-
рисник ЗЗ �Момин Преслап�-Ц.О. увоз-извоз-Блатец-
Виница, со земјоделско земјиште во вкупна површина 
од 4.520 м2 кое претставува КП 722 во површина од 
1.480 м2 пасиште, 4 класа и КП 723 во површина од 
3.040 м2, нива, 7 класа и двете во м.в. �Чукарки� КО 
Липец заведени во имотен лист бр. 631, сопственост на 
Ангел Дамјанов со стан на ул. �Н. Н. Борче� бр. 40 од 
Виница. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
дон ја�. и 
      Бр. 23-3708/1                      Претседател на Владата 
23 јули 2002 година                на Република Македонија, 

     Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

 946. 
Член 2 Врз основа на член 122, став 3 од Законот за водите 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 4/98 и 
19/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 23.07.2002 година, донесе 

Со оваа одлука престанува правото на користење на 
земјоделско земјиште опишано во член 1 на оваа одлу-
ка на ЗЗ �Момин Преслап� Ц.О. увоз-извоз-Блатец-Ви-
ница.  

О Д Л У К А  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВОТО ЗА 

2002 ГОДИНА 

Член 3 
Договорот за замена на правото на сопственост на 

земјоделско земјиште од член 1 на оваа одлука ќе го 
склучи министерот за финансии. 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Програмата за унапредување на водостопанс-
твото за 2002 година, донесена од Управниот одбор на 
Фондот за водите бр. 07-588/1 од 10.07.2002 година. 

 
Член 4 

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

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

  
      Бр. 23-3739/1                      Претседател на Владата       Бр. 23-2138/2                      Претседател на Владата 

23 јули 2002 година                на Република Македонија, 23 јули 2002 година                на Република Македонија, 
     Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р.      Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 

  
948. 
Согласно Заклучокот на Владата на Република Македонија од седницата одржана на

23.07.2002 година, по Информацијата за најновите активности во врска со ангажирањето
на кинеските институции за изградбата на ХЕ �Козјак�, во �Службен весник на Република
Македонија� се објавува Протоколот од разговорите водени помеѓу македонската и кинес-
ката делегација за изградба на ХЕ �Козјак�.   
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949. 
Врз основа на член 16 ставови 4 и 5 и член 32 точка 

3. од Законот за избор на пратеници во Собранието на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 42/2002), а согласно член 17 ставови 1, 
2, 3, 4, 5 и 6 од Законот, Државната изборна комисија, на 
седницата одржана на 26 јули 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВ-
НИ ЗАМЕНИЦИ НА РЕГИОНАЛНАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 1 

 
I. За претседател на Регионалната изборна комисија 

на Изборната единица број 1 се именува: 
Светлана Трајчоска-судија на Апелациониот суд во 

Скопје. 
За негов заменик се именува: 
Симеон Никодиновски-судија на Апелациониот суд 

во Скопје. 
II. За членови на Регионалната изборна комисија на 

Изборната единица број 1 се именуваат: 
Добрила Кацарска-судија на Основниот суд Скопје 

I - Скопје, 
Бојан Ефтимов-судија-претседател на Основниот 

суд Скопје II - Скопје, 
Павлина Црвенковска-адвокат од Скопје, 
Селајдин Мемети-дипломиран правник од с. Студе-

ничане. 
За нивни заменици се именуваат: 
Олга Ангелова-судија на Основниот суд Скопје I - 

Скопје, 
Владо Џивлиџиев-судија на Основниот суд Скопје 

II - Скопје, 
Мевлан Скендер Лутфиу-дипломиран правник, 
Трипко Димов-дипломиран правник. 
III. Седиштето на Регионалната изборна комисија 

на Изборната единица број 1 е во општина Кисела Вода 
во просториите на органите на единицата на локалната 
самоуправа. 

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
 Бр. 07-69/1        Претседател 

26 јули 2002 година   на Државната изборна комисија, 
     Скопје  Мирјана Лазарова-Трајковска, с.р. 

__________ 
950. 
Врз основа на член 16 ставови 4 и 5 и член 32 точка 

3. од Законот за избор на пратеници во Собранието на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 42/2002), а согласно член 17 ставови 1, 
2, 3, 4, 5 и 6 од Законот, Државната изборна комисија, на 
седницата одржана на 26 јули 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВ-
НИ ЗАМЕНИЦИ НА РЕГИОНАЛНАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 2 

 
I. За претседател на Регионалната изборна комисија 

на Изборната единица број 2 се именува: 
Исмаил Лимани-судија на Апелациониот суд во 

Скопје. 
За негов заменик се именува: 
Јован Јовановски-судија на Апелациониот суд во 

Скопје. 
II. За членови на Регионалната изборна комисија на 

Изборната единица број 2 се именуваат: 
Миле Поповски-судија на Основниот суд во Кума-

ново, 

Звонко Јосевски-судија-претседател на Основниот 
суд во Куманово, 
Берат Ариф Аќифи-дипломиран правник, 
Сабри Халими-дипломиран правник од Куманово. 
За нивни заменици се именуваат: 
Маринела Јакасановска-судија на Основниот суд 

Скопје I - Скопје, 
Сефер Мехмети-судија на Основниот суд во Кума-

ново, 
Илија Цветкоски-дипломиран правник од Кумано-

во, 
Звонко Богдан-адвокат од Куманово. 
III. Седиштето на Регионалната изборна комисија 

на Изборната единица број 2 е во општина Куманово 
во просториите на органите на единицата на локалната 
самоуправа. 

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
 Бр. 07-70/1        Претседател 

26 јули 2002 година   на Државната изборна комисија, 
     Скопје  Мирјана Лазарова-Трајковска, с.р. 

__________ 
951. 
Врз основа на член 16 ставови 4 и 5 и член 32 точка 

3. од Законот за избор на пратеници во Собранието на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 42/2002), а согласно член 17 ставови 1, 
2, 3, 4, 5 и 6 од Законот, Државната изборна комисија, на 
седницата одржана на 26 јули 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВ-
НИ ЗАМЕНИЦИ НА РЕГИОНАЛНАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 3 

 
I. За претседател на Регионалната изборна комисија 

на Изборната единица број 3 се именува: 
Стојанче Рибарев-судија на Апелациониот суд во 

Штип. 
За негов заменик се именува: 
Ангел Стојанов-судија на Апелациониот суд во 

Штип. 
II. За членови на Регионалната изборна комисија на 

Изборната единица број 3 се именуваат: 
Јакимче Илиев-судија на Основниот суд во Кочани, 
Николчо Лазаров-судија-претседател на Основниот 

суд во Штип, 
Љупчо Беличев-дипломиран правник од Кочани, 
Марија Којзеклиска-дипломиран правник од Штип. 
За нивни заменици се именуваат: 
Драги Ивановски-судија на Основниот суд во 

Штип, 
Лидија Тодоровска-судија на Основниот суд во 

Штип, 
Милка Александрова-дипломиран правник од Коча-

ни, 
Емил Пилатов-дипломиран правник од Штип. 
III. Седиштето на Регионалната изборна комисија 

на Изборната единица број 3 е во општина Штип во 
просториите на органите на единицата на локалната са-
моуправа. 

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
 Бр. 07-71/1        Претседател 

26 јули 2002 година   на Државната изборна комисија, 
     Скопје  Мирјана Лазарова-Трајковска, с.р. 
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952. 
Врз основа на член 16 ставови 4 и 5 и член 32 точка 

3. од Законот за избор на пратеници во Собранието на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 42/2002), а согласно член 17 ставови 1, 
2, 3, 4, 5 и 6 од Законот, Државната изборна комисија, на 
седницата одржана на 26 јули 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВ-
НИ ЗАМЕНИЦИ НА РЕГИОНАЛНАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 4 

 
I. За претседател на Регионалната изборна комисија 

на Изборната единица број 4 се именува: 
Светолик Николов-судија на Апелациониот суд во 

Штип. 
За негов заменик се именува: 
Корнелија Давчева-судија на Апелациониот суд во 

Штип. 
II. За членови на Регионалната изборна комисија на 

Изборната единица број 4 се именуваат: 
Емил Глигоров-судија на Основниот суд во Стру-

мица, 
Аксел Сулејманов-судија на Основниот суд во 

Струмица, 
Драги Шеќерџиев-дипломиран правник од Струми-

ца, 
Митко Димитриевски-дипломиран правник од 

Струмица. 
За нивни заменици се именуваат: 
Снежана Цветковиќ-судија на Основниот суд во 

Струмица, 
Снежанка Ѓорѓиева-судија на Основниот суд во 

Струмица, 
Живорад Маѓеровски-адвокат од Струмица, 
Тања Терзиева-дипломиран правник од Струмица. 
III. Седиштето на Регионалната изборна комисија 

на Изборната единица број 4 е во општина Струмица 
во просториите на органите на единицата на локалната 
самоуправа. 

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
 Бр. 07-72/1        Претседател 

26 јули 2002 година   на Државната изборна комисија, 
     Скопје  Мирјана Лазарова-Трајковска, с.р. 

__________ 
953. 
Врз основа на член 16 ставови 4 и 5 и член 32 точ-

ка 3. од Законот за избор на пратеници во Собранието 
на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 42/2002), а согласно член 17 
ставови 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од Законот, Државната избор-
на комисија, на седницата одржана на 26 јули 2002 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВ-
НИ ЗАМЕНИЦИ НА РЕГИОНАЛНАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 5 

 
I. За претседател на Регионалната изборна комисија 

на Изборната единица број 5 се именува: 
Даница Ристева-судија на Апелациониот суд во Би-

тола. 
За негов заменик се именува: 
Кице Јузевски-судија на Апелациониот суд во Би-

тола. 
II. За членови на Регионалната изборна комисија на 

Изборната единица број 5 се именуваат: 

Александар Прчевски-судија на Основниот суд во 
Битола, 
Павлина Лескова-судија на Основниот суд во Бито-

ла, 
Васко Талевски-адвокат од Битола, 
Томе Димитровски-дипломиран правник од Битола. 
За нивни заменици се именуваат: 
Андроники Настевска-судија на Основниот суд во 

Битола, 
Петкана Јадровска-судија на Основниот суд во Би-

тола, 
Ади Хусеини-дипломиран правник од Битола, 
Меџит Шазимани-адвокат од Струга. 
III. Седиштето на Регионалната изборна комисија 

на Изборната единица број 5 е во општина Битола во 
просториите на органите на единицата на локалната са-
моуправа. 

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
 Бр. 07-73/1        Претседател 

26 јули 2002 година   на Државната изборна комисија, 
     Скопје  Мирјана Лазарова-Трајковска, с.р. 

__________ 
954. 
Врз основа на член 16 ставови 4 и 5 и член 32 точ-

ка 3. од Законот за избор на пратеници во Собранието 
на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 42/2002), а согласно член 17 
ставови 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од Законот, Државната избор-
на комисија, на седницата одржана на 26 јули 2002 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВ-
НИ ЗАМЕНИЦИ НА РЕГИОНАЛНАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 6 

 
I. За претседател на Регионалната изборна комисија 

на Изборната единица број 6 се именува: 
Јусуф Рустеми-судија на Апелациониот суд во 

Скопје. 
За негов заменик се именува: 
Рина Андреевска-судија на Апелациониот суд во 

Скопје. 
II. За членови на Регионалната изборна комисија на 

Изборната единица број 6 се именуваат: 
Слаѓана Илиевска-судија на Основниот суд во Те-

тово, 
Нехат Исмаили-судија на Основниот суд во Тетово, 
Емши Ејупи-дипломиран правник од Тетово, 
Харун Беадини-дипломиран правник од Тетово. 
За нивни заменици се именуваат: 
Беќир Зулфиу-судија на Основниот суд во Тетово, 
Томислав Бошкоски-судија на Основниот суд во 

Тетово, 
Тихомир Костоски-адвокат од Тетово, 
Љупчо Коцевски-адвокат од Тетово. 
III. Седиштето на Регионалната изборна комисија 

на Изборната единица број 6 е во општина Тетово во 
просториите на органите на единицата на локалната са-
моуправа. 

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
 Бр. 07-74/1        Претседател 

26 јули 2002 година   на Државната изборна комисија, 
     Скопје  Мирјана Лазарова-Трајковска, с.р. 
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Огласен дел 
 

С У Д С К И    О Г Л А С И 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  II- СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка за развод на брак по 

тужбата на тужителот Искендер Искендер  од Скопје, 
против тужената Елвира Искендер, со непозната адреса. 
Се повикува тужената Елвира Искендер во рок од 

30 дена по објавувањето на огласот да се јави лично во 
судот или со писмен поднесок да достави адреса за неј-
зиното живеалиште. Во спротивно судот ќе и постави 
привремен застапник од редот на адвокатите кој ќе ги 
застапува нејзините права и интереси до правосилното 
завршување на постапката. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 488/02.

             (20869) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд  се води  постапка  по тужбата на ту-

жителот Мемиш Алириза од Куманово, ул. �Трст� бр. 
22, застапуван од полномошникот Лидија Велиновска, 
адвокат од Куманово, против Јосковски Трајков Нико-
ла од Куманово, со непозната адреса, за утврдување 
сопственост. 
Бидејќи тужениот Јосковски Трајков Никола е со 

непозната адреса, за привремен застапник му се назна-
чува адвокатот Марјан Витановски од Куманово, кој ќе 
го застапува во оваа постапка се додека тужениот или 
негов полномошник не се појави пред судот. 
Од Основниот суд во Куманово, I П. бр. 1190/02. 
                                                                             (20947) 

___________ 
 
Пред овој суд  се води  постапка  по тужбата на ту-

жителот Јакуп Аслановски од Куманово, ул. �Карл 
Маркс� бр. 2-а, против Нирие Аслановска од Кумано-
во, сега со непозната адреса, за развод на брак. 

 Бидејќи тужената Нирие Аслановска е со непозна-
та адреса, за привремен застапник и се поставува адво-
катот Марјан Витановски од Куманово, кој ќе ја заста-
пува во оваа постапка се додека тужената или нејзин 
полномошник не се појави пред судот. 
Од Основниот суд во Куманово, I П. бр. 1256/02. 
                                                                             (20948) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Основниот суд во Струмица, како првостепен граѓан-

ски суд постапувајќи преку претседателот на советот, су-
дијата Василка Василева, по тужбата од тужителот АД 
�Агропромет� Струмица, поднесена преку полномошни-
кот Живорад Магеровски, адвокат од Струмица против 
тужените Јованов Васил од Струмица, а сега со непозната 
адреса во странство и Никола Шарламанов од Струмица, 
по основ делумно поништување на договор, вредност на 
спорот неопределена, и решение на овој суд донесено на 
04.07.2002 година, согласно член 78 и 80 од ЗПП, во отсу-
ство на странките, го објавува следното: 
Се повикуваат тужениот Јованов Васил  од Струми-

ца, сега во странство со непозната адреса и место на 
престој, да се јави пред Основниот суд во Струмица во 
рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас или да оп-
редели свој полномошник кој ќе го застапува пред судот 
по однос на постапката заведена од тужителот АД �Аг-
ропромет� Струмица против тужените Јованов Васил и 
Никола Шарламанов од Струмица, под П. бр. 157/02,  се 
до правосилното окончување на оваа постапка. Истовре-
мено се предупредува тужениот Јованов Васил од Стру-
мица, доколку не се јави на овој оглас во определениот 
рок ниту пак достави известување за негов полномош-
ник му се определува привремен застапник и тоа од ре-
дот на стручните работници од Основниот суд во Стру-
мица, лицето Лора Абрашева од Струмица, која ќе го 
застапува се до правосилното окончување на овој спор, 
со сите права и обврски што ги има и тужениот. 
Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 157/02. 

