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1101. 
Врз основа на член 63 став 1 од Уставот на Република 

Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 16 јули 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕНИК 
ВОСОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 
1. Се верифицира мандатот на пратеникот Агим 

Џељиљи. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
С ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

      Бр. 07-3668/1                               Претседател 
16 јули  2003 година           на Собранието на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1102. 
Врз основа на член 19, точка 13, алинеја 5 од Зако-

нот за одбрана (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 42/2001 и 5/2003), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14.07.2003 годи-
на, онесе д 

У Р Е Д Б А 
ЗА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ И ПРИ-
ОРИТЕТ ПРИ РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ГРАЃА-

НИТЕ ВО ОДБРАНАТА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се уредуваат критериумите за рас-

поредување и приоритетот при распоредувањето на 
граѓаните во одбраната.  

Член 2 
Во остварувањето на своите права и должности во 

одбраната, граѓаните можат да се распоредуваат во: 
Армијата на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Армијата), силите на цивилната заштита, орга-
ните на државната власт, трговските друштва и јавните 
претпријатија, установи и служби од посебно значење 
за одбраната и единиците на локалната самоуправа. 

 
Член 3 

Граѓаните се распоредуваат во одбраната доколку 
го отслужиле воениот рок или на друг начин ја регули-
рале обврската за служење на воениот рок и се оценети 
за способни или ограничено способни за воена служба 
и ако поседуваат стручни, физички и психички способ-
ности потребни за успешно извршување на должности-
те и задачите на кои се распоредуваат.  

 
Член 4 

При распоредувањето на граѓаните во одбраната, 
приоритет има Армијата. 
Во Армијата се распоредуваат граѓаните - воени об-

врзници кои го отслужиле воениот рок. 
Вработените во Министерството за внатрешни ра-

боти кои имаат воен распоред во Министерството за 
внатрешни работи, не се распоредуваат во Армијата, 
додека се во работен однос. 

Член 5 
Распоредувањето на граѓаните во Армијата се врши 

по следните критериуми: 
- воените обврзници - војници во резервниот состав 

на Армијата доколку се оценети за способни за воена 
служба - до наполнување на 35 години живот, односно 
доколку се оценети за ограничено способни за воена 
служба - до наполнување на 30 години живот; 

- воените обврзници - подофицери во резервниот 
состав на Армијата - до наполнување на 45 години жи-
вот, а офицери во резервниот состав на Армијата - до 
наполнување на 50 години живот. 
По исклучок од став 1 на овој член, воени обврзници 

во резервниот состав на Армијата можат да се распоре-
дуваат во Армијата и до наполнување на 55 години жи-
вот, доколку на одредени формациски места нема мож-
ност да се постават воени старешини со воено стручни 
квалификации утврдени за тие формациски места. 

 
Член 6 

Лицата кои воениот рок го отслужиле во Армијата 
без оружје, односно во цивилна служба, се распореду-
ваа  во силите на цивилната заштита. т

 
Член 7 

Во силите на цивилната заштита формирани од Ре-
публиката, се распоредуваат воени обврзници кои го 
отслужиле воениот рок или на друг начин ја регулира-
ле обврската за служење на воениот рок, по наполнува-
ње 35 години живот ако се оценети за способни за вое-
на служба, односно по наполнување 30 години живот 
ако се оценети за ограничено способни за воена служ-
ба, кои со своите стручни, физички и психички способ-
ности ќе одговараат на задачите за кои се распоредуваат. 

 
Член 8 

Во органите на државната власт и во единиците на 
локалната самоуправа на работи од посебно значење за 
одбраната се распоредуваат раководните работници и 
работниците кои наполниле 35 години живот, одредени 
од функционерот кој раководи со овие органи, во сог-
ласност со Министерството за одбрана, се додека рабо-
тат во тие органи. 

Член 9 
Во трговските друштва, јавните претпријатија, 

установи и служби можат да се распоредуваат работни-
ци кои наполниле 35 години живот, доколку извршува-
ат работи од посебно значење за одбраната, односно за 
потребите на одбраната, определени од раководното 
лиц , во согласност со Министерството за одбрана. е

 
Член 10 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба, 
престанува да се применува Правилникот за критериу-
мите за распоредување на воените обврзници во резер-
ва за потребите на пополнување на Армијата на Репуб-
лик  Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 29/95). а

 
Член 11 

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

 
      Бр. 23-3249/1       Претседател на Владата 
14 јули 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
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1103. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 21.07.2003 година, донесе а 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА  

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македони-

ја за 2003 година, кај сметката 637, Раздел 09002 Мини-
стерство за финансии - функција на држава, Програма 12 - 
Функција, потставката 427119 - Пренесени обврски од 
претходни години се намалува за 20.000.000,00 денари, а 
потставката 428112 - Тековна резерва (разновидни расхо-
ди) е зголемува за 20.000.000,00 денари. с