(21003) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2812/2002 од 20.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02031712?-4-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на членови на Управен 
одбор и Надзорен одбор на ИСКРА-ИНЖЕНЕРИНГ 
Фабрика за метални конструкции Акционерско друш-
тво ул. �11 Октомври� бр. 89, Куманово. 
Се брише Томислав Краљевски-претседател на Уп-

равен одбор. 
Се запишува Ивица Јаневски-претседател на Упра-

вен одбор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2812/2002.                                                   (16283) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1898/2002, од 13.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 020011717?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејност на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ИЦЕ-КОМЕРЦ 
ДООЕЛ увоз-извоз ул. �600� бр. 9, н. Илинден. 
Се прошируваат дејностите: 71.33, 72.60 и 92.34. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1898/2002.                                     (8768) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1699/2002, од 14.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02031823?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на содружник на Друш-
твото за угостителство, трговија и услуги ВЕЛМОНА 
Владо и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Хо Ши Мин� 
бр. 166-а, Скопје. 
Се врши истапување и пристапување на содружник 

и конверзија на основната главница од ДЕМ во ЕУР. 
Од друштвото истапува содружникот Вејсел Абазо-

виќ и својот основачки влог во износ од 18.600,00 дена-
ри, односно 305 евра го отстапува на новиот содруж-
ник Антонио Рисковски. 
Во Друштвото за угостителство, трговија и услуги 

ВЕЛМОНА Владо и др. ДОО увоз-извоз Скопје, прис-
тапува новиот содружник Антонио Рисковски од Скоп-
је, ул. �Едвард Кардељ� бр. 1/26. Со пристапувањето го 
презема основачкиот влог во износ од 18.600,00 дена-
ри, односно 305 евра од содружникот Вејсел Абазовиќ 
кој истапува од друштвото. 
Се врши конверзија на основната главница од ДЕМ 

во ЕУР во износ од 173.600,00 денари што претставува 
денарска противвредност од 2.864 евра пресметано по 
среден курс на НБ на РМ (1 евро=61,00 денар). 
Основачкиот влог на содружниците изнесува: 
1. На Владо Шапков износ од 155.000,00 денари 

или 2.541 евро; 
2. На Антонио Рисковски износ од 18.600,00 денари 

или 305 евра. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1699/2002.                                     (8769) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 941/2002, од 05.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02041687?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на прокура на 
Друштвото за производство, промет и услуги ИЛИР 
МК ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 46. 
За прокурист се запишува Игор Когеј. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

941/2002.                                     (8770) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3471/2001, од 26.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02031210?-8-01-000, ја запиша во 
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трговскиот регистар промената на назив, седиште, 
пристапувањето на основачи, зголемувањето на основ-
на главница на Друштвото за производство, трговија и 
услуги ХИТ-КОМЕРЦ Дашмир ДООЕЛ експорт-им-
порт с. Порој, Џепчиште. 
Се менува називот и седиштето на друштвото и ќе 

гласи: Друштво за производство, трговија, угостител-
ство и услуги ХИТ-КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз Тетово, 
ул. �Љ.Б. Пиш� бб. 
Во друштвото пристапуваат основачите Ѓорѓески 

Тевдо од Тетово, Здравковски Зоран од Тетово и Исени 
Етем од с. Г. Седларце со одлука од 13.11.2001 година. 
Основната главница се зголемува и изнесува 5.000 

евра или 304.700,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3471/2001.                                     (8771) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3705/2001, од 11.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02039576?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната глав-
ница на Друштвото за производство, трговија и услуги 
АГРИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Коле Недел-
ковски� бр. 22/4. 
Основната главница на друштвото се зголемува за 

3.108.200,00 денари или 50.995,24 евра. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3705/2001.                                     (8772) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1540/2002, од 15.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02010765?-8-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство, промет и услуги АН-ГО Мира 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Дончо Штипјанчето� 
бр. 24. 
Се брише Младин Станковски, управител без огра-

ничување. Се запишува Мира Станковска, управител 
без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1540/2002.                                     (8773) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4289/2001, од 19.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02002996?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, истапување-
то на содружник и преносот на удел на Трговското 
друштво за производство, трговија и услуги СКАНДИ 
МД 94 Миле ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, с. Долно 
Којнаре. 
Се врши промена на фирмата, па во иднина ќе гла-

си: Трговско друштво за производство, трговија и ус-
луги СКАНДИ МД 94 Миле ДООЕЛ увоз-извоз Кума-
ново, с. Долно Којнаре. 
Од 17.12.2001 година од друштвото како основач 

истапува Миле Јакимовиќ од Куманово, а пристапува 
Магдалена Накиќ од Куманово. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4289/2001.                                     (8774) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 70/2002, од 20.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02018738?-8-09-000, ја запиша 
во трговскиот регистар промената на фирма, истапу-
вањето на содружници, преносот на удели и конвер-
зија на основна главница од ДЕМ во ЕУР на Друш-
твото за приредување на забавни игри и игри на сре-
ќа ЕУРО СЛОТ Славе и други ДОО Скопје, ул. �12 
Ударна бригада� бр. 2а, Скопје во Друштво за при-
редување на забавни игри и игри на среќа ЕУРО 
СЛОТ ДООЕЛ Скопје, ул. �12 Ударна бригада� бр. 
2а, Скопје. 

Истапуваат содружниците Петровски Златко и Гру-
евски Живко и вршат пренос на уделот. 
Извршена е конверзија на основната главница од 

ДЕМ во ЕУР. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

70/2002.                                     (8775) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 971/2002, од 06.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02035801?-8-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Друштвото за 
производство, градежништво, трговија и услуги ГРА-
НИТ-2000 ДООЕЛ експорт-импорт с. М. Речица - Тетово. 
Се врши промена на управител во ВТП и НТП и 

тоа: се брише Аднан Османи - управител без ограничу-
вање, од с. М. Речица - Тетово, а се запишува - именува 
Бујар Османи - управител без ограничување од с. М. 
Речица - Тетово. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

971/2002.                                     (8776) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1278/2002, од 05.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02029277?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на втор управител 
на Трговското друштво за производство, трговија и ус-
луги ЕЛИДА Светлана и др. ДОО увоз-извоз Кумано-
во, ул. �Вук Караџиќ� бр. 9. 
Се запишува Ласте Лалевски - управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1278/2002.                                     (8777) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 597/2002, од 26.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02028825?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив, основач и уп-
равител на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги М Е Л А Н И У М 2000 Шенаси ДООЕЛ увоз-из-
воз с. Чифлик, Желино. 
Се менува називот на друштвото и ќе гласи: Друш-

тво за производство, трговија и услуги М Е Л А Н И У М 
2000 Иса ДООЕЛ увоз-извоз с. Палатица, Желино. 
Во друштвото пристапува содружникот Иса Велији 

од с. Палатица, а истапува содружникот Шенаси Јусу-
фи од с. Чифлик. 
Се брише Шенаси Јусуфи - управител без ограничу-

вање. Се запишува Велији Иса - управител без ограни-
чување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

597/2002.                                     (8778) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1461/2002, од 19.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02013400?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на седиште на Тргов-
ското друштво за промет и услуги ПУЛС Снежана ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Јани Луковски� бб, ТЦ 
Автокоманда, локал 30. 
Промена на седиште. Се менува седиштето на 

друштвото и ќе се наоѓа на бул. �Митрополит Теодосие 
Гологанов� бр. 44, локал 9, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1461/2002.                                     (8779) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 334/2002, од 15.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02024554?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на презиме на содруж-
ник на Друштвото за производство и трговија на голе-
мо и мало ПРО ГРАФИКА Драган Алексиќ и др. ДОО 
Скопје, ул. �Киро Крстевски� бр. 3б. 
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Се врши промена на презиме на содружник - место 

Фани Тикова ќе биде Алексиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

334/2002.                                     (8780) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 992/2002, од 11.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02006618?-8-06-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Тргов-
ското друштво за транспорт, шпедиција, трговија и ус-
луги ХЕРМЕС С Шукри Рамадан ДООЕЛ Скопје, ул. 
�Македонско-косовска бригада� бр. 29/12, Скопје. 
Се брише досегашниот управител Вилјан Рамадан, 

а се запишува новиот управител Шукри Рамадан. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

992/2002.                                     (8781) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1561/2002, од 18.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02038267?-3-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за трговија, угостителство и туризам АДРИА-
ТИК ТУРС ДОО експорт-импорт Скопје, Манастирски 
комплекс, Св. Пантелејмон, Г. Нерези. 
Се брише Оливер Крстевски - управител без огра-

ничувања. Се запишува Бранко Иванов - управител без 
ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1561/2002.                                     (8782) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2110/2002, од 15.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02005461?-8-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице на Друштвото 
за компјутерско програмирање КАД БИРО Ѓорѓи ДО-
ОЕЛ Скопје, �Јане Сандански� 84-3/20, Скопје. 
Се брише Игор Пранговски, а се запишува Борче 

Вељановски - управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2110/2002.                                     (8783) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 256/2002, од 08.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02010307?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на седиште и конверзи-
ја на Трговското друштво за производство, транспорт и 
промет на г/м Талија Драган и Божидар ДОО Скопје, 
ул. �Сервисна зона� ЈУГ реон 40, Кисела Вода. 
Новото седиште на друштвото е на ул. �Северна зо-

на� ЈУГ реон 40 Кисела Вода, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

256/2002.                                     (8784) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 77/2002, од 18.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-592-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Македонски народен 
театар О.Сол.О со ООЗТ - Скопје, булевар �ЈНА� бб. 
Се брише Бранко Цветковски - вршител на дол-

жноста - директор. Се запишува Мирко Стефановски - 
вршител на должноста директор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

77/2002.                                     (8785) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1588/2002, од 25.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02032541?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив и адреса на 
Друштвото за производство, трговија, туризам, тран-
спорт, шпедиција, угостителство и услуги ФАРМА-

ПАК Димча и др. ДОО експорт-импорт Куманово, ул. 
�Стојан Арсов� бр. 10 во Трговско друштво за вработу-
вање на инвалидни лица КОКАПАК ДОО експорт-им-
порт Куманово, ул. �11 Октомври� бб. 
Пречистен текст: Трговско друштво за вработување 

на инвалидни лица КОКАПАК ДОО експорт-импорт 
Куманово, ул. �11 Октомври� бб. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1588/2002.                                     (8786) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2383/2002, од 26.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02028164?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив и пристапува-
њето на содружник на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги МАК МЕДЕР Слободан ДООЕЛ Скоп-
је, ул. �Иван Аговски� бр. 8/4-46. 
Називот на друштвото се менува и гласи: Друштво 

за производство, трговија и услуги МАК-МЕДАР Сло-
бодан и др. ДОО Скопје, ул. �Иван Аговски� бр. 8/4-46. 
Во друштвото пристапува содружникот МЕДИХ-

ПАРМ ДОО извоз-увоз Љубљана со одлука од 
07.03.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2383/2002.                                     (8787) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4065/2001, од 18.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02008290?-3-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејност и кон-
верзијата на влог на Друштвото за промет на големо и 
мало и услуги ИНПЕКС Зоран и други ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. �Палата Македонија� бр. 03 - Скопје. 
Дејноста се проширува со следните шифри: 17.30, 

17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.60, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 21.25, 22.15, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.24, 22.25. 
Конверзија на основната главница од ДЕМ во ЕУР. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4065/2001.                                     (8788) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1759/2002, од 21.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 0201289?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за услуги, трговија и производство ЏИКО-ИН-
ЖЕНЕРИНГ Трајче, Горан и Игорче ДОО Скопје, ул. 
�Сердарот� бр. 110. 
Се брише Џиковски Трајче - управител без ограни-

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

1759/2002.                                     (8789) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1559/2002, од 13.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02034795?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма на Друш-
твото за надворешна и внатрешна трговија, производ-
ство, угостителство, туризам и услуги БАЛКАНПРОМ-
К94 Кирил ДООЕЛ Скопје, ул. �Невена Георгиева - 
Дуња� бр. 1, Скопје. 
Фирмата се менува и во иднина ќе гласи: Друштво 

за надворешна и внатрешна трговија, производство, 
угостителство, туризам и услуги БАЛКАНПРОМ-К94 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Невена Георгиева Ду-
ња� бр. 1, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1559/2002.                                     (8790) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1414/2002, од 14.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02024953?-3-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Друштвото за 
трговија и услуги ГРОС ПРОМ Зоран и др. ДОО увоз-из-
воз Скопје, бул. �Климент Охридски� бб, Скопје. 
Се брише досегашниот управител Мишевски Го-

ран, а се запишува новиот управител Мишов Илија. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1414/2002.                                     (8791) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2274/2002, од 22.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02009184?-8-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, истапување-
то на Друштвото за промет и шпедиција КАИВА Орце 
експорт-импорт ДООЕЛ ул. �Волгоградска� бр. 5/3 во 
Друштво за промет и шпедиција КАИВА ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, ул. �Волгоградска� бр. 5/3. 
Промена на управител (Снежана Пендаровска - уп-

равител со неограничени овластувања). Истапување и 
пристапување на содружник Орце Пендаровски - иста-
пува. Снежана Пендаровска - пристапува. 
Конверзија на основната главница. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2274/2002.                                     (8793) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2294/2002, од 22.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02040191?-3-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на седиште, зголемување-
то на основната главница и конверзија на ДЕМ во ЕУР 
на Друштвото за производство, услуги и промет на голе-
мо и мало ПЛЕТ експорт-импорт ДОО ул. �Симче Нас-
тевски� бр. 25 б во Друштво за производство, услуги и 
промет на големо и мало ПЛЕТ експорт-импорт ДОО 
ул. �Александар Македонски� бр. 5, Скопје. 
Новото седиште е на ул. �Александар Македонски� 

бр. 5, Скопје. 
Зголемување на основната главница и е извршена 

конверзија на ДЕМ во ЕУР. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2294/2002.                                     (8794) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1432/2002, од 13.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02005312?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на презиме на управи-
телот и конверзија на основната главница во ЕУР на 
Друштвото за производство, трговија, услуги и инже-
неринг МАКСИНГ Хелена, Саша и др. ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. �Никола Парапунов� бр. 1, Скопје. 
Се брише Хелена Мојсиќ - управител без ограничу-

вање. 
Се запишува Хелена Тодороска - управител без ог-

раничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1432/2002.                                     (8797) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 732/2002, од 11.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02028685?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на ДООЕЛ 
на Друштвото за производство, трговија, услуги и И К Л 
Горан ДООЕЛ Куманово ул. �Благе И. Гуне� бр. 14/1-14. 
За управител на друштвото за производство, трго-

вија и услуги се именува лицето Трајковска Елена од 
Куманово, ул. �Благе И. Гуне� бр. 14/1-14, а се разре-
шува Трајковски Горан од Куманово, ул. �Благе И. Гу-
не� бр. 14/1-14. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

732/2002.                                     (8798) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1434/2002, од 13.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02024585?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната глав-
ница на друштвото ДОО на Друштвото за надворешна 
трговија и инжинеринг работи СИБАКС - МС Симо и 
др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Никола Парапунов� 
бр. 5. 
Се врши зголемување на основната главница за из-

нос од 11.400.500,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1434/2002.                                     (8799) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1181/2002, од 25.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02032651?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната глав-
ница на Друштвото за производство и трговија МОТОР 
КОАЧ ИНДУСТРИЈА А.Д. Скопје, ул. Перо Наков� бб. 
Основната главница на друштвото се зголемува и 

изнесува 372.868,000 денари или 6.014.541 евро. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1181/2002.                                     (8801) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4748/2001, од 18.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 3-02001314?-000-03, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив, седиште и уп-
равител на Трговското друштво за производство, трго-
вија, градежништво, транспорт, туризам и услуги ИН-
ТЕРНАЦИОНАЛ ТИМБЕР КОМПАНИ Елези Веби и 
др. експорт-импорт ДОО - Гостивар, ул. �Браќа Гинов-
ски� бр. 172, Гостивар во Трговско друштво за произ-
водство, трговија, градежништво, транспорт, туризам и 
услуги ЕУРО ЛЕЊАМИ експорт-импорт ДОО - Скоп-
је, ул. �Маршал Тито� бр. 19, Скопје. 
Се врши промена на управител и тоа се брише Еле-

зи Веби - управител, а се запишува Љубица Секуловска 
- управител.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4748/2001.                                     (8802) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3263/2001, од 20.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02041204?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната глав-
ница и конверзија на ДЕМ во ЕУР на Друштвото за 
културно образовни работи, издаваштво, промет и ус-
луги ГЕТЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје, ул. �Сава Коваче-
виќ� бб, Скопје. 
Врз основа на Одлука за зголемување на основачки 

влог донесена од основачот - управителот на Друштво-
то за културно образовни работи, издаваштво, промет 
на услуги ГЕТЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје и Анекс кон 
Изјавата за основање на друштвото бр. 02-1 од 
30.04.2001 година, основачкиот влог на основачот Пе-
тер Конрад Фриц Д-р Рау со место на постојано живее-
ње во Мајнхам, Германија се зголемува за 810.000,00 
денари или 13.289,00 евра. 
Основачкиот влог на основачот Петер Конрад Фриц 

Д-р Рау согласно проценката од 03.05.2001 година, 
усогласена во евра (согласно член 13 од Законот за из-
мени и дополнувања на ЗТД �Сл. весник на РМ� бр. 
50/01) изнесува 3.593,00 евра или 219.000,00 денари. 
Основачкиот влог на основачот Петер Фриц Д-р 

Рау кој се состои од основниот и зголемениот влог из-
несува вкупно 1.029.000,00 денари или 16.882,00 евра. 
Основачкиот влог на основачот Петер Конрад Фриц 

Д-р Рау е проценет од овластен судски проценител и со 
истиот друштвото може трајно и слободно да распола-
га од денот на уписот во трговскиот регистар. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3263/2001.                                     (8803) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2311/2002, од 26.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02001896?-7-09-011, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на директор на Јавното 
претпријатие за стопанисување со шуми �Македонски 
шуми� - п.о. Скопје, ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 15-а, 
Подружница шумско стопанство �Шар� - Гостивар, ул. 
�Н. Парапунов� бр. 63. 
Промена на лице овластено за застапување. 
Да се брише Милошески Владимир - раководител - 

директор со ограничени овластувања до 60.000,00 де-
нари, а над тој износ потребна е согласност од директо-
рот на ЈП. Да се запише Владан Аврамоски - раководи-
тел - директор со ограничени овластувања до 60.000,00 
денари, а над тој износ потребна е согласност од дирек-
торот на ЈП. 
Пречистен текст: Владан Аврамоски - раководител 

- директор со ограничени овластувања на износ од 
60.000,00 денари, а над тој износ потребна е согласност 
од директорот на ЈП. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2311/2002.                                     (8804) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1376/2002, од 13.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02016147?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар намеруваното намалување на ос-
новната главница на Друштвото за производство на оп-
рема, резервни делови и промет ПОРЕД-МАШИНОП-
РОЕКТ Чедомир ДООЕЛ увоз-извоз ул. �Петар Поп 
Арсов� бр. 19-3/2, Скопје. 
Упис на намерувано намалување на основната главни-

ца на Друштвото за производство на опрема, резервни де-
лови и промет ПОРД-МАШИНОПРОЕКТ Чедомир ДОО-
ЕЛ увоз-извоз, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 19-3/2, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1376/2002.                                     (8805) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 40/2002, од 14.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-166-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на овластено лице на Јавната здравс-
твена организација АПТЕКА �9 Ноември� - Велес, ул. 
�Алексо Демниевски� бр. 1 - Велес. 
Да се брише: дипл. фарм. Марија Петрушевска, вр-

шител на должноста директор без ограничување. Се за-
пишува: дипл. фарм. Сузана Чешларовска - директор 
без ограничување. 
Пречистен текст: дипл. фарм. Сузана Чешларовска - 

директор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

40/2002.                                     (8806) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1601/2002, од 22.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 7-02000041-003-10, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на фирма на подружница на 
Јавното претпријатие за производство, пренесување и 
дистрибуција на електрична енергија �Електростопанство 
на Македонија� - Скопје Ц.О. ул. �11 Октомври� бр. 9, 
Подружница ХЕЦ �Глобочица� - Струга, ул. �Плоштад на 
револуција� во Акционерско друштво за производство, 
пренесување и дистрибуција на електрична енергија 
Електростопанство на Македонија во државна сопстве-
ност Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 9, Подружница ХЕЦ 
�Глобочица� - Струга, ул. �Плоштад на Револуција�. 
Новиот назив на подружницата гласи: Акционерско 

друштво за производство, пренесување и дистрибуција 
на електрична енергија Електростопанство на Македо-
нија во државна сопственост Скопје, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Подружница ХЕЦ �Глобочица� - Струга, ул. 
�Плоштад на револуција�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1601/2002.                                     (8807) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1439/2002, од 15.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 7-02000041-027-10, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма на подружни-
ца на Јавното претпријатие за производство, пренесу-
вање и дистрибуција на електрична енергија �Елек-
тростопанство на Македонија� со Ц.О. ул. �11 Октом-
ври� бр. 9 - Скопје, Подружница �Електродистрибуци-
ја� - Пробиштип, ул. �Миро Барага� бр. 3 во Акционер-
ско друштво за производство, пренесување и дистрибу-
ција на електрична енергија Електростопанство на Ма-
кедонија во државна сопственост Скопје, ул. �11 Ок-
томври� бр. 9, Подружница �Електродистрибуција� - 
Пробиштип, ул. �Миро Барага� бр. 3. 
Новиот назив на фирмата на подружницата гласи: 

Акционерско друштво за производство, пренесување и 
дистрибуција на електрична енергија Електростопан-
ство на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. 
�11 Октомври� бр. 9, Подружница �Електродистрибу-
ција� - Пробиштип, ул. �Миро Барага� бр. 3. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1439/2002.                                     (8808) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1592/2002, од 22.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 7-02000041-019-10, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма на подружни-
ца на Јавното претпријатие за производство, пренесу-
вање и дистрибуција на електрична енергија �Елек-
тростопанство на Македонија� со Ц.О. ул. �11 Октом-
ври� бр. 9 - Скопје, Подружница �Електродистрибуци-
ја� - Штип, ул. �Партизанска� бб во Акционерско 
друштво за производство, пренесување и дистрибуција 
на електрична енергија Електростопанство на Македо-
нија во државна сопственост Скопје, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Подружница �Електродистрибуција� - 
Штип, ул. �Партизанска� бб. 
Новиот назив на фирмата на подружницата гласи: 

Акционерско друштво за производство, пренесување и 
дистрибуција на електрична енергија Електростопан-
ство на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. 
�11 Октомври� бр. 9, Подружница �Електродистрибу-
ција� - Штип, ул. �Партизанска� бб. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1592/2002.                                     (8809) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1598/2002, од 25.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 7-02000041-030-10, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма на подружни-
ца на Јавното претпријатие за производство, пренесу-
вање и дистрибуција на електрична енергија �Елек-
тростопанство на Македонија� со Ц.О. ул. �11 Октом-
ври� бр. 9 - Скопје, Подружница �Електродистрибуци-
ја� - Берово, ул. �Маршал Тито� 118 во Акционерско 
друштво за производство, пренесување и дистрибуција 
на електрична енергија Електростопанство на Македо-
нија во државна сопственост Скопје, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Подружница �Електродистрибуција� - Беро-
во, ул. �Маршал Тито� 118. 
Новиот назив на фирмата на подружницата гласи: 

Акционерско друштво за производство, пренесување и 
дистрибуција на електрична енергија Електростопан-
ство на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. 
�11 Октомври� бр. 9, Подружница �Електродистрибу-
ција� - Берово, ул. �Маршал Тито� 118. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1598/2002.                                     (8810) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1535/2002, од 25.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 7-02000041-037-10, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма на подружни-



26 јули 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 43 
 
ца на Јавното претпријатие за производство, пренесу-
вање и дистрибуција на електрична енергија �Елек-
тростопанство на Македонија� со Ц.О. ул. �11 Октом-
ври� бр. 9 - Скопје, Подружница �Електродистрибуци-
ја� - Свети Николе, ул. �Маршал Тито� бр. 96А во Ак-
ционерско друштво за производство, пренесување и 
дистрибуција на електрична енергија Електростопан-
ство на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. 
�11 Октомври� бр. 9, Подружница �Електродистрибу-
ција� - Свети Николе, ул. �Маршал Тито� бр. 96А. 
Новиот назив на фирмата на подружницата гласи: 

Акционерско друштво за производство, пренесување и 
дистрибуција на електрична енергија Електростопан-
ство на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. 
�11 Октомври� бр. 9, Подружница �Електродистрибу-
ција� - Свети Николе, ул. �Маршал Тито� бр. 96А. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1535/2002.                                     (8811) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1487/2002, од 20.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 7-02000041-016-10, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма на подружни-
ца на Јавното претпријатие за производство, пренесу-
вање и дистрибуција на електрична енергија �Елек-
тростопанство на Македонија� со Ц.О. ул. �11 Октом-
ври� бр. 9 - Скопје, Подружница �Електродистрибуци-
ја� - Струмица, ул. �Балканска� 18 во Акционерско 
друштво за производство, пренесување и дистрибуција 
на електрична енергија Електростопанство на Македо-
нија во државна сопственост Скопје, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Подружница �Електродистрибуција� - Стру-
мица, ул. �Балканска� 18. 
Новиот назив на фирмата на подружницата гласи: 

Акционерско друштво за производство, пренесување и 
дистрибуција на електрична енергија Електростопан-
ство на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. 
�11 Октомври� бр. 9, Подружница �Електродистрибу-
ција� - Струмица, ул. �Балканска� 18. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1487/2002.                                     (8812) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1445/2002, од 18.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 7-02000041-025-10, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма на подружни-
ца на Јавното претпријатие за производство, пренесу-
вање и дистрибуција на електрична енергија �Елек-
тростопанство на Македонија� со Ц.О. ул. �11 Октом-
ври� бр. 9 - Скопје, Подружница �Електродистрибуци-
ја� - Крива Паланка, ул. �Партизанска� бб во Акцио-
нерско друштво за производство, пренесување и дис-
трибуција на електрична енергија Електростопанство 
на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. �11 
Октомври� бр. 9, Подружница �Електродистрибуција� 
- Крива Паланка, ул. �Партизанска� бб. 
Новиот назив на фирмата на подружницата гласи: 

Акционерско друштво за производство, пренесување и 
дистрибуција на електрична енергија Електростопан-
ство на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. 
�11 Октомври� бр. 9, Подружница �Електродистрибу-
ција� - Крива Паланка, ул. �Партизанска� бб. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1445/2002.                                     (8813) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1490/2002, од 18.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 7-02000041-020-10, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма на подружни-
ца на Јавното претпријатие за производство, пренесу-
вање и дистрибуција на електрична енергија �Елек-
тростопанство на Македонија� со Ц.О. ул. �11 Октом-
ври� бр. 9 - Скопје, Подружница �Електродистрибуци-

ја� - Гевгелија, ул. �7 Ноември� бр. 53 во Акционерско 
друштво за производство, пренесување и дистрибуција 
на електрична енергија Електростопанство на Македо-
нија во државна сопственост Скопје, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Подружница �Електродистрибуција� - Гев-
гелија, ул. �7 Ноември� бр. 53. 
Новиот назив на фирмата на подружницата гласи: 

Акционерско друштво за производство, пренесување и 
дистрибуција на електрична енергија Електростопан-
ство на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. 
�11 Октомври� бр. 9, Подружница �Електродистрибу-
ција� - Гевгелија, ул. �7 Ноември� бр. 53. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1490/2002.                                     (8814) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1442/2002, од 18.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 7-02000041-013-10, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на фирма на подружница на 
Јавното претпријатие за производство, пренесување и 
дистрибуција на електрична енергија �Електростопанство 
на Македонија� со Ц.О. ул. �11 Октомври� бр. 9 - Скопје, 
Подружница �Електродистрибуција� - Куманово, ул. �До-
не Божинов� 13 во Акционерско друштво за производ-
ство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија 
Електростопанство на Македонија во државна сопстве-
ност Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 9, Подружница �Елек-
тродистрибуција� - Куманово, ул. �Доне Божинов� 13. 
Новиот назив на фирмата на подружницата гласи: 

Акционерско друштво за производство, пренесување и 
дистрибуција на електрична енергија Електростопан-
ство на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. 
�11 Октомври� бр. 9, Подружница �Електродистрибу-
ција� - Куманово, ул. �Доне Божинов� 13. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1442/2002.                                     (8815) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1556/2002, од 20.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 7-02000041-038-10, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма на подружни-
ца на Јавното претпријатие за производство, пренесу-
вање и дистрибуција на електрична енергија �Елек-
тростопанство на Македонија� со Ц.О. ул. �11 Октом-
ври� бр. 9 - Скопје, Подружница �Енергетика� - Скоп-
је, ул. �XVI Македонска бригада� бр. 18 во Акционер-
ско друштво за производство, пренесување и дистрибу-
ција на електрична енергија Електростопанство на Ма-
кедонија во државна сопственост Скопје, ул. �11 Ок-
томври� бр. 9, Подружница �Енергетика� - Скопје, ул. 
�XVI Македонска бригада� бр. 18. 
Новиот назив на фирмата на подружницата гласи: 

Акционерско друштво за производство, пренесување и 
дистрибуција на електрична енергија Електростопан-
ство на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. 
�11 Октомври� бр. 9, Подружница �Енергетика� - 
Скопје, ул. �XVI Македонска бригада� бр. 18. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1556/2002.                                     (8816) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1595/2002, од 22.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 7-02000041-010-10, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на фирма на подружница на 
Јавното претпријатие за производство, пренесување и 
дистрибуција на електрична енергија �Електростопанство 
на Македонија� со Ц.О. ул. �11 Октомври� бр. 9 - Скопје, 
Подружница �Електродистрибуција� - Скопје, ул. �Лени-
нова� 45 во Акционерско друштво за производство, пре-
несување и дистрибуција на електрична енергија Елек-
тростопанство на Македонија во државна сопственост 
Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 9, Подружница �Електро-
дистрибуција� - Скопје, ул. �Ленинова� бр.45. 
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Новиот назив на фирмата на подружницата гласи: 

Акционерско друштво за производство, пренесување и 
дистрибуција на електрична енергија Електростопан-
ство на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. 
�11 Октомври� бр. 9, Подружница �Електродистрибу-
ција� - Скопје, ул. �Ленинова� бр. 45. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1595/2002.                                     (8818) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1739/2002, од 25.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 7-02000041-004-10, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на фирма на подружница на 
Јавното претпријатие за производство, пренесување и 
дистрибуција на електрична енергија �Електростопан-
ство на Македонија� со Ц.О. ул. �11 Октомври� бр. 9 - 
Скопје, Подружница ХЕЦ �Тиквеш� - Кавадарци, ул. �с. 
Возарци� во Акционерско друштво за производство, 
пренесување и дистрибуција на електрична енергија 
Електростопанство на Македонија во државна сопстве-
ност Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 9, Подружница ХЕЦ 
�Тиквеш� - Кавадарци, ул. �с. Возарци�. 
Новиот назив на фирмата на подружницата гласи: 

Акционерско друштво за производство, пренесување и 
дистрибуција на електрична енергија Електростопан-
ство на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. 
�11 Октомври� бр. 9, Подружница ХЕЦ �Тиквеш� - Ка-
вадарци, ул. �с. Возарци�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1739/2002.                                     (8819) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1352/2002, од 20.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02027822?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив, проширува-
њето на дејности на Друштвото за транспорт, трговија 
и услуги ХЕЛГА-ТРАНС Адем ДООЕЛ експорт-им-
порт Тетово, с. М. Речица, ул. �164� бр. 19. 
Се менува називот на друштвото и ќе гласи: Друш-

тво за транспорт, трговија и услуги ХЕЛЛГА КОМПА-
НИ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, с. М. Речица ул. 
�164� бр. 19. 
Дејноста се проширува со: 20.10/2, 20.20, 20.30, 

20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1352/2002.                                     (8820) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1234/2002, од 12.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02021775?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејност и кон-
верзија на Компанијата за производство, трговија и ус-
луги ИНКОМА Илкер и други ДОО Скопје, ул. �11 Ок-
томври� бр. 42 А. 
Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 

50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.32, 51.36, 51.44, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.23, 52.74, 80.42. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1234/2002.                                     (8821) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 973/2002, од 04.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02011178?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, пристапува-
њето на содружник, зголемувањето на основната глав-
ница на Друштвото за производство, трговија и услуги 
МАНЕКС Мујафет ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
�Самарџиска� бр. 47 во Друштво за производство, тр-
говија и услуги МАНЕКС Мујафет и др. ДОО експорт-
импорт Скопје, ул. �Самарџиска� бр. 47. 

Пристапување на основач. Во друштвото пристапува 
лицето Нусрет Османи. Промена на назив: Друштво за 
производство, трговија и услуги МАНЕКС Мујафет и др. 
ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �Самарџиска� бр. 47. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

973/2002.                                     (8822) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1404/2002, од 26.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02026015?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејности на 
Друштвото за трговија на големо и мало, производство 
и услуги МПС-95 Петар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
�Октомвриска револуција� бр. 8, Блок IV/II-2. 

Се прошируваат дејностите: 45.11, 45.21, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.33, 45.42, 45.50, 63.30. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1404/2002.                                     (8823) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1429/2002, од 13.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02014042?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејности на 
Друштвото за трговија, производство и промет на голе-
мо и мало МИ-ГОРД Наталија ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. �Коперникова� бр. 15-2/14. 
Друштвото за трговија, производство и промет на 

големо и мало МИ-ГОРД Наталија ДООЕЛ увоз-извоз 
од Скопје со седиште на ул. �Коперникова� бр. 15-2/14 
врши проширување на дејностите во внатрешнотргов-
скиот промет со следните дејности: 55.11, 55.12, 55.21, 
55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23. 
Пречистен текст: 15.11, 15.32, 15.81, 15.85, 15.89, 

17.40, 17.40/1, 17.40/2, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 
20.10, 20.20, 20.30, 51.22, 22.12, 22.15, 22.21, 22.22, 
22.23, 25.21, 25.24, 28.11, 28.12, 28.61, 28.62, 28.63, 
28.71, 28.72, 28.75, 29.71, 29.72, 30.02, 31.10, 31.20, 
31.40, 31.61, 33.10/2, 33.30, 40.10/1, 41.00, 45.21/1, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 
52.74, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 74.13, 74.14, 74.20/3, 
74.20/5, 74.40, 74.84, 15.81/1, 15.81/2, 55.11, 55.12, 
55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 65.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23. 
Друштвото изврши и конверзија на основачкиот 

влог од ДЕМ во ЕУР. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1429/2002.                                     (8824) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2218/2002, од 25.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02043951?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејност на Тр-
говското друштво за промет и услуги ВИГОМИ Виоле-
та експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, ул. �Мито Хаџива-
силев Јасмин� 42/17. 
Дејноста се проширува со: 52.27, 52.44/2, 52.44/3, 

52.44/4, 52.47, 52.48, 52.50. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2218/2002.                                     (8825) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2108/2001, од 28.12.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02034298?-4-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар запишувањето на одлуки на ИНТЕРПРО-
МЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги 
на големо и мало Тетово, ул. �Илинденска� бр. 18-А. 
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Запишување на одлуки за промена на членовите на 

управен и надзорен одбор на ИНТЕРПРОМЕТ Акцио-
нерско друштво за промет на стоки и услуги на големо 
и мало Тетово, ул. �Илинденска� бр. 18-А. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2108/2001.                                     (8827) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1277/2002, од 13.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02027402?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар уписот на ограничување на управител на 
Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги 
ЗАЈКОКООП Цветко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 
Марјанчо Павлоски - управител со ограничување на 

овластувањето за застапување во внатрешно и надво-
решнотрговскиот промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1277/2002.                                     (8829) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 62/2002, од 21.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-44225-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар прецизирањето на дејноста на Приватната 
здравствена организација - аптека �МЕДЕЛА� ул. 
�100� бр. 12, с. Ново Село. 
Се врши проширување на дејност со следните деј-

ности: 52.32, 52.33. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

62/2002.                                     (8831) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 765/2002, од 11.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02030119?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив, пристапува-
њето на содружник на Друштвото за трговија на голе-
мо и мало РЕМЗИ 95, Мурсели, ДООЕЛ, експорт-им-
порт Скопје, ул. �Дижонска� бр. 15/12. 
Се менува називот на друштвото и ќе гласи: Друш-

тво за трговија на големо и мало РЕМЗИ 95 ДОО ек-
спорт-импорт Скопје, ул. �Дижонска� бр. 15/12. 
Во друштвото пристапува содружникот Драган Ви-

диниќ од Скопје со одлука од 21.01.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

765/2002.                                     (8832) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2082/2002, од 25.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 3-02000079?-000-03, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната глав-
ница на Друштвото со ограничена одговорност Раде 
Кончар - Заварување, сечење и автоматизација - Скоп-
је, бул. �III Македонска бригада� бб. 
Се врши упис на зголемување на главницата на 

Друштвото за енергетика �РИ-ЕНЕРГЕТИКА� Рудар-
ски институт ДОО - Скопје, пристапува како нов сод-
ружник во ДОО Раде Кончар - Заварување, сечење и 
автоматизација - Скопје, се врши измена и дополнува-
ње на Договорот на Друштвото Раде Кончар - Завару-
вање, сечење и автоматизација - Скопје и се врши кон-
верзија од ДЕМ во ЕУР. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2082/2002.                                     (8833) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1313/2002, од 13.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02033229?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на седиште на Друш-
твото за производство, промет и услуги УТЕ Еусебио 
ДООЕЛ ул. �Мајаковски� бр. 41, Скопје. 
Седиштето се менува и ќе се наоѓа на ул. �Козле� 

бр. 14-а, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1313/2002.                                     (8834) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1378/2002, од 19.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02043318?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма на Друш-
твото за трговија на големо и мало КОКО-МИС ДОО 
извоз-увоз Скопје, ул. �Петар Попарсов� бр. 19/2-22. 
Фирмата се менува и во иднина ќе гласи: Друштво 

за трговија на големо и мало КОКО-МИС ДООЕЛ из-
воз-увоз Скопје, ул. �Петар Попарсов� бр. 19/2-22. 
На ден 08.02.2002 истапила Ковачевска Снежана. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1378/2002.                                     (8835) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4806/2001, од 21.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02015522?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на седиште на Друш-
твото за трговија и услуги ТРАМИСО, Зорица и др. 
ДОО експорт-импорт Скопје, бул. �Јане Сандански� 
бр. 12/1-2. 
Се менува седиштето на друштвото и гласи: бул. 