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
      Бр.23-3429/1                      Претседател на Владата 
21 јули 2003 година                  на Република Македонија, 
           Скопје       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1104. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21.07.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, во рамките на 
разделот 02002 Државен завод за ревизија, Програма 
11 Администрација, потставката 426211 - Канцелари-
ски простор се намалува за 350.000,00 денари, а пот-
ставката 425216 - Одржување на градежни објекти се 
зголемува за 350.000,00 денари. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
     Бр.23-3369/1                      Претседател на Владата 
21 јули 2003 година                  на Република Македонија, 
           Скопје       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1105. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 21.07.2003 година, донесе а 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА  

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2003 година, кај сметката 637, во рамките на 
разделот 09003 Царинска управа, Програма 11 Адми-
нистрација, потставката 421111 - Електрична енергија 
се намалува за 401.000,00 денари, а потставката 425111 
- Поправка и сервисирање на леки коли се зголемува за 
401.000,00 денари. 

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

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
     Бр.23-3370/1                      Претседател на Владата 
21 јули 2003 година                  на Република Македонија, 
           Скопје       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1106. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21.07.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ  УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ  НА 
Р ЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2003 година, кај сметката 637, во рамките на 
разделот 09002 Министерството за финансии - Функ-
ции на државата, Програма 12 Функции, потставката 
463212 - Купување на информатичка опрема се намалу-
ва за 50.000.000 денари, а потставката 467122- Плаќање 
по основ на ДДВ се зголемува за 50.000.000 денари. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кед нија�. о 

 Бр. 23-3380/1                     Претседател на Владата 
21 јули 2003 година               на Република Македонија, 

     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1107. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 21.07.2003 година, донесе а

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ  УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ  НА 
Р ЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2003 година, кај сметката 637, во рамките на 
разделот -180.10 Финансирање на дејности од областа 
на културата, Програма 12-Библиотечна дејност, пот-
ставката 426614 - Осигурување на недвижности и пра-
ва се намалува за 500.000 денари, потставка 468111 - 
Реконструкција на градежни објекти се намалува за 
825.000 денари, Програма 13 - Филмска дејност потста-
вката 426614 - Осигурување на недвижности и права на 
објекти се намалува за 500.000 денари, потставка 
463218 - Купување на друга опрема се намалува за 
150.000 денари, потставка 468111 - Реконструкција на 
градежни објекти се намалува за 205.000 денари, Про-
грама 14 Сценско-уметничка дејност потставка 468112- 
Реконструкција на опрема се намалува за 310.917 дена-
ри,  потставка 463212 - Купување на информатичка 
опрема се намалува  за 112.773 денари, Програма 15-
Заштита на спомениците на културата, потставка 
426614-Осигурување на недвижности и права се нама-
лува за 500.000 денари, потставка 443615 - Заштита на 
споменици на културата се намалува за 3.000.000 дена-
ри, потставка 468111 -Реконструкција на  градежни об-
јекти се намалува за 400.000 денари, 463218 - Купува-
ње на  друга опрема се намалува за 350.000 денари, 
Програма 16-Ликовна  и музејска дејност, потставка 
426614 - Осигурување на недвижности и права се нама-



23 јули 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 48 - Стр. 3 
 
лува за 1.700.000 денари, потставка 443616 - Ликовна и  
музејска дејност се намалува за 2.000.000 денари, пот-
ставка 463218 -  Купување на друга опрема да се намали 
за 185.000 денари, потставка на 46811 - Реконструкција 
на градежни објекти се намалува за 400.000 денари, а кај 
Програма 14 - Сценско-уметничка дејност, потставка 
426716 - Други стручни услуги се зголемува за 3.200.000 
денари, потставка 468111 - Реконструкција на градежни 
објекти се зголемува за 2.938.690 денари, Програма 17 -  
Културно-уметнички манифестации, потставка 443617 - 
Културно-уметнички манифестации се зголемува за 
3.000.000 денари, Програма 19 - Меѓународна соработка, 
потставка 443618 - Други трансфери од областа на кул-
тур та се зголемува за 2.000.000 денари. а 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  денот 

на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кед нија�. о 

 Бр. 23-3428/1                     Претседател на Владата 
21 јули 2003 година               на Република Македонија, 

     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1108. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата  

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/03), а во врска со чле-
новите 4 и 17 од Законот за правата, обврските и одго-
ворностите на органите на државната власт во поглед на 
средствата  во државна сопственост што тие ги користат 
и располагаат (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 61/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14.07.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА МОТОРНО ВОЗИЛО  

Член 1 
Се пренесува правото на користење на патничко мотор-

но возило марка - �MITSUBISHI PAJERO� со регистарски 
број 010-646, број на шасија: JMVONV24OMJ304184, број 
на мотор: MU304184, година на производство 1994, од 
досегашниот корисник Министерство за внатрешни ра-
боти на Република Македонија, на новиот корисник 
Национални паркови и ловишта - Скопје, шумски ре-
зерват �Јасен�.  