�Јане Сандански� бр. 12/1-2. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4806/2001.                                     (8836) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3932/2001, од 06.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02015233?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство, промет и услуги ДАФИ-КОМ 
Дафина Маруниќ ДООЕЛ експорт-импорт село Зелени-
ково - Зелениково. 
Се брише Ивица Муруниќ, а се запишува Дафина 

Маруниќ - управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3932/2001.                                     (8837) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1569/2002, од 19.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02018790?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма на Друш-
твото за производство, трговија и услуги САРА-ТЕА 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Бигла� бр. 1. 
Промена на назив: Друштво за производство, трго-

вија и услуги САРА-ТЕА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
ул. �Бигла� бр. 1. 
Истапува Тошески Зоран од основач на друштвото, 

пристапува Спасена Тошеска од Скопје, ул. �Бигла� бр. 
1. 
Се брише Зоран Тошески - управител без ограничу-

вање. Се запишува Спасена Тошеска - управител без -
ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1569/2002.                                     (8838) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1211/2002, од 21.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 020053939?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејност во 
внатрешен и надворешен трговски промет на Друш-
твото за трговија, услуги и производство ЕДИСЕМ 
ДОО Шуќро и Сафета Цоковиќ увоз-извоз ул. �Браќа 
Чакреви� бр. 3, Скопје. 
Се проширува дејноста на друштвото во внатреш-

нотрговскиот промет со дејностите: 01.11/1, 01.11/2, 
01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 
01.22/2, 01.23, 01.41/3, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 
17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 20.10/1, 20.30, 
20.40, 20.51, 28.11, 28.12, 28.73, 30.01, 30.02, 31.62, 
33.20, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
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50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.25, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 52.32, 52.33, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 
70.12, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 
72.10, 72.20, 72.30, 71.40, 72.50, 74.13, 74.14, 74.20/3, 
74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 93.05. 
Во надворешнотрговскиот промет дејноста на 

друштвото се проширува со: комисиона продажба, кон-
сигнациона продажба, консигнациони складови, кон-
сигнациони продавници, реекспорт, меѓународна шпе-
диција, меѓународен превоз на стоки и патници во 
друмскиот сообраќај, малограничен промет со соседни-
те држави, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, изведување инвестициони работи во 
странство, туристички работи со странство. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1211/2002.                                     (8839) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1578/2002, од 18.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02019359?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето и конверзијата на 
Друштвото за производство, промет и услуги СИГМА 
МАСЛА Нинослав ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
�Индустриска� бб, источна индустриска зона Маџари. 
Се врши зголемување на основната главница во из-

нос од 1.969.500,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1578/2002.                                     (8840) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1758/2002, од 19.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02002960?-8-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на овластено лице на 
Приватната здравствена организација - ординација по 
општа медицина и биохемиска лабораторија Д-р РОЗИ 
ЃАВОЧАНОВА Арсоски ДООЕЛ ул. �Лондонска� бр. 
19, Скопје. 
Се брише досегашниот управител Арсоски Стојче, 

а се запишува новиот управител Силвија Стојаноска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1758/2002.                                     (8841) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1076/2002, од 21.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02035573?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната глав-
ница на Друштвото за трговија, услуги и производство 
БД ИНТЕР КАР ЛТД ДОО експорт-импорт Скопје, ул. 
�15 Корпус� бр. 1. 
Основната главница на друштвото се зголемува за 

623.200,00 денари или 10.246,00 евра. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1076/2002.                                     (8842) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 14/2002, од 11.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-40865-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување 
на Јавната здравствена организација Завод за здравс-
твена заштита - Велес ул. �Лазо Осмаков� бр. 14, Ве-
лес. 
Се брише д-р Томе Томов - директор на ЈЗО Завод 

за здравствена заштита Велес. Се запишува прим. д-р 
Марика Пејоска - вд - вршител на должност директор 
на ЈЗО Завод за здравствена заштита Велес. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

14/2002.                                     (8844) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 687/2002, од 08.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02007172?-8-06-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма и конверзија 
на Друштвото за домашна и меѓународна шпедиција, 
трговија и услуги СЕТРА Љубе Неделковски ДООЕЛ 
Скопје, ул. �Сердарот� бр. 71. 
Друштво за домашна и меѓународна шпедиција, тр-

говија и услуги СЕТРА ДООЕЛ Скопје. Латиничен на-
зив на друштвото гласи: Drustvo za domasna i 
medzunarodna spedicija, trgovija i uslugi SETRA DOOEL 
Skopje. 
Се врши конверзија врз основа на член 13 од изме-

ните на Законот за трговски друштва (�Сл. весник на 
РМ� бр. 50/2001). 
Се брише 11.981,22 ДЕМ. Се запишува 5.990,61 

ЕУР. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

687/2002.                                     (8845) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2050/2002, од 20.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02011440?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Тргов-
ското друштво ДИОЛИ Никола ДООЕЛ Скопје, ул. 
�Банско� бр. 17. 
Се брише Виолета Петреска - управител без ограни-

чувања. Се упишува Јагода Димовска - управител без 
ограничувања. 
Пречистен текст: Јагода Димовска - управител без 

ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2050/2002.                                     (8846) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 688/2002, од 11.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02007504?-3-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма и конверзија на 
Друштвото за деловни услуги АНГО КОНСАЛТИНГ 
Ангелина и Гогуш ДОО Скопје, ул. �Водњанска� бр. 34. 
Друштво за деловни услуги АНГО КОНСАЛТИНГ 

ДОО Скопје, ул. �Водњанска� бр. 34. 
Скратен назив: АНГО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

688/2002.                                     (8847) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 939/2002, од 11.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02004453?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив на Друштвото 
за производство, градежништво и инжинеринг услуги 
ЕЛЕКТРОМОНТАЖА Тасевски Русе и партнер ДОО 
увоз-извоз Скопје, ул. �Иван Козаров� 24/68. 
Друштво за производство, градежништво, инжине-

ринг и услуги ЕЛЕКТРОМОНТАЖА ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. �Иван Козаров� 24/68. 
Скратен назив на друштвото гласи: ЕЛЕКТРО-

МОНТАЖА ДОО Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

939/2002.                                     (8848) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4245/2001, од 15.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02008909?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на седиште на Друш-
твото за промет, производство и услуги увоз-извоз ТО-
НЕЛИ Љубомир и Љубица ДОО Скопје Трговски цен-
тар Буњаковец бр. 17 I кат. 
Се врши промена на седиштето на друштвото, па во 

иднина новото седиште ќе биде на бул. �Јане Сандан-
ски� бр. 12, ламела 5, локал 4. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4245/2001.                                     (8849) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1976/2002, од 05.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02002541?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на седиште на Тргов-
ското друштво за промет со возила и резервни делови 
ДАЕВУ МОТОР ДООЕЛ Даевоо Бугарија експорт-им-
порт Скопје, бул. �Партизански одреди� бр. 70 б во Тр-
говско друштво за промет со возила и резервни делови 
ДАЕВУ МОТОР ДООЕЛ Даевоо Бугарија, експорт-им-
порт Скопје, ул. �Алберт Ајнштајн� бр. 7, мезанин. 
Новото седиште е на ул. �Алберт Ајнштајн� бр. 7, 

мезанин. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1976/2002.                                     (8850) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4666/2001, од 12.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02021492?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето и конверзијата на 
основната главница на Трговското друштво за застапу-
вање, услуги на големо и мало АКЦЕНТ МЕДИА На-
ционална рекламна агенција о.о. ДООЕЛ увоз-извоз ул. 
�Милан Мијалковиќ� бр. 53, Скопје. 
Се врши зголемување на основачкиот влог и истиот 

изнесува 59.365.800,00 денари, односно 974.008 евра. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4666/2001.                                     (8851) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1336/2002, од 25.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02015120?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната глав-
ница на Друштвото за производство, трговија и услуги 
КОРАБИ Енвер ДООЕЛ експорт-импорт с. Камењане, 
Камењане. 
Се врши зголемување на основна главница за износ 

од 754.100,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1336/2002.                                     (8852) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2321/2002, од 21.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02044905?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејност во 
внатрешен трговски промет на Друштвото за земјодел-
ско производство ДУШАН ЌИРИЌ ДООЕЛ увоз-извоз 
с. Росоман, Кавадарци. 
Проширување на дејност на работење во внатрешен 

промет. Да се запише: 01.11/1 - одгледување на житни 
растенија и други посеви и производство на семе од 
нив. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2321/2002.                                     (8853) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1893/2002, од 14.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02025837?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејности на 
Производното друштво ЖИТО ВЛАЕ Божидар и др. 
ДОО Скопје, увоз-извоз со седиште на улица �Влае� 
бб, Скопје. 
Се прошируваат дејностите: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 

01.23, 01.24, 01.30, 01.42, 15.11, 15.12, 15.51, 15.71, 
15.98/1, 15.98/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.19, 51.23, 51.32, 
51.51, 55.40, 63.30, 63.40, 70.12, 70.20, 70.32, 93.05. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1893/2002.                                     (8854) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1112/2002, од 04.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02016253?-8-01-000, ја запиша во 

трговскиот регистар промената на управител и конвер-
зија на Трговското друштво за промет на големо и ма-
ло ГАРАНТ КОМЕРЦ Душан Богоевски ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, ул. �К. Ј. Питу� бр. 7-4/20. 
Се брише досегашниот управител Богоевски Ду-

шан, а се запишува новиот управител Богоевска Соња. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1112/2002.                                     (8855) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 661/2002, од 11.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02010745?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив, истапувањето 
и пристапувањето на основач на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ФОКУС Ацо Јаневски ДОО-
ЕЛ увоз-извоз ул. �Орце Николов� бр. 148, Скопје. 
Се менува називот на друштвото и ќе гласи: Друш-

тво за производство, трговија и услуги ФОКУС ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје. 
Во друштвото пристапува содружникот Весна Ја-

невска од Пробиштип, а истапува содружникот Ацо Ја-
невски од Пробиштип со одлука од 21.01.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

661/2002.                                     (8856) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1293/2002, од 04.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02006808?-3-06-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на фирма, содружник и управи-
тел на Друштвото за превоз на стоки во друмскиот сооб-
раќај, услуги и трговија ЕУРОЕКСПРЕС ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, ул. �Антон Чехов� бр. 42, Скопје. 
Назив: Друштво за превоз на стоки во друмскиот 

сообраќај, услуги и трговија ЕУРОЕКСПРЕС ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје. Седиште: ул. �Антон Чехов� 
бр. 42, Скопје. Основач: Несторов Игнат од Скопје. 
Влог: 325.500,00 денари или 5.368 евра. 
Се менува Јовановски Гоце - управител без ограни-

чувања, а се назначува Несторов Игнат од Скопје - уп-
равител без ограничувања кој ќе го застапува друштво-
то и во надворешното трговско работење. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1293/2002.                                     (8857) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1157/2002, од 19.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 020012222?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната глав-
ница на Друштвото за производство, промет и услуги 
ЈУГОТЕКС Сузана и други ДОО експорт-импорт 
Скопје, ул. �50 Дивизија� бр. 16. 
Зголемување и конверзија на основната главница: 

6.071.800,00 денари или 99.538 евра. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1157/2002.                                     (8858) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2219/2002, од 22.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02032219?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, проширува-
њето на дејност во внатрешен и надворешен трговски 
промет на Трговското друштво за трговија на големо и 
мало ВЕССО КОРПОРАЦИЈА ДООЕЛ експорт-импорт 
ГТЦ кеј �13 Ноември� кула 2/9, Скопје. 
Се брише називот: Трговско друштво за трговија на 

големо и мало ВЕССО КОРПОРАЦИЈА Мишо ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје. Се запишува називот: Тргов-
ско друштво за трговија на големо и мало ВЕССО 
КОРПОРАЦИЈА ДООЕЛ експорт-импорт. 
Пречистен текст на називот: Трговско друштво за 

трговија на големо и мало ВЕССО КОРПОРАЦИЈА 
ДООЕЛ експорт-импорт. 
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Се брише седиштето: ул. �Димитрија Чуповски� бр. 

21. Се запишува седиштето: ГТЦ кеј �13 Ноември� ку-
ла 2/9, Скопје. 
Пречистен текст на седиштето: ГТЦ кеј �13 Ноем-

ври� кула 2/9, Скопје. 
Надворешно-трговски промет: надворешна трговија 

со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување странски фир-
ми, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, 
Албанија и Грција. Се дополнува надворешнотрговски-
от промет со шпедиција, консигнација, комисион, пос-
редување, реекспорт, туристички услуги, инвестицио-
ни работи со странство. 
Пречистен текст на надворешнотрговскиот промет: 

надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување странски фирми, малограничен промет со СР 
Југославија, Бугарија, Албанија и Грција, шпедиција, 
консигнација, комисион, посредување, реекспорт, ту-
ристички услуги, инвестициони работи со странство. 
Назив на фирма во правниот промет со странство: 

VESSO CORPORATION Ltd. 
Дејноста се проширува со: 10.10, 10.20, 10.30, 

11.10, 11.20, 12.00, 13.10, 13.20, 14.11, 14.12, 14.13, 
14.21, 14.22, 14.30, 14.40, 14.50, 16.00, 20.10, 20.30, 
20.40, 22.11, 22.12, 22.14, 22.13, 22.15, 22.31, 22.32, 
22.33, 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 
27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 
27.53, 27.54, 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, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 
29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 
29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 
31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 
32.30, 33.20, 33.30, 33.40, 33.50, 34.10, 34.20, 34.30, 
35.11, 35.12, 35.20, 35.30, 35.41, 35.42, 35.43, 35.50, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.30, 51.41, 51.42, 
52.61, 52.62, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 
55.40, 55.51, 60.22, 62.10, 62.20, 63.11, 63.22, 63.23, 
63.30, 70.11, 70.12, 70.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
74.20, 74.81, 92.11, 92.12, 92.13, 92.20, 92.31, 92.32, 
92.33, 92.34, 92.40, 92.61, 92.62, 92.72, 93.02, 93.03, 
93.04, 93.05. 
Пречистен текст: 02.01, 02.02, 15.31, 15.32, 15.33, 

15.87, 15.89, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 
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, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.42/1, 52.42/2, 52.43/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.60, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 
61.10, 61.20, 63.12, 63.21, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 74.13, 
74.14, 74.20/2, 74.30/3, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 
74.84, 10.10, 10.20, 10.30, 11.10, 11.20, 12.00, 13.10, 
13.20, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.30, 14.40, 
14.50, 16.00, 20.10, 20.30, 20.40, 22.11, 22.12, 22.13, 
22.14, 22.15, 22.31, 22.32, 22.33, 27.10, 27.21, 27.22, 
27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 
27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 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, 29.11, 29.12, 
29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 
29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 
29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 
31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.20, 33.30, 33.40, 
33.50, 34.10, 34.20, 34.30, 35.11, 35.12, 35.20, 35.30, 
35.41, 35.42, 35.43, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 

45.45, 50.30, 51.41, 51.42, 52.61, 52.62, 55.11, 55.12, 
55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 
62.10, 62.20, 63.11, 63.22, 63.23, 63.30, 70.11, 70.12, 
70.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.20, 74.81, 92.11, 
92.12, 92.13, 92.20, 92.31, 92.32, 92.33, 92.34, 92.40, 
92.61, 92.62, 92.72, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2219/2002.                                     (8859) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1553/2002, од 20.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 7-02000041-035-10, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма на подружни-
ца на Јавното претпријатие за производство, пренесу-
вање и дистрибуција на електрична енергија �Елек-
тростопанство на Македонија� со Ц.О. ул. �11 Октом-
ври� бр. 9 - Скопје, Подружница �Електродистрибуци-
ја� - Македонски Брод, ул. �Партизанска� бр. 2-а во 
Акционерско друштво за производство, пренесување и 
дистрибуција на електрична енергија Електростопан-
ство на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. 
�11 Октомври� бр. 9, Подружница �Електродистрибу-
ција� - Македонски Брод, ул. �Партизанска� бр. 2-а. 
Новиот назив на подружницата гласи: Акционерско 

друштво за производство, пренесување и дистрибуција 
на електрична енергија Електростопанство на Македо-
нија во државна сопственост Скопје, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Подружница �Електродистрибуција� Маке-
донски Брод, ул. �Партизанска� бр. 2-а. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1553/2002.                                     (8860) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

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

ции при Основниот суд Кавадарци, под рег. бр. 11/2002 
за 2002 година, се запишува Здружение на граѓани 
�Фото Кино Видео Клуб-Црно и Бело� од Кавадарци, 
со скратен назив ФКВК �Црно и Бело�, која ќе се зала-
га за следните цели и задачи: 
Собирање на љубителите на уметничката фотогра-

фија, филмот, видеото и телевизијата како творечка 
дејност; откривање и развивање  на млади таленти од 
областа на аматерската фотографија, аматерскиот-неп-
рофесионален филм; со обезбедување на стручна лите-
ратура, организирање семинари, предавања со обезбе-
дување соодветна опрема, членовите да стекнат и да ги 
прошират знаењата, умеењата и навиките од областа на 
фото кино, видео и телевизиската техника, како од ама-
терски така и од уметнички поглед; поттикнување и 
помагање на членовите активно да се бават со аматер-
ската и уметничката фотографија, со филмска и видео 
дејност со цел да учествуваат на изложби, фестивали 
во државата и надвор од неа; популаризација на ама-
терската и уметничката фотографија, филмот и телеви-
зијата, оспособување на стручни кадри; следење,  доку-
ментирање и презентирање на развојот на фотографија-
та, филмот, видеото и телевизиската техника; оствару-
вање на активности во согласност со Уставот, законите 
и Статутот на Сојузот на здруженијата за техничка 
култура-Народна техника-Кавадарци. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Вишеш-

ница� бр. 12, во Кавадарци.                      
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (20762) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје II- Скопје, со решение II. 

Рег. зг. бр. 68/02 од 16.07.2002 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис на Регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации РАДОСТИКАЛ од Скопје со се-
диште на ул. �16-та Македонска бригада� бр. 8/1-6, 
Скопје. 
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Дејноста на здружението на граѓани РАДОСТИ-

КАЛ е градење стратегија за зголемување на независ-
ната театарска продукција во Републиката во квантита-
тивна и квалитативна смисла, формирање на нова неза-
висна театарска сцена во Републиката која ќе го негува 
експериментаторскиот и истражувачкиот приод кон 
создавање театар, иницирање активности кои ќе влија-
ат на зголемување на информираност и едуцираност од 
областа на театарската уметност со цел развивање на 
локалистичките критериуми, отворањето на културни 
рамки на Републиката, дејствување во насока на пози-
тивен допринос на театарот во рамките на општестве-
ната заедница.                                                                                                                                                  

Отворената стечајна постапка над должникот Тр-
говско претпријатие на големо и мало �ВЕЛИДОН КО-
МЕРЦ� Скопје, се заклучува. 

Од Оснивниот  суд Скопје II - Скопје.           (20856) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово објавува дека со решение-

то Рег. згф. бр. 50/2002 година од 12.7.2002 година, во 
регистарот на здруженија на граѓани и фондации при 
Основниот суд во Тетово, под Рег. бр. 50/2002 год. се 
запишува  Здружение на одгледувачи на печурки �ША-
РА� од Тетово. 
Работата и активностите на здружението е обезбе-

дување професионална обука за унапредување на пос-
тојниот начин на производство и профитабилност на 
членовите на здружението, идентификација на нови па-
зари, организирање предавања, стручни семинари и 
курсеви за потребите на своите членови, користење и 
преминување на научни сознанија преку соработка со 
научни институции во земјата и странство и сл. 
Седиштето на здружението е во Тетово, ул. �Јане 

Сандански� бр. 97/16, Тетово, а истото ќе делува на 
подрачјето на Република Македонија.  
Од Основниот суд во Тетово.                          (20942) 

____________ 
  
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решени-

ето Рег. згф. бр. 44/2002 год. од 10.7.2002 год. во регис-
тарот на здруженијата на граѓани и фондации при Ос-
новниот суд во Тетово под Рег. бр. 44/2002 год. се за-
пишува Здружение на правници Албанци во РМ. 
Работата и активностите на здружението е стручно 

и професионално оспособување на правниците; оспо-
собување на млади правници заради нивно вклучување 
во тековите на општеството; разгледување и давање 
мислења по разни закони и други иницијативи со цел 
на подобрување на содржината на истото; организира-
ње на јавни разни дискусии заради разгледување и да-
вање мислења по одделни прашања и сл. 
Седиштето на здружението е во Тетово во новиот 

градски трговски центар, кат 1, а истото ќе делува на 
подрачјето на Република Македонија. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (20944) 

___________ 
 
Основниот суд во Дебар, со решението згф. бр. 6/02 

од 19.07.2002 год. во судскиот регистар на здруженија-
та на граѓани, го запиша основањето на здружението 
Хуманитарно добротворно здружение на ромите �Пра-
липе�- Дебар. 
Целта на основањето е да придонесе кон градење на 

мир и стабилна демократска заедница на сите граѓани 
засновани врз принципите на владеењето на правото на 
демократијата, човековите права, толеранција, мирно 
решавање на спорните прашања, стимулирајќи дијалог 
меѓу индивидуи и групи со различни ставови и мисле-
ња кои што ќе најдат во овој процес заеднички интерес 
за изградба на демократско и мирно општество како и 
културна размена и соработка, создавање на атмосфера 
на меѓусебно разбирање и почитување на разликите ка-
ко и отстранување на сите видови на предрасуди, омра-
за, нетрпеливост и дискриминација врз основа на пол, 
вера, националност, раса и др. 
Од Основниот суд во Дебар.                            (20995) 

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. 144/02 од 18.06.2002 година се от-
вора стечајна постапка над должникот Tрговско прет-
пријатие за големо и мало �ВЕЛИДОН КОМЕРЦ� 
Скопје, со седиште на �Сава Михајлов� бр. 4/2-9, со 
жиро сметка 40110-601-72343 и регистарска влошка 1-
10105-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I 
- Скопје и истата не се спроведува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (20108) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 170/02 

од 2.07.2002 година, над ДООЕЛ �Малиди� Битола, ул. 
"Пробиштипска" бр. 5, дејност угостителска, со ж-ска 
500-0000001318-50 при ЗПП - филијала Битола, отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (19741) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 178/02 

од 9.07.2002 година, над ДООЕЛ �Марел� Битола, ул. 
"22-ра" бр. 3, дејност услужна, со ж-ска 500-
0000001359-24 при ЗПП - филијала Битола, отвори сте-
чајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (19742) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 177/02 

од 9.07.2002 година, над ПП �РМ-Монтес� Битола, ул. 
�Цане Василев� бр. 1/1, дејност трговија, со ж-ска 
40300-601-31226 при ЗПП - филијала Битола, отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (19743) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 146/01 

од 23.11.2001 година, констатира дека собранието на 
доверителите во состав �ОХИС� АД Скопје, АДОР 
КЈУБИ Македонија, Завод за вработување - Скопје и 
вработените одлучи деловниот потфат (претпријатие-
то) на стечајниот должник АД �Крзно� во стечај од Ре-
сен да биде затворен и ликвидиран. 
Се задолжува стечајниот управник веднаш по прие-

мот на решението да пристапи кон претворање во пари 
на предметите и другите имотни права што влегуваат 
во стечајната маса на стечајниот должник. 
Од Основниот суд во Битола.                          (19746) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 100/01 

од 28.06.2002 година, констатира дека собранието на 
доверителите во состав АД �Македонска Банка� Скопје 
со 20,60%, АД �ЕСМ� Скопје со 5,19%, �Интекско-
мерц� Скопје со 7,63%, ПП �Хунап� Ресен со 3,47%, 
АД Конфекција Ресен со 1,73%, �Просветно дело� 
Скопје со 2,87%, �Димче Бањарот� Прилеп со 2,62%, 
Табаковска Вера од Ресен со 0,09%, ДОО �Табак� од 
Ресен со 0,32% и вработените со 15,19% или вкупно со 
65,15% од доверителите со утврдени побарувања, од-
лучи деловниот потфат (Претпријатието на стечајниот 
должник АД �Хемиски Влакна� Ресен, да биде затво-
рен и ликвидиран. 
Се задолжува стечајниот управник веднаш по прие-

мот на решението да пристапи кон впаричување на сте-
чајната маса на стечајниот должник. 
Од Основниот суд во Битола.                          (19747) 
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Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 99/02 

од 27.06.2002 година, констатира дека Собранието на 
доверителите и тоа: ДООЕЛ �Технометал� Битола, АД 
ОХИС Скопје, АД �Крзно� во стечај Ресен, и ДООЕЛ 
�Хатекс� Ресен што претставуваат 100% од доверите-
лите со утврдени побарувања, одлучи деловниот пот-
фат (претпријатието) на стечајниот должник АД �Кон-
фекција� Ресен во стечај да биде затворен и ликвиди-
ран. 
Се задолжува стечајниот управник веднаш по прие-

мот на ова решение да пристапи кон впаричување на 
стечајната маса над стечајниот должник. 
Од Основниот суд во Битола.                          (19748) 

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

106/2002 од 2.07.2002 година отвори стечајна постапка 
према трговецот поединец Цветановска Ѓурчин Марија 
за трговија на мало Прилеп со седиште на ул. �Вељко 
Влаховиќ� бр. 4-1/28, запишан во регистарска влошка 
001120 на Основен суд Битола со основна дејност тек-
стил и конфекција, со жиро сметка 300020000152519 
во Комерцијална банка АД Скопје - Самостојна фили-
јала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (19744) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

129/2002 од 5.07.2002 година отвори стечајна постапка 
према ЈТД �УНИ ТРЕЈД� Прилеп со седиште во насел-
ба Точила К2-В/19, запишан во регистарска влошка 
01005539?-1-01-000 на Основен суд Битола, со  жиро 
сметка 41100-601-43970 во Комерцијална банка АД 
Скопје, филијала Прилеп, со основна дејност трговија 
на мало во продавници претежно со храна, пијалаци и 
тутун. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (19745) 

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

123/2002 од 5.07.2002 година, отвори стечајна постапка 
према Друштво за производство, трговија и услуги на 
Антулеска Наташа �СИНАЛИ� увоз-извоз ДООЕЛ 
Прилеп со седиште на ул. �Браќа Бешироски� бр. 32, 
запишан во регистарска влошка 01005386?-8-03-000 на 
Основен суд Битола со дејност промет на мало со тек-
стил и конфекција, жиро сметката е мигрирана во Ко-
мерцијална банка АД Скопје - филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи должникот должи само на единствениот 
основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (19749) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 62/2002 од 04.07.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот трговец по-
единец Зоран Костадин Николов ТП од Струмица со 
жиро сметка бр. 200000027915719 што се води при 
Стопанска банка АД Скопје Филијала Струмица, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (19750) 

Основниот суд во Кочани објавува дека со решение 
Ст. бр. 18/2001 од 10.6.2002 година е отворена стечајна 
постапка над должникот АД �АТОМ� Електротерма 
�Кочани�, со жиро сметка 40400-601-48662 во Агенци-
јата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет. 
За стечаен судија е одреден Здравков Симијот, су-

дија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Коцев Никола од 

Кочани, ул. �Сремска� бр. 30, телефон 272-244. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

објавувањето на огласот да ги пријават своите побару-
вања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и права на должникот, ка-
ко и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот, во рок од 15 дена ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. Во 
пријавата да се означи предметот на кој постои разлач-
но право, начинот и основот на засновање на правото, 
како и обезбеденото побарување. Доверителот кој без 
оправдани причини ќе пропушти да поднесе или ќе го 
одолговлекува поднесувањето на пријавата, одговара 
за штетата која поради тоа би можела да настане. 
Се повикуваат должниковите должници, своите об-

врски без одлагање да ги исполнат на стечајниот уп-
равник за должникот. 
Се закажува рочиште на собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања за 
2.9.2002 година во 10 часот, соба бр. 12 и рочиште на 
собранието на доверителите, на кое врз основа на из-
вештајот на стечајниот управник, доверителите ќе од-
лучуваат за понатамошниот тек на постапката (извеш-
тајно рочиште) за 11.9.2002 година во 12 часот, соба 
бр. 12 во судот. 
Решението е истакнато на огласна табла во судот на 

13.6.2002 година. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (19751) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 25/2002 год. од 12.6.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за промет 
на големо и мало БА-КОМ, ДООЕЛ увоз извоз Тетово, 
ул. �В.С. Бато� бр. 5 со ж.с. бр. 41500-601-7940, при 
Агенција за работа со блокирани ж.с., регистрирана во 
трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, под Т. рег. бр. 5044/98 и рег. влошка 02005383-8 од 
13.11.1998 година. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува поради немање на имот, согласно 
чл. 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистарот што се води при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (19752) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 21/2002 год. од 12.6.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво за 
туризам и услуги ШАР-ТУРИСТ - Фадил, ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Тетово, со седиште на ул. �169� бр. 38, 
регистрирано во трговскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I-Скопје под Т. рег. бр. 3866/98 и Рег. влош-
ка 02004658-8 со ж.с. бр. 41500-601-11347, при Агенци-
ја за работа со блокирани сметки ПЕ-Тетово. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува поради немање на имот, согласно 
чл. 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистарот што се води при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (19753) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Ст. бр. 290/2002  од 10.07.2002 
година е отворена стечајна постапка над должникот  
Трговско друштво за производство, трговија, угости-
телство и услуги �БОЛЕРО ИЛИР� ДООЕЛ увоз извоз 
Скопје со седиште на ул. �Бајрам Шабани� бр. 11 и жи-
ро сметка 200000014479667 при Стопанска банка ад 
Скопје, па истата не се спроведува и се заклучува отво-
рената стечајна постапка над должникот Трг. друштво 
за производство, трговија, угостителство и услуги БО-
ЛЕРО ИЛИР ДООЕЛ Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (19975) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 171/2002 г. од 12.06.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот  Трговско 
друштво А И - ТРЕЈД Александар ДООЕЛ - Скопје, со 
седиште на ул. �Шидска� бр. 26/1-9 и жиро сметка 260-
0005389178-37 и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тр-

говско друштво А И - ТРЕЈД Александар ДООЕЛ - 
Скопје, со седиште на ул. �Шидска� бр. 26/1-9 и жиро 
сметка 260-0005389178-37 се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (20087) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Ст. бр. 269/96 од 11.07.2002 го-
дина се заклучува отворена стечајна постапка над дол-
жникот  �КИРИЛ И МЕТОДИЈ� Универзитетска печат-
ница АД Скопје со седиште на бул. �Партизански одре-
ди� бр. 22 и жиро сметка 40100-601-14216. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (19907) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Ст. бр. 256/2002 г. од 10.07.2002 
година е отворена стечајна постапка над должникот  
Друштво за производство, дистр. на аудио вид. мат. 
�ЉАХУТА-КОМ ЕМБРЛИ� ДООЕЛ експорт импорт 
Скопје, со седиште на бул. �Крсте Мисирков� бр. 15 и 
жиро сметка бр. 41500-601-34574, па истата не се спро-
ведува и се заклучува отворената стечајна постапка над 
должникот �ЉАХУТА-КОМ ЕМБРЛИ� ДООЕЛ Скоп-
је. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (19971) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Ст. бр. 286/2002 г. од 10.07.2002 
година е отворена стечајна постапка над должникот  
Друштво за производство, трговија и услуги АБИ НЕ-
ЗИР РЕЏЕПИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје, со се-
диште на ул. �Хелсинки� бр. 35 и жиро сметка бр. 
240140000007588 при Балканска Банка ад Скопје, па 
истата не се спроведува и се заклучува отворената сте-
чајна постапка над должникот �АБИ НЕЗИР РЕЏЕПИ� 
ДООЕЛ Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (19973) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 276/02 од 10.07.2002 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Приватна 
здравствена организација - специјална болница за гине-

кологија и акушерство СИСТИНА МЕДИКАЛ Скопје, 
со седиште на ул. �Лондонска� бр. 19, ТП Тафталиџе 
Скопје со сметка 370011100010534 Еуросвисс банка,  
АД Скопје впишан во судскиот регистар во регистар-
ска влошка 1-69962-0-0-0. 
За стечаен управник се определува Зоран Стојанкиќ 

од Скопје, со адреса ул. �Владимир Комаров� бр. 1/4-13. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

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

испитување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (из-
вештајно рочиште) на 04.09.2002 година во 10 часот во 
соба 44 во Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (19920) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 195/02 

од 27.07.2002 година, над Приватното трговско услуж-
но претпријатие �КЛУБ 88�  Битола, Трег. 1-16633, со 
дејност услужна, жиро сметка 40300-601-70130 при 
ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и 
ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (20926) 

___________ 
 
Стечајниот совет на Основниот суд во Кавадарци ги 

повикува сите доверители на стечајниот должник ПНВТ 
�Лазо Филиповски - Лавски� во стечај с. Сирково, на ро-
чиште за присилно порамнување на 02.09.2002 година 
во 9 часот с. бр. 27 на овој суд на кое ќе се изјаснат и 
гласаат за предлогот за присилно порамнување и тоа за 
период од 2 години со 60 % исплата без камата сметано 
од денот на одобреното присилно порамнување. 
Доверителите можат да гласаат и по писмен пат со 

поднесок што го потпишал овластен застапник на дове-
рителот. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (20928) 

___________ 
 

Основниот суд во Кавадарци со решение Ст. бр. 
52/02 од 17.07.2002 година, отвори стечајна постапка 
над стечајниот должник ПГВ �Антигона Комерц� ЦО 
Кавадарци, ул. �Едвард Кардељ� бр. 6/9, но истата не 
се спроведува поради немање имот на должникот.  
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (20929) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци со решение Ст. бр. 

42/02 од 17.07.2002 година е отворена стечајна постап-
ка над стечајниот должник ТУТП �Ани� ЦО увоз-извоз 
Кавадарци, ул. �Пано Џунов� бб, но истата не се спро-
ведува поради немање имот на должникот.  
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (20930) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци со решение Ст. бр. 