Член 2 
Примопредавањето на возилото од член 1 на оваа одлу-

ка, да се изврши меѓу Министерството за внатрешни рабо-
ти на Република Македонија и Нацинални паркови и ло-
вишта - Скопје, шумски резерват �Јасен�, во рок од осум 
ден  од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. а

 
Член 3 

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

 Бр. 23-3394/1                     Претседател на Владата 
14 јули 2003 година               на Република Македонија, 

     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1109. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
42/2001 и 5/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14.07.2003 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦA НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВЕЖБОВНИ 
АКТИВНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА 
 
1. За учество на Свечената церемонија за примопре-

давање на должноста на Командантот на СЕЕБРИНГ, 
генерал-потполковник Андреас Кузелис и претседава-
чот на СЕДМ КК и ПВУК на ММСЈИЕ, г. Овидиу 

Дранга, којa ќе се одржи во Република Романија-Кон-
станца, на 25.07.2003 година, се испраќа на вежбовни 
активности во периодот од 21-ви до 26-ти јули 2003 го-
дина една единица на Армијата во состав од дваесет и 
осум припадници на постојаниот состав на Армијата на 
Република Македонија (двајца офицери и дваесет и 
шест професионални војници). 

2. Финансиските трошоци за учесниците и реализа-
ција на вежбовните активности ги обезбедува Републи-
ка Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците на 
вежбата ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовните активности, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

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

 
 Бр. 23-2163/2                    Претседател на Владата 

14 јули 2003 година               на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1110. 
Врз основа на член 4 и 12 од Законот за концесија 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 42/93) 
и член 13, став 4 од Законот за радиодифузната дејност 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 20/97), 
Владата на Република Македонија, на предлог на Сове-
тот за радиодифузија, на седницата одржана на 
14.07.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
КОНЦЕСИИ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА РАДИО И 

ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМИ ПРЕКУ 
КАБЕЛСКА МРЕЖА 

 
I. Во Одлуката на Владата на Република Македони-

ја бр. 23-3100/1 од 24 јули 2001 година (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 63/01), точката �8. Друштво за произ-
водство и услуги Мултимедија Гоце и др. ДОО екс-
порт-импорт Гостивар� со подрачје на концесијата 
�Гостивар (Западниот дел од градот и населени места 
определени-омеѓени според приложената скица-опис)� 
се брише. 

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

 
 Бр. 23-2236/1                    Претседател на Владата 

14 јули 2003 година               на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1111. 
Врз основа на член 36 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 14.07.2003 
год на, донесе и 

О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕСТАНУВАЊЕ НА  ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Се утврдува дека на досегашниот корисник Маке-
донски железници - Скопје Ц.О., му престанува право-
то на користење на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија, кое претставува: 

- КП бр. 12963 КО Центар I во површина од 2780 м2 
заведено во ПЛ бр. 44292 КО Центар I; 

- КП бр. 433/1 КО Кисела Вода II во површина од 
453 м2 заведено во ПЛ бр. 3 КО Кисела Вода II; 

- КП бр. 434/1 КО Кисела Вода II во површина од 
984 м2 заведено во ПЛ бр. 3 КО Кисела Вода II; 
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- КП бр. 393/3 КО Кисела Вода II во површина од 
947 м2 заведено во ПЛ бр. 3 КО Кисела Вода II; 

- КП бр. 394/3 КО Кисела Вода II во површина од 
33 м2 заведено во ПЛ бр. 689 КО Кисела Вода II; 

- КП бр. 394/4 КО Кисела Вода II во површина од 
16 м2 заведено во ПЛ бр. 689 КО Кисела Вода II; 

- КП бр. 435 КО Кисела Вода II во површина од 347 
м2 заведено во ПЛ бр. 3 КО Кисела Вода II; 

- КП бр. 437/3 КО Кисела Вода II во површина од 
5823 м2 заведено во ПЛ бр. 3 КО Кисела Вода II; 

- КП бр. 449/2 КО Кисела Вода II во површина од 
284 м2 заведено во ПЛ бр. 3 КО Кисела Вода II; 

- КП бр. 6682/4 КО Кисела Вода II во површина од 
110 м2 заведено во ПЛ бр. 3 КО Кисела Вода II; 

- КП бр. 6682/5 КО Кисела Вода II во површина од 
29 м2 заведено во ПЛ бр. 3 КО Кисела Вода II; 

- КП бр. 6683/2 КО Кисела Вода II во површина од 
102м2 заведено во ПЛ бр. 3 КО Кисела Вода II; 

- КП бр. 6685/2 КО Кисела Вода II во површина од 
283 м2 заведено во ПЛ бр. 3 КО Кисела Вода II; 

- КП бр. 6666/4 КО Кисела Вода II во површина од 
11279 м2 заведено во ПЛ бр. 3 КО Кисела Вода II; 

- КП бр. 6666/12 КО Кисела Вода II во површина од 
11089 м2 заведено во ПЛ бр. 3 КО Кисела Вода II  
и ли  со вкупна површина од 34559 м2. 