41/02 од 17.07.2002 година е отворена стечајна постап-
ка над стечајниот должник ПТ �Воќ Комерц� ЦО увоз-
извоз Кавадарци ул. �Балканска� бр. 3, но истата не се 
спроведува поради немање имот на должникот.  
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (20931) 
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Основниот суд во Кавадарци со решение Ст. бр. 

48/02 од 17.07.2002 година е отворена стечајна постапка 
над стечајниот должник ТДПТУУ �Компани-МВ� Миле 
ДООЕЛ Кавадарци ул. �Витачево� бр. 24, но истата не 
се спроведува поради немање имот на должникот.  
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (20932) 

___________ 
 
Со решение на Основниот суд во Кавадарци Ст. бр. 

57/02 од 19.07.2002 година е отворена стечајна постап-
ка над стечајниот должник ПППУ �Техно Врга� увоз-
извоз Неготино ул. �Маршал Тито� бр. 33, но истата не 
се спроведува поради немање имот на должникот.  
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (20933) 

___________ 
 
Со решение на Основниот суд во Кавадарци Ст. бр. 

47/02 од 17.07.2002 година е отворена стечајна постап-
ка над стечајниот должник ТП �Бота� Борис Никола 
Грков ул. �Илинденска� бр. 11, но истата не се спрове-
дува поради немање имот на должникот.  
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (20934) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 12/02 од 

23.07.2002 година, над Друштвото за производство на 
текстилни производи, облека трговија и услуги Видан и 
др. �Пелтекс� увоз-извоз Битола, со дејност производ-
ство, жиро сметка 40300-601-103961 при ЗПП Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (20935) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 54/2002 од 27.06.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ 
Игор-трејд ДООЕЛ с. Василево, општина Василево, со 
жиро сметка бр. 41300-601-21964 што се води при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица, 
но е одлучено истата да не се спроведува поради нема-
ње имот на должникот, заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (20936) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 80/2002 од 04.07.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговско 
претпријатие во приватна сопственост �МАРКОС� 
увоз-извоз од с. Баница, општина Струмица, со жиро 
сметка бр. 41300-601-39913 што се води при Агенција-
та за работа со блокирани сметки Струмица, но е одлу-
чено 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.                     (20937) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 92/2002 од 17.07.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговец по-
единец Васко Димитар Димитриев ТП од Струмица, со 
жиро сметка бр. 41300-601-78576 што се води при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица, 
но е одлучено истата да не се спроведува поради нема-
ње имот на должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник  на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (20938) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 65/2002 од 09.07.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и услуги Бартер увоз-извоз ДООЕЛ од Стру-
мица, со жиро сметка бр. 41300-601-73697 што се води 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки Струми-
ца, 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.                     (20939) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 81/2002 од 10.07.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговец по-
единец Трајко Симеон Стојановски ТП Струмица со 
жиро сметка бр. 41300-601-60767 што се води при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица, 
но е одлучено истата да не се спроведува поради нема-
ње имот на должникот, заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (20940) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I- Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 241/2002 од 04.07.2002 
година, се поведува претходна постапка за утврдување 
на причините за отворање на стечајна постапка над АД 
ИН КОМЕРЦ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 
�Битпазарска� бр. 60 и жиро сметка 40100-601-211756. 
За стечаен судија се определува Дејан Костовски 

судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
За привремен стечаен управник се определува Си-

мон Михајлоски од Скопје, ул. �Белишка� бр. 19. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до доне-
сување на одлука за отворање на стечајна постапка и 
да испита дали од имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и должниковите содолжници и гаранти без од-
лагање да ги исполнат своите обврски кон должникот. 
Се задолжува должникот да му овозможи на прив-

ремениот стечаен управник да влезе во неговите делов-
ни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 
Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-

логот за отворање на стечајна постапка на 18.09.2002 
година во 12,00 часот во соба бр. 45 - III спрат на овој 
суд. 
Решението да се објави во �Службен весник на РМ� 

и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (20878) 
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Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 194/02 

од 22.07.2002 година, над Друштвото за производство, 
трговија, угостителство Алаедин Екрем Агачолија 
�Парк� увоз-извоз услуги - Ресен, Трег. бр. 01009498?-
8-03-000, со дејност услужна, жиро сметка 40310-601-
98294 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (20988) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. �Јане 

Сандански� бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 2916/2002 од 13.05.2002 година, објавува дека 
Трговското друштво за производство, посредување, 
транспорт, шпедиција и трговија на големо и мало РУЛ 
КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 
�III Македонска бригада� бр. 73-б и жиро сметка бр. 
300000000233030 депонент при Комерцијална банка 
АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

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

Од ликвидаторот.                                              (20821) 
___________ 

 
Ликвидаторот на Трговското друштво за промет и 

услуги НЕДРА Станика ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, с. 
Драчево, ул. �Партизански пат-2� бр. 2, запишан во 
судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, со решение П. Трег. бр. 3147/2002 од 31.05.2002 го-
дина, објавува дека Трговското друштво за промет и 
услуги НЕДРА Станика ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, с. 
Драчево, ул. �Партизански пат-2� бр. 2, со жиро сметка 
бр. 300000000610263 при Комерцијална банка АД 
Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

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

Од ликвидаторот.                                              (20822) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 194/2002 од 27.06.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие во приватна сопственост за трговија 
�ГЕРПОРТ� ДОО од Скопје, ул. �Никола Малешевски� 
бр. 39/1-1, со жиро сметка 40100-601-373278. 
За ликвидатор се определува лицето Китановски 

Тихомир од Скопје, ул. �Симче Настевски� бр. 35 б. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната об-
јава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (20828)     

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 106/2002 од 08.04.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за производство, трговија и услуги 
�АМИС� експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. �Даме 
Груев� бр. 7/7-12, со жиро сметка 40100-601-115548. 
За ликвидатор се определува лицето Китановски 

Тихомир од Скопје, ул. �Симче Настевски� бр. 35 б. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ� до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 месеци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (20829)     

___________ 
 
Ликвидаторот Ниневски Миле од Скопје, ул. �Коце 

Металец� бр. 2В/7, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 
666/2002 од 09.07.2002 година, објавува дека Друштво-
то за производство и преработка на млеко Млекара Ов-
че Поле ДОО Св. Николе, ул. �Маршал Тито� бр. 75 и 
жиро сметка бр. 41420-601-7662 отворена при ЗПП Фи-
лијала Св. Николе, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

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

Од ликвидаторот.                                              (20831) 
___________ 

 
Ликвидаторот Неделков Борис од Скопје, ул. 

�Стрезово� бр. 26-б, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. 
бр. 2735/2002 од 20.05.2002 година, објавува дека 
Друштвото за производство, трговија и услуги ПРО-
ФЕСИОНАЛ, Мазлум ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
ул. �2-ра Македонска бригада� бр. 24/3 и жиро сметка 
бр. 290100000015857 отворена при Тетекс банка Фили-
јала-Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

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

Од ликвидаторот.                                              (20854) 
___________ 

 
Ликвидаторот на Друштвото за производство, трго-

вија и услуги Брако ДООЕЛ Штип, Мишева Ленче, 
објавува дека друштвото е во ликвидација-прва објава. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 15 дена од денот на објавата во 
�Службен весник на РМ�. 

Од ликвидаторот.                                              (20871) 
___________ 

 
Ликвидаторот Снежана Русоманова од Скопје, за-

пишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2876/2002, објавува 
дека Друштвото за производство, трговија и услуги 
ХРОНОС ДООЕЛ Скопје и жиро сметка бр. 
200000011877545 отворена при ЗПП Филијала-Скопје, 
е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

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

Од ликвидаторот.                                              (20888) 
___________ 

 
Ликвидаторот Александар Блажевски од Скопје, за-

пишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 1023/2002, објавува 
дека Друштвото за производство, промет, посредување 
и услуги МОТИС Петре и др. ДОО експорт-импорт 
Скопје, со жиро сметка бр. 300000001009903 отворена 
при ЗПП Филијала-Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

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

Од ликвидаторот.                                              (20891)  
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Ликвидаторот Томашевски Ацо од Скопје, запишан 

во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П. Трег. бр. 3686/2002, објавува де-
ка Друштвото ДПП Рам интернационал Ацо ДООЕЛ, 
со жиро сметка бр. 200000007396242, 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.                                              (20912) 
___________ 

 
Ликвидаторот Драган Тасевски од Куманово, ул. 

�Живко Чало� бр. 92, те. 031/29-535; 070/534-696, запи-
шан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П. Трег. бр. 3850/2002, објавува де-
ка ТД под назив: Друштво за производство и трговија 
на големо и мало ГОЕЛ-ПРОМЕТ Гордана и Бранкица 
ДОО увоз-извоз Куманово, ул. �Вараждинска� бр. 15 и 
жиро сметка бр. 510-0000001211-65 отворена при ЗПП 
Филијала-Куманово, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

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

Од ликвидаторот.                                              (20949) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 186/2002 од 27.06.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Трговско претпријатие за промет на големо и мало 
�АВНИАТ-ПРОМ� ДОО експорт-импорт с. Крушопек 
од Скопје, со жиро сметка 40120-601-290866. 
За ликвидатор се определува лицето Сузана Лазеска 

од Скопје, со стан на ул. �Петар Ацев� бр. 27/1-1. 
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.              (19636) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I. Л. бр. 599/2000 од 04.07.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за промет и услуги �СЛАДАРЕЦ 
ИМПЕКС� увоз извоз ДОО - Скопје, ул. �Димо Хаџи 
Димов� бр. 75, со жиро сметка 40100-601-162505. 
За ликвидатор се определува лицето Славица Недел-

ковска од Скопје, со стан на ул. �Димо Хаџи Димов� бр. 
75. 
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.              (19678) 

___________ 
 
Ликвидаторот Доковски Трифун од Скопје ул. 

�Трајко Китанчев� бр. 32,  запишан во трговскиот ре-
гистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје со реше-
ние П. трег. бр. 3282/2002 година објавува дека Друш-
твото за  внатрешен и надворешен промет ФОНИ-
КОМПАНИ Трифун ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
ул. �Трајко Китанчев� бр. 32, со број на жиро сметка  
300000000852084 при Комерцијална банка АД Скопје  
е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од пос-
ледната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (19679) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I. Л. бр. 187/2002 година е отво-
рена ликвидациона постапка над должникот Трговско 
производно претпријатие �ЛИЗА МАКС� ЦО - увоз из-
воз - Скопје, ул. �Јане Сандански� бр. 37/2-9, со жиро 
сметка  40100-601-1334356. 
За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски 

од Скопје, со стан на ул. �Рузвелтова� бр. 54, тел: 741-
545. 
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.              (19634) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I. Л. бр. 181/2002 година е отво-
рена ликвидациона постапка над должникот Младин-
ска задруга �КТМ� - Скопје, бул. �Илинден� бб, блок 
12, со жиро сметка 40100-601-384086. 
За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-

ковски од Скопје, со стан на бул. �АВНОЈ� бр. 72/2-а. 
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.              (19716) 

___________ 
 

Ликвидаторот Нурковиќ Садија од Скопје ул. 
�Џон Кенеди� бр. 5/I/22,  запишан во судскиот регис-
тар при Основниот  суд Скопје I - Скопје со решение 
П. трег. бр. 2616/02 година објавува дека Приватната 
здравствена организација ординација по општа меди-
цина УРГЕНТА С Самир Хаџиабдули ДООЕЛ и со 
број на жиро-сметка 300000000188798 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 последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (19739) 

___________ 
 
Ликвидаторот Пандора Кимова Џаџу од Скоп-

је, ул. �Маршал Тито� бр. 19,  запишан во судскиот 
регистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје со реше-
ние П. трег. бр. 2640/2002, објавува дека Друштвото за 
деловни услуги и трговија �БИГО Бојан и други� ДОО 
увоз-извоз Скопје и со број на жиро сметка  
300000000894861 отворена при Комерцијална банка 
АД   е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (20989) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Л.бр. 198/2002 од 02.07.2002 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот  
Производно трговско претпријатие �ФОЈНИК� ЦО 
увоз-извоз од Тетово, с. Желино, со жиро сметка 
240190000100366. 
За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоски 

од Тетово, ул. �Благој Тоска� бр. 222, тел. 044/332-025. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

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

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (20990) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л.бр. 165/2002 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот  Претпријатие 
за производство, промет, услуги и транспорт �ПРОИМ-
ПЕКС� ЦО с. Г. Речица, Тетово, со жиро сметка 41500-
601-39591. 
За ликвидатор се определува лицето Глигур Симо-

ски од Тетово, ул. �Благој Тоска� бр. 222, тел. 044/332-
025. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

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

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (20992) 
_______________________________________________ 

 
Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И 

 
Се продава недвижен имот заведен во Поседовен 

лист број 69 за КО Кутлешево број на парцела 121 мес-
то викано �Чаир� нива ливада класа 4, со површина 
5700 метри квадратни, од кои во сопственост на прода-
вачот Стојаноски Милан од Велес, ул. �Крали Марко� 
бр. 6, идеален дел од 5/6-пет шестини  и Богоевска 
Лилјана од Велес, ул. �Мите Богоевски� бр. 39, идеа-
лен дел од 1/6-една шестина, купопродажна цена за 1 
метар квадратен изнесува 20 денари. 
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопстве-

ниците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава  во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Р. Македо-
нија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставаат 

до нотарот Боге Дамески ул. �Кузман Јосифовски� бр. 
8, Прилеп.                                                                (20872) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот заведен во Имотен лист 

број 267 за КО Беровци број на парцела 389 место ви-
кано �Долно Садово� нива класа 4, со површина 3230 
метри квадратни, парцела број 390 место викано �Дол-
но Садово� шума класа 3, со површина 857 метри квад-
ратни или вкупно 4087 метри квадратни сопственост 
на Талеска Милица од Прилеп, ул. �Бидимаш� бр. 11, 
купопродажна цена за недвижниот имот изнесува 
80.000 денари. 
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопс-

твениците, сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава  во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на Р. 
Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставаат 

до нотарот Боге Дамески ул. �Кузман Јосифовски� бр. 
8, Прилеп.                                                                (20873) 

Се продава 2/3 од недвижен имот заведен во Имо-
тен лист број 17936 за КО Прилеп број на парцела 329 
место викано �Поводеници� овоштарник класа 2, со 
површина од 2719 метри квадратни на истата парцела 
двор 500 метри квадратни и на истата парцела земјиш-
те под зграда 1, површина 51 метар квадратен, под 
зграда 2 површина 24 метри квадратни, под зграда 3 
површина 25 метри квадратни, под зграда 4 површина 
133 метри квадратни, под зграда 5 површина 26 метри 
квадратни и под зграда 6 површина 18 метри квадратни 
или вкупно 2496 метри квадратни сопственост на Крс-
тески Љубен од Прилеп, ул. �М.Козар� бр. 165, купоп-
родажна цена за делот од недвижниот имот кој се про-
дава изнесува 60.000 денари. 
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопс-

твениците,  сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава  во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на Р. 
Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставаат 

до нотарот Боге Дамески ул. �Кузман Јосифовски� бр. 
8, Прилеп.                                                                (20874) 

___________ 
  
Во својство на сопственик Ајдини Небије на недви-

жен имот и тоа: 
1. Нива, 5-та  класа со вкупна површина од 6235 м2, 

во м.в. �Ливади Ќелија�, на КП бр. 882, 
2. Нива, 7-ма  класа со вкупна површина од 1520 м2, 

во м.в. �Ливади Ќелија�, на КП бр. 882 и 
3. Ливада, 5-та  класа со вкупна површина од 663 

м2, во м.в. �ЧЕ Ливада�, на КП бр. 883. 
Сите запишани во ПЛ бр. 52 за КО Семениште. 
Горенаведениот недвижен имот го продавам со по-

четна купопродажна цена од 4000 евра, во денарска 
противвредност на денот на исплаќањето на купопро-
дажната цена. 
Се повикуваат сите заинтересирани лица во рок од 

8 дена од објавувањето на овој оглас во �Службен вес-
ник на РМ�, да достават во писмена форма понуди за 
склучување на договор за купопродажба, со тоа што 
приоритет за купување ќе имаат лицата кои согласно 
позитивните прописи на РМ имаат првенствено право 
на купување на недвижностите. 
Понудите да се достават на адреса: Ајдини Небије, 

с. Семениште.                                                          (20861) 
___________ 

 
Сопственикот Кочков Стојан од Скопје, ул. �Павле 

Илиќ� бр. 6/1-8 својот недвижен имот - нива 5 класа во 
површина од 10.779 м2 во м.в. �Јурија� кој лежи на КП 
426 КО Визбегово, запишано во Поседовен лист број 
182 конкретно 6/27 идеални делови го продава за 1 м2  
по цена од 100,00 денари. 
Се повикуваат сопствениците на граничните парце-

ли чие земјиште се граничи со земјиштето што се про-
дава  во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во �Службен весник на РМ �, писмено да се из-
јаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 

до нотарот Ирфан Јонузовски општина Чаир, Скопје 
ул. �2 Македонска Бригада� бр. 54.                      (20882) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во: КО �Кавадар-

ци 1 (вон)�, КП бр. 4220, план 008, скица 008, в.м. �Го-
ли Газ�, култура-нива, класа 5, со вкупна површина од 
3.059 м2; КО �Кавадарци 1 (вон)�, КП бр. 4217, план 
008, скица 008, в.м. �Голи Газ�, култура-лозје, класа 4, 
со вкупна површина од 625 м2; КО �Кавадарци 1 
(вон)�, КП бр. 4218, план 008, скица 008, в.м. �Голи 
Газ�, култура-лозје, класа 4, со вкупна површина од 
1.500 м2; КО �Кавадарци 1 (вон)�, КП бр. 4218, план 
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008, скица 008, в.м. �Голи Газ�, култура-лозје, класа 4, 
со вкупна површина од 2.719 м2; во сопственост на 
Душко Лазов односно во сопственост на Лазов Филип 
и Лазов Душко од Кавадарци, евидентирано во Имотен  
лист бр. 3245 односно Имотен лист бр. 3789 издадени од 
Државен завод за геодетски работи, Одделение за пре-
мер и катастар Кавадарци, за цена од 90.000,00 денари. 
Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-

ници, сосопствениците и соседите чие земјиште грани-
чи со земјиштето кое што се продава  во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на Република Македонија�, писмено да се изјаснат 
за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (20946) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Чифлик парцела број 267/3 м.в. �Церовец� ни-
ва со површина од 740 м2 во Катастарска општина 
Чифлик, сопственост на Велков Љупчо од Демир Капи-
ја, ул. �Партизанска� бр. 114. Цена на продажба е 
10.000,00 денари. 
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава  во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доста-

вуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Мар-
шал Тито� бр. 138.                                                  (20993) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО �Палику-

ра�, КП бр. 1009, дел 1, план 009, скица 047, в.м. �Гор-
на Лака�, култура - дол, со вкупна површина од 1.598 
м2 и КО �Паликура�, КП бр. 1009, дел 1, план 009, ски-
ца 047, в.м. �Горна Лака�, култура - нива, класа 3, со 
вкупна површина од 5.647 м2, во сопственост на Вигон 
Инженеринг од Скопје, ул. �Јане Сандански� бр. 74, 
евидентирано во Имотен лист бр. 330 издаден од Држа-
вен завод за геодетски работи, Одделение за премер и 
катастар Кавадарци, за цена од 150.000,00 денари. 
Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-

ници, сосопственици и соседите чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава  во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
Република Македонија�, писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доста-

вуваат до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алек-
сов� бб, Кавадарци.                                                 (20994) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И   О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1388048 издаден од на име Ристеска 
Маргарита, ул. �Моша Пијаде� бр. 289/2, Прилеп.    