Член 2 
На досегашниот корисник Македонски железници - 

Скопје Ц.О. му припаѓа надомест доколку има вложу-
вања на земјиштето од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кед нија�. о

 
 Бр. 23-3338/1                     Претседател на Владата 

14 јули 2003 година               на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1112. 
Врз основа на член 36 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2003 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), а во врска со рас-
пишаниот Оглас за поднесување на барања за користе-
ње на средства за изградба на системи за водоснабду-
вање и канализации во единиците на локалната самоу-
права, објавен на 22 и 23.04.2003 година во дневниот 
печат од страна на Министерството за транспорт и вр-
ски и доставените барања на единиците на локалната 
самоуправа, на предлог на Министерството за транс-
порт и врски, Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14.07.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА 
НА ВОДОВОДИ И ТРЕТМАН НА ОТПАДНИ ВОДИ 
ВО БЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2003 ГОДИНА  РЕПУ 

1. Од средствата во Буџетот на Република Македонија 
за 2003 година, утврдени во раздел 130.01 потставка 
472112-Трансфери до единиците на локалната самоуправа 
за водоснабдување, во износ од 150.000.000,00 денари, за 
изградба на водоводи и третман на отпадни води во оп-
штините се распределуваат 140.000.000,00 денари за: 

 
Општина Берово  1000000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населба 
Којова Ливада 1000000.00  
Општина Пехчево  400000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на Пехчево 
- Резервоар 400000.00  

Општина Битола  4000000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на Битола - 
доводен цевковод Буковски 
Ливади 2000000.00  
- За изградба на фекална ка-
нализација во Битола - секун-
дарна канализациона мрежа 
за Главен колектор К1 2000000.00  
Општина Бистрица  500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Острец 500000.00  
Општина Новаци  300000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација во населено ме-
сто Новаци 300000.00  
Општина Старавина  300000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Зовик 300000.00  
Општина Могила  500000.00 
- За изградба на водовод за во-
доснабдување на населено ме-
сто Беранци - потисен цевко-
вод 500000.00  
Општина Кукуречани  500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Лопатица - потисен 
цевковод 500000.00  
Општина Цапари  500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Маловиште 500000.00  
Општина Добрушево  300000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Будаково 300000.00  
Општина Македонски Брод  1000000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Ореовец 1000000.00  
Општина Самоков  1000000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Брест 1000000.00  
Општина Пласница  1500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Пласница 1500000.00  
Општина Валандово  1000000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населе-
ните места Јосифово, Удово 
и Терзели - реконструкција 
на регионален систем 1000000.00  
Општина Виница  1000000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Градец - Резервоар 1000000.00  
Општина Блатец  300000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Блатец 300000.00  
Општина Гевгелија  1400000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Ново Коњско 700000.00  
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Серменин 700000.00  
Општина Миравци  1000000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Миравци 1000000.00  
Општина Богданци  600000.00 
- За изградба на пречисти-
телна станица за населено 
место Ѓавато 600000.00  
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Општина Стар Дојран  500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Нов Дојран - бунар 
Топлец 500000.00  
Општина Гостивар  2500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Балин Дол - Резервоар 900000.00  
- За изградба на фекална ка-
нализација во VI станбена 
единица во Гостивар 1600000.00  
Општина Неготино-Полошко  1000000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Градец 1000000.00  
Општина Врапчиште  600000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Галате - резервоар 300000.00  
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Топлица - резервоар 300000.00  
Општина Ростуша  3500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Скудриње 3500000.00  
Општина Маврови Анови  600000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Никифорово 300000.00  
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населени 
места Дуф - Маало Тољане 300000.00  
Општина Чегране  1000000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населени 
места Чегране и Форино 1000000.00  
Општина Долна Бањица  600000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација во населени ме-
ста Долна и Горна Бањица 600000.00  
Општина Србиново  500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Лакавица 500000.00  
Општина Вруток  500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Речане 500000.00  
Општина Дебар  1300000.00 
- За реконструкција на водо-
водна мрежа во Дебар на 
улиците: �Амди