       (20972) 
Пасош бр. 0455083 издаден од УВР Гостивар на име 
Рушити Мехметриза, с. Мала Речица, Гостивар.   
Пасош бр. 0425371 издаден на име Ефремов Методи, 
ул. �Пиро Спанџов� бр. 43, Кавадарци.    
Пасош бр. 1362124/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Арификмет Исмаили, с. Лојане,Куманово.         (20921) 
Пасош бр. 1038584 издаден од СВР-Скопје на име 
Митровска Ангела, ул. "В. С. Бато" бр. 5/2-6, Скопје.                                                                     

Чекови од тековна сметка бр. 8641589 од бр. 6366077 
до 6366011, бр. 6120471 и бр. 6120472 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Јаневски Слав-
чо, Скопје.                                                     (20987)        (20952) 

Пасош бр. 1166916/98 издаден од СВР-Тетово на име 
Зендељи Фадиљ, ул. "141" бр. 34, Тетово.         (20960) 

Пасош бр. 1601540/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Предраг Вељковиќ, ул. "М. Поп Јорданов" бр. 42/41, 
Скопје.                                                             (20961) 
Пасош бр. 1403646 на име Собралиева Лимба, с. Пи-
рава, Валандовоп.                                      (20970) 
Пасош бр. 404592 на име Сулејман Хасани, Тетово.

                                                                    (20973) 
Пасош бр. 1168558 на име Алија Зеќавет, с. Нику-
штак, Куманово.                                             (20974) 
Пасош бр. 1448332/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Расим Муратовски, с. Страхојадица,Скопје.       (20977) 
Пасош бр. 932948/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Максуд Фетаовски, бул. "Патризански Одреди 10" бр. 
16-а, Скопје.                                             (20981) 
Пасош бр. 1662382/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Маневски Александар, ул. "Р. Чаевац" бр. 35/6, Скопје.
                                                                    (20982) 
Пасош бр. 604672 издаден од УВР-Скопје на име Ми-
ленковска Верка, ул. "Владимир Комаров" бр. 3-16, 
Скопје.                                                             (20991) 
Пасош бр. 0720272 издаден од УВР-Скопје на име 
Неделковски Стефан, ул. "Букурешка" бр. 10/16, Ско-
пје.                                                                    (20997) 
Пасош бр. 446839 издаден од УВР-Скопје на име 
Рада Томашевска, ул. "Југославија" бр. 133, Скопје. 

                                                                    (20998) 
Пасош бр. 213901 издаден од УВР-Скопје на име Ир-
фан Хамза, с. Буковиќ бр. 41, Скопје.       (20999) 
Пасош бр. 692690 на име Талевски Тоде, ул. "Пожа-
ревачка" бр. 14, Битола.                                        (20738) 
Пасош бр. 692608 на име Талевска Јагода, ул."По-
жаревачка" бр. 14. Битола.                                     (20740) 
Пасош бр. 1607903/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Стојановска Сања, ул. "Темко Попов" бр. 3, Скопје.                                

       (20996) 
Пасош бр. 0041571 издаден од СВР-Тетово на име 
Аднан Беџети, с. М. Речица, Тетово.        (21002) 
Пасош бр. 0704955 издаден од СВР-Скопје на име 
Агушева Салија, ул. "Мелничка" бр.75,Скопје.   (21004) 
Пасош бр. 1351371/00 издаден од СВР-Тетово на име 
Емини Ферди, ул. "111" бр. 6, Тетово.             (21005) 
Пасош бр. 1221891 на име Настоски Наум, ул. "А. Јо-
ваноски" бр. 51, Охрид.                              (21018) 
Пасош бр. 1678023/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Кочевски  Сашко, ул. "Емил Зола" бр. 7/34, Скопје.                                

       (21043) 
Пасош бр. 1078654/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Кртовци Исљам, ул. "7 Албанска бригада" бр.9, Скопје.
                                                             (21048) 
Огласот објавен во Службен весник на РМ бр. 59/02 
за пасош бр. 1421225 на име Мајсторовски Димче, ул. 
"Скупи 20" бр. 10, Скопје се сторнира.         (21058) 
Пасош бр. 1745002/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Башким  Ајредини, ул. "Места" бр. 18-а, Скопје.(21059) 
Пасош бр. 616742 издаден од УВР-Скопје на име Ко-
левски Андре, ул. "Никола Тесла" бр. 28, Куманово.                                

       (21079) 
Пасош бр. 1443951/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Диневски Владимир, ул. "Јане Сандански" бр. 77/3/8, 
Скопје.                                                             (21080) 
Пасош бр. 380032/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Џељадин Емурлаи, ул. "Б. Тоска" бр. 9/8, Тетово.                                

       (21081) 
Пасош бр. 0469187 издаден од УВР-Велес на име 
Благој Ивановски, ул. "Јовче Ќучуќ" бр. 2, Велес. 

                                                                    (21082) 

Работна книшка на име Благојче Петрушев, Скопје.                               
       (20941) 
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Работна книшка на име Мемет Мемет, Скопје. 
                                                                    (20927) 
Работна книшка на име Мицевска Оливера, Скопје.

                                                                    (20951) 
Работна книшка на име Миле Младеновски, Крива 
Паланка.                                                     (20958) 
Работна книшка на име Тодороски Горан, Прилеп.                                                                     ОТВОРЕН   ПОВИК БР. 16/3-67/168 

       (20968) 
Работна книшка на име Ристо Пупков, Скопје. 
                                                                    (21000) 
Работна книшка на име Миленков Страхил, ул. "П. 
Караѓозов" бр. 19, Штип.                              (21006) 
Работна книшка на име Бегзат Зенели, с. Опае, Ку-
маново.                                                             (21008) 
Работна книшка на име Илиевски Ацо, Скопје. 
                                                                    (21012) 
Работна книшка на име Ванчо Ристов, ул. "Енгелсо-
ва" бр. 7/2, Штип.                                      (21013) 
Работна книшка на име Фатмир Неби, с. Арачиново, 
Скопје.                                                             (21084) 
Работна книшка на име Рустем Исмаили, Скопје. 
                                                                    (21085) 
Воена книшка на име Кметовски Игор, Скопје. 
                                                                    (20954) 
Воена книшка на име Каранфиловски Бојко, с. Шуп-
ли Камен, Куманово.                               (21007) 
Воена книшка на име Суљејман Селмани, Скопје. 
                                                                    (21086) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ  во с. 
Рашче-Скопје на име Асибе Полику, с. Рашче, Скопје.
                                                                    (20950) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома на име 
Игор Јакимовиќ, Куманово.                       (20962) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Спасовски 
Бобан, Куманово.                                               (20963) 
Свидетелство издадено од ОУ "Кирил и Методиј" на 
име Надежда Николиќ, Велес.               (20964) 
Свидетелство од 7 одделение издадено од ОУ "Ли-
рија" на име Ѓултен Арифи, Скопје.                 (20943)  
Здравствена книшка на име Ќенанова Алиса, ул. 

"Козјак" бр. 25, Битола.                                      (20965) 
Свидетелство од 8 одделение на име Наунова Пав-
лина, Злетово, Пробиштип.                       (21009) 
Свидетелство од 8 одделение на име Костадинов Вла-
до, Штип.                                                     (21014) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "До-
ситеј Обрадовиќ" на име Суљејман Селмани, Скоп-је.
                                                                    (21087) 
Диплома издадена од гимназијата "Орце Николов" - 
Скопје на име Илијевски Ацо, Скопје.        (21011) 
Диплома издадена од ГМЦ "Чеде Филиповски Даме"-
Скопје на име Шеваљ Ќахили, с. Рашче, Скопје.(21020) 
Здравствена книшка на име Бојоски Роберт, Битола.

                                                                    (20967) 
Здравствена книшка на име Љубица Звездаковска, ул. 

"В. Назор" бр. 25-А, Битола.              (21015) 
Здравствена книшка на име Поповски Ангеле, с. Кра-
вари, Битола.                                             (21016) 
Даночна картичка бр. 5030994163412 издадена од 
Управа за приходи на име Стаклорамковски дуќан 
"Илинден", Скопје.                                                 (20945) 
Даночна картичка бр. 4030001433874 издадена од 
Управа за приходи-Скопје на име КТМ СЕРВИС ДОО, 
Скопје.                                                             (21083) 
Даночна картичка бр. 4030992110776 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Ечка,Скопје.  (20955) 

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

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за јавни 
набавки во Министерството за одбрана на Република Ма-
кедонија, објавува 

 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
ПО ТРЕТ ПАТ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за 

одбрана, ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката: Прехранбени производи: ка-

као, кафе, сенф и чај по Список бр. 1. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни правни и физички лица. 
4. Постапката на повикот се спроведува согласно Зако-

нот за јавни набавки. 
5. Бараните производи по својот квалитет треба во це-

лост да ги исполнуваат условите предвидени со важечките 
прописи и нормативи. 

6. Испорака на производите: дадена во Список бр. 1. 
7. Набавката е делива по вид на производ. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- понудата треба да го содржи  името, адресата и седиш-

тето на понудувачот, 
- цена  со пресметан ДДВ. ДДВ  посебно да е пресме-

тан и искажан во цената,  
- начин на плаќање, 
- рок на испорака,  
- опис на квалитет и потекло на производот.  
 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната  придружна документација во оригинални при-
мероци  или заверени  кај нотар и тоа:  

- техничко технолошки  бонитет, расположива опрема 
и други физички капацитети потребни за реализирање на 
набавката,  

- извод од регистрација на дејноста усогласена со За-
конот за трговски друштва и единствена класификација на 
дејности,  
     - документ за бонитет издаден од Централниот регис-
тар, 

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

- доказ - извод од судска евиденција дека не е отворена 
постапка за  стечај или е во процес на ликвидација, 

- доказ - извод од судска евиденција дека со  правосил-
на  пресуда не е  му е изречена мерка на безбедност - заб-
рана на вршење на дејност. 

Бараната документација не смее да биде постара од 6 
(шест) месеци. 

 Критериум за избор на најповолен понудувач:  
- техничко технолошки можности  
  за производство-испорака и квалитет ........50 бодови, 
-  цена .................................................................40 бодови, 
-  начин и услови на плаќање...........................5 бодови,  
- рок на испорака................................................5 бодови. 
 
IV.  ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата се доставува согласно член 55, 56, и 57 од 

Законот за јавни набавки и таа се доставува во еден ориги-
нален примерок, што треба да биде потпишан од страна на 
одговорното лице на понудувачот на адреса: Министер-
ство за одбрана  ул. �Орце Николов� бб, Скопје најдоцна 
до 16.08.2002 година или со предавање на Комисијата за 
јавни набавки на лице место, на денот на јавното отвора-
ње. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
19.08.2002 година со почеток во 12,00 часот, во простори-
ите на Министерството за одбрана на Република Македо-
нија, ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
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Претставниците на понудувачот на денот на јавното 
отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното отво-
рање. 

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.  
Понудите кои нема да  бидат доставени во утврдениот 

рок и оние понуди кои не се  изработени според тендерска-
та документација, како и оние кои не се во согласност со 
одредбите од Законот за јавни набавки, нема да се разгледу-
ваат.  

Дополнителни појаснувања може да се добијат на те-
лефон  02/28 23 84. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки во АД �Електростопанство на Маке-
донија�-Скопје, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-67/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ  НА ПОНУДИ ЗА  НАБАВКА НА 
ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ И КОЖНИ ЧИЗМИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-

67/2002 е АД �Електростопанство на Македонија�, со 
седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на:  

1.2.1. ниски чевли            кол.................1.087 пара; 
1.2.2. високи чевли          кол.................3.836 пара; 
1.2.3. кожни чизми          кол....................547 пара. 
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, реализација-
та на набавката да ја подели на повеќе понудувачи. 

1.6. Тендерската документацијата може да се по-
дигне од Службата за заеднички набавки, 9 спрат, соба 
бр. 7, секој работен ден од 11,00 до 13,00 часот, при 
што треба да приложат доказ за уплатени 500,00 МКД, 
на жиро сметка 220401100169286, Македонска банка, 
корисник АД ЕСМ-Скопје, ЕДБ 4030989128346, со наз-
нака за Отворен повик бр. 01-67/2002. 

1.7. Информација на телефон 02/149-158. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА  
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и името на производи-
телот на опремата. 

2.2. Понудата треба да ја содржи единечната цена, 
како и фиксната вкупна вредност на целата понуда (со 
сите давачки согласно член 57 став 3 од Законот за јав-
ни набавки, ако набавката е од странство), на паритет 
ДДП магацин на набавувачот, изразена во МКД и со 
посебно искажан ДДВ. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. При одлучувањето, договарањето и 
реализацијата на набавката ќе се применува берзански 
курс. 

2.3. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-
те за плаќање и тоа само еден начин недвосмислено де-
финиран. 

2.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 
на опремата. 

2.5. Понудата не мора да се однесува на целиот 
обем на набавката-не е дозволена делумна понуда во 
рамките на една позиција. 

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тацијата која се бара и комерцијалната понуда), треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 

регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки. 
3.2. Странско правно или физичко лице, треба да 

достави ревизорски извештај од странска реномирана 
ревизорска институција, регистрирана за вршење на ре-
визија. Ревизорскиот извештај треба да содржи подато-
ци за вкупното економско работење на странскиот по-
нудувач во последните три години. 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други давачки. 

3.5. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ. 
3.6. Понудувачот треба да достави доказ за технич-

ка способност и тоа: 
3.6.1. Референтна листа на производителот за испо-

раки на ваков вид опрема во последните 3 години. 
3.6.2. Сертификат за квалитет за понудената опрема 

од производителот или од независна контролна куќа. 
3.7. Претставниците на понудувачите треба да да-

дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
во согласност со член 31, став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

3.8.Целокупната документација треба да е оригинал 
или заверени копии верни на оригиналот и не постари 
од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 
4.1. Цена        50 поени; 
4.2. Рок и начин на плаќање      30 поени; 
4.3. Рок на испорака       20 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Рокот на доставување на понудата е најдоцна 

до денот и часот на јавното отворање. 
5.3. Заедно со понудата понудувачот треба да дос-

тави и еден урнек од понудената опрема. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: АД  �Електростопанство на Ма-
кедонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 Ок-
томври� бр. 9, 1000 Скопје или на лице место на тенде-
рот. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
20.08.2002 година, во 11,00 часот, во просториите на 
АД  �Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Ок-
томври� бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за 
состаноци, во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
6.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок, оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокуп-
на документација нема да се разгледуваат. 

 
                     Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 2/2002)-пречистен текст, 
Комисијата за јавни набавки на Основното училиште 
�Абдил Фрашери� од село Боговиње, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА НОВ 
УЧИЛИШЕН ОБЈЕКТ (ТРЕТА ФАЗА) СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 1/2002 е Ос-

новното училиште �Абдил Фрашери� од село Богови-
ње, општина Боговиње. 

1.2. Предмет на набавката е изградба на нов учили-
шен објект (трета фаза). 

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 согласно 
со одредбите од Законот за јавни набавки. 

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација со која располага на-

бавувачот се однесува за изградба на нов училишен об-
јект (трета фаза) даден во тендерската документација. 

2.2. Тендерската документација заинтересираните 
понудувачи можат да ја подигнат во просториите на 
Основното училиште �Абдил Фрашери� во село Бого-
виње, секој работен ден од 09,00 до 15,00 часот, во вре-
мето на траење на јавниот повик. 

2.3. При подигање на тендерската документација за-
интересираните понудувачи треба да уплатат 700,00 де-
нари неповратен надомест на благајната на набавувачот. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
- име, адреса и седиште на понудувачот; 
- цената на секоја позиција од набавката посебно, 

како и вкупната цена на набавката во денари со сите 
јавни давачки; 

- начин на плаќање; 
- гарантен рок; 
- рок на извршување на работите; 
- фактор на непредвидени работи. 
Рокот на важност на понудата е 30 дена од денот на 

отворањето. 
Рок на прием на понудата до денот на јавното отво-

рање. 
 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Доказ за финансиската способност на понудувачот, 

односно документ за бонитет кој го издава Централни-
от регистар согласно член 24 од Законот за јавни на-
бавки и согласно Правилникот за содржината на доку-
ментот за бонитет, доказ дека не е во стечај, доказ дека 
нема забрана за вршење на дејност, потврда од Управа-
та за јавни приходи за платени даноци, придонеси и 
други јавни набавки (горенаведените документи да би-
дат оригинал или копија заверена кај нотар), како и до-
каз за техничка способност согласно член 25 од Зако-
нот за јавни набавки. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- начин и услови на плаќање  10 бодови; 
- цена    50 бодови; 
- рок за изведување на работите  20 бодови; 
- гарантен рок    10 бодови; 
- бонитет    10 бодови. 

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
6.1. Понудата се доставува согласно со член 55, 56 

и 57 од Законот за јавни набавки и таа се доставува во 
еден оригинален примерок, што треба да биде потпи-
шан од страна на одговорното лице на понудувачот. 

6.2. Понудата и придружната документација се дос-
тавуваат во затворен коверт. 

6.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

 
7. РОКОВИ 
7.1. Отворениот повик трае до 11.08.2002 година. 
7.2. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 

12.08.2002 година во 10,00 часот во просториите на Ос-
новното училиште �Абдил Фрашери�, село Боговиње, во 
присуство на овластени претставници на понудувачите. 

7.3. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние понуди кои не се изработени според 
тендерската документација, како и оние кои не се во 
согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, 
нема да се разгледуваат. 

       Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 29/23/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач 
Единица за раководење со проектот-Програма Соци-

јална инфраструктура во Македонија, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведба на проект �Канализација за фекални води за 

дел од град Тетово�, што опфаќа изведба на колектор-
ски цевковод за месните заедници �Андреа Савевски-
Кикиш� и �Иљо Антески-Смог� во кој се сливаат сите 
цевки од уличната канализациона мрежа, со вкупна 
должина од околу 1950 метри. 

 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лицита-

ционите документи кои заинтересираните понудувачи 
можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата 
за раководење со проектот, на адреса: ул. �Петар Поп 
Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 900 
денари неповратни средства во готово. 
Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со 

проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни 
места за пополнување. 

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наз-
начени во лицитационите документи за реализација на 
проектот. 

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единеч-
ни цени за секоја позиција од приложениот предмер и 
вкупна вредност на работите (во денари)-без ДДВ. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА (прилог кон понудата) 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот 

на платниот промет или Централниот регистар, ориги-
нал или копие заверено кај нотар. 

4.3. Техничко-технолошки бонитет. 
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4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 ме-
сеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како 
доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на 
ликвидација. 

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена  мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци). 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена                                                         40 поени; 
5.2. Ефикасност                                             20 поени; 
5.3. Рок за изведување на работите             15 поени; 
5.4. Техничка и кадровска опременост       10 поени; 
5.5. Начин на плаќање                                    5 поени; 
5.6. Референц листа                                        5 поени; 
5.7. Опис на методологијата                          5 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството 
за понудувачите. 

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лич-
но на адреса на набавувачот: �Единица за раководење 
со проектот-Програма Социјална инфраструктура во 
Македонија�, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 14А, 1000 
Скопје. 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 13.08.2002 
година, до 13,00 часот. Сите понуди кои што ќе прис-
тигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат 
вратени на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на ов-
ластени лица ќе се изврши на 13.08.2002 година во прос-
ториите на Единицата за раководење со проектот, на 
адреса наведена во точка 6.2 погоре, во 13 часот. 
Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за 
јавни набавки на Единицата за раководење со проектите. 

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Ко-
мисијата за јавни набавки да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

7.4. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Единицата за раково-
дење со проектот, секој работен ден од 09,00 до 14,30 
часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415. 
                                       
                                                 Комисија за јавни набавки  

___________ 
 
Врз основа на член 95 и член  95-ж од Законот за 

трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00 и 6/02), 
Агенцијата на Република Македонија за приватизација, 
објавува 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ ОД СЛЕДНИВЕ 

ДРУШТВА 
 
1. ДОО  �ЕЛАН - 99 ПЛУС� - Куманово 
- дејност- разни животински продукти, пијалаци; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба:  удел  на Агенцијата со вредност од 

11.272 ЕУР, што претставува 8,45 % од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 90 %. 
- минимална продажна цена на уделот: 1.127 ЕУР. 

2. ДОО  �НОМИКО� - Куманово 
- дејност- разни животински продукти, пијалаци; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба:  удел на Агенцијата со вредност од 

11.272 ЕУР, што претставува 8,44 % од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 90 %. 
- минимална продажна цена на уделот: 1.127 ЕУР. 
3. ДОО  �ГРОМАРКЕТ � - Куманово 
- дејност- разни животински продукти, пијалаци; 
- број на вработени -  нема податоци; 
- за продажба:  удел на Агенцијата  со вредност од 

9.182 ЕУР, што претставува 8,41 % од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 90 %. 
- минимална продажна цена на уделот: 918 ЕУР. 
4. ДОО  �РЕМОНТ � - Битола 
- дејност- поправки и одржување на моторни возила; 
- број на вработени -  нема податоци; 
- за продажба:  удел на Агенцијата  со вредност од 

15.912 ЕУР, што претставува 6,80 % од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 90 %. 
- минимална продажна цена на уделот: 1.591 ЕУР. 
5. ДОО  �ТЕКСТИЛ � 96 - Скопје 
- дејност- трговија на големо; 
- број на вработени -  нема податоци; 
- за продажба:  удел на Агенцијата  со вредност од 

10.655 ЕУР, што претставува 4,12 % од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 95 %. 
- минимална продажна цена на уделот: 533 ЕУР. 
6. ДОО МЗТ  �ИНЖЕНЕРИНГ � - Скопје 
- дејност- проектирање на градежни објекти; 
- број на вработени -  нема податоци; 
- за продажба:  удел на Агенцијата  со вредност од 

309.549 ЕУР, што претставува 57,05 % од главнината 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 0 %. 
- минимална продажна цена на уделот: 309.549 ЕУР. 
7. ДОО ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА ЗДРАВЈЕ - 

Делчево 
- дејност- земјоделски услуги за сточарство; 
- број на вработени -  12 (состојба 1997 година); 
- за продажба:  удел на Агенцијата  со вредност од 

1.315 ЕУР, што претставува 2,14 % од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 0 %. 
- минимална продажна цена на уделот: 1.315 ЕУР. 
8. ДОО  �МЛАДОСТ� - Демир Хисар 
- дејност- ресторани со послужување; 
- број на вработени -  нема податоци; 
- за продажба:  удел на Агенцијата  со вредност од 

65.016 ЕУР, што претставува 34,00 % од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 0 %. 
- минимална продажна цена на уделот: 65.016 ЕУР. 
Понудите за купување на удели во писмена форма 

се доставуваат во запечатен плик, на кој стои: адреса 
на Агенцијата, назнаката �не отворај�, а под тоа �пону-
да�, назив на претпријатието за кое се однесува пону-
дата, име на купувачот, со адреса, телефон и контакт 
лице (за правни субјекти), а за физичките лица и мати-
чен број од лична карта. 
Понудата треба да содржи: 
- Вредност на уделот што купувачот сака да го купи; 
- Износот на средства што купувачот е подготвен да 

го плати; 
- Начин на плаќање (согласно законските прописи); 
- Рок (датум) за отплата-веднаш или на рати; 
- Број на годишни рати (не повеќе од пет) и 
- Обезбедување на плаќањето (доколку се плаќа на рати). 
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Понудите по јавниот повик се доставуваат по пис-

мен пат, со доказ положена гаранција во износ од 10 % 
од продажната цена на уделот. 

Комисијата за јавни набавки во Министерството за 
одбрана, согласно Законот за јавни набавки, го дава 
следното 

Понудите се отвораат јавно, од страна на комисијата.   Кога најповолниот понудувач ќе одбие да склучи до-
говор или не ќе ги уплати средствата во рокот предви-
ден со договорот, гаранцијата ја наплатува Агенцијата. 

И З В Е С Т У В А Њ Е 
 

По Отворениот повик бр. 16/3-2777/98, објавен во 
�Дневник� на 22.07.2002 година и во �Службен весник 
на РМ�, заинтересираните понудувачи се известуваат 
дека гарнизонската набавка за леб, бурек, крофни, ек-
лери, свежо млеко, јогурт, свежо овошје и зеленчук за 
гарнизоните Куманово, Крива Паланка, Штип, Велес и 
Струмица се стопира. 

жиро-сметка на Агенцијата: 
Број: 240-0100000350-94 
Банка депозитор: Балканска банка АД - Скопје 
Единствен даночен број: 4030993262472 
Понудите се примаат најдоцна во рок од 15 дена од 

денот на објавувањето на јавниот повик на следната адре-
са: Агенција на Република Македонија за приватизација, 
ул. �Никола Вапцаров� бр. 7, пош.фах 410, 1000 Скопје. Набавката за гарнизоните Штип, Велес и Струмица 

ќе се врши на 15.08.2002 година по Отворениот повик 
бр. 16/3-67/145, објавен на 25.07.2002 година во днев-
ниот весник �Дневник�. 

Неуредните и неблаговремено доставените понуди 
нема да бидат предмет на разгледување. 
Лицата заинтересирани за набавка на информатив-

ниот пакет за продажба на удели на претпријатието, 
истиот може да го купат во Агенцијата секој работен 
ден од 800-1500 часот по цена од 1.000,00 денари. 

 
Комисија за јавни набавки 

   

 

AГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА MАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 
 

О Д Л У К И 
 ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА ЌЕ ГИ ПОНУДИ ЗА 

ПРОДАЖБА НА БЕРЗА 
 
 

Р.бр. Акционерско 
друштво Место 

Вредност на 
друштвото 

(ЕУР) 

Капитал 
за 

продажба 
(ЕУР) 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото 

Број на 
акции за 
продажба 

Продажна 
цена по 
акција 
(ЕУР) 

1 РЖ Интер-
Трансшпед Скопје 

 
2.993.101 

 
1.704.226 56,94% 333.316 5,11 

2 МЗТ Хепос Скопје 4.105.418 1.736.638 42,30% 33.966 10,23 
3 Димко Митрев Велес 2.045.168 16.668 0,82% 326 1,00 
4 ГД-Тиквеш Кавадарци 3.476.786 655.221 18,85% 12.815 2,56 
5 Струмичанка-

Конфекција Струмица 107.371 32.211 30,00% 630 2,56 

6 Струмичанка-
Предилница Струмица 2.040.055 612.017 30,00% 11.970 2,56 

7 МЗТ Леарница Скопје 3.757.178 926.144 24,65% 18.114 5,11 
8 Пролукс Прилеп 1.212.165 181.121 14,94% 3.543 5,11 
9 Словин 

Југококта Скопје 918.930 117.965 12,84% 23.072 0,51 

10 Еуропрофил, с. 
Алданци Крушево 357.904 118.342 33,07% 23.146 0,50 

11 Карпош-
Одржување 

Крива 
Паланка 84.517 44.511 52,67% 871 51,13 

12 Млекара Струмица 157.226 24.235 15,41% 4.740 5,00 

13 
Земјоделско 
сточарски 
комбинат 

Струмица 774.959 60.363 7,79% 11.806 5,00 

14 Деловен центар-
Винојуг Гевгелија 1.171.838 1.035.399 88,36% 202.507 5,11 

15 Млекара Прилеп 508.719 59.988 11,79% 1.173 51,13 

16 
Жито Малеш-
Свињарска 
фарма 

Берово 819.601 98.679 12,04% 1.930 51,13 

17 9-ти Мај Неготино 808.999 315.087 38,95% 6.163 51,13 
18 Стоковна куќа 

Корзо Битола 800.000 150.436 18,80% 29.423 5,11 
19 Интернационал Велес 1.789.522 536.857 30,00% 10.500 51,13 
 
Акциите ќе бидат понудени на берзата најмалку 7 дена по нивното објавување. 
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КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА Врз основа на Законот за хартии од вредност Уп-
равниот одбор на АДГ Пелагонија - Скопје, објавува 
дел од ревидираниот финансиски извештај 

на 31 декември 2001 
(во илјада денари) 

  
А СРЕДСТВА      31 декември 2001 ИЗВЕШТАЈ  НА  РЕВИЗОРОТ   НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА Според наше мислење, приложените консолидирани 

финансиски извештаји во сите материјални аспекти, освен 
за ефектите на усогласувањата кои би можеле да се сметаат 
за потребни во поглед на количината и вредноста на зали-
хите, како што е приложено во ставот 3, реално ја прикажу-
ваат финансиската состојба на друштвото на 31 декември 
2001, како и резултатите од работењето за годината што за-
вршува на 31 декември 2001, во согласност со законските 
прописи и прифатените сметководствени стандарди во Ре-
публика Македонија. 

Нематеријални средства          304 
Материјални средства   712.010  
Аванси за материјални средства         127 
Финансиски вложувања     29.115 
         ______________ 
Вкупно нетековни средства  741.556 
       _______________ 
 
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА 
Залихи    540.820 
Побарувања од купувачи         804.319  Други краткорочни побарувања         121.067 КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ Парични средства и хартии од вредност 108.308 за годината што завршува на 31 декември 2001     ________________ (во илјада денари)  Вкупно тековни средства               1.574.514 

       _________________ 
                                   31 декември 2001 АВР                        17.591 
Приходи од продажба   1.891.270     _________________ 
Останати оперативни приходи     100.573 ВКУПНО СРЕДСТВА                 2.333.661 

 Сопствени производи употребени и 
Б КАПИТАЛ И ОБВРСКИ  капитализирани          1.365 
 Промена на вредноста на залихите    146.447 
Запишан капитал   318.765 Трошоци за суровини и материјали  (684.454) 
Законски и други резерви          665 Трошоци на вработените    (647.300) Пренесена загуба   (37.472) Амортизација       (54.430) Добивка за тековна година    25.097 Останати оперативни расходи    (721.938) 

    _________________     ________________ 
Вкупно капитал и резерви  307.055 

Оперативна добивка   31.533 
    _________________ 

    ________________ 
Долгорочни обврски     65.868 

Нето расходи од финансирање  (2.865) 
    _________________ 

Краткорочни обврски спрема добавувачи  613.606 
Други краткорочни обврски                 1.224.408 
Обврски за даноци       22.923 Добивка од редовно 

О Б Ј А В А 
Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија (�Службен весник на РМ� 

бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика 
 

О Б Ј А В У В А  
Просечната месечна нето плата по работник за месец јули 2002 година неможе да изнесува помалку од утврде-

нат  на ниво на оддел и тоа: а 
Оддел Назив на одделот износ 
01 Земјоделство, лов и соодветни услужни активности 6603 
02 Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни активности 6081 
05 Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, услужни активности во ри-

барството 5704 
10 Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на трест 8451 
11 Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и 

гас, освен истражувања 0 
12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 0 
14 Вадење на други руди и камен 8694 
15 Производство на прехранбени производи и пијалаци 9311 
16 Производство на тутунски производи 8171 
17 Производство на текстилни ткаенини 4295 
18 Производство на предмети за облека: доработка и боење на крзно 3560 
19 Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки произ-

води и обувки 2358 

работење пред оданочување                  28.668 
    _________________ 

    _________________ 
              Вкупно обврски    1.926.805 
    _________________ Данок на добивка   (3.571) 

    _________________  ПВР        99.801 
    _________________ НЕТО ДОБИВКА ЗА  

ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА  25.097 
    _________________ 

ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ               2.333.661 
    ___ ______________ 
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9

20 Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од 
слама и плетарски материјал 4766 

21 Производство на целулоза, хартија и производи од хартија 7783 
22 Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми 9003 
23 Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво 11141 
24 Производство на хемикалии и хемиски производи 10490 
25 Производство на производи од гума и производи од пластични маси 5610 
26 Производство на производи од други неметални минерали 10293 
27 Производство на основни метали 8485 
28 Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уре-

ди 5550 
29 Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место 6488 
30 Производство на канцелариски и сметачки машини 7561 
31 Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место 7476 
32 Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати 4698 
33 Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници 11517 
34 Производство на моторни возила, приколки и полуприколки 5206 
35 Производство на други сообраќајни средства 7418 
36 Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место 4483 
37 Рециклажа 0 
40 Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода 10555 
41 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода 7556 
45 Градежништво 5429 
50 Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на мо-

торни горива 8021 
51 Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли 10122 
52 Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за 

лична употреба и за домаќинствата  4943 
55 Хотели и ресторани 5861 
60 Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 6436 
61 Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 5023 
63 Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции  11755 
64 Поштенски активности и телекомуникации 12639 
65 Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови 13902 
66 Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита 17932 
67 Помошни активности во финансиското посредување 21294 
70 Активности во врска со недвижен имот 11946 
71 Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба 

и за домаќинствата 3446 
72 Компјутерски и сродни активности 7976 
73 Истражување и развој 8659 
74 Други деловни активности 8473 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита 6962 
80 Образование 6385 
85 Здравство и социјална работа 6766 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности 7637 
91 Дејност на организации врз база на зачленување 10014 
92 Рекреативни, спортски, културни и забавни активности 6794 
93 Други услужни дејности 9017 
95 Приватни домаќинства со вработени лица 0 
99 Екстериторијални организации и тела 0 

 
                                                                                                                                              Министер, 

                                                                                                                         Бедредин Ибраими, с.р. 
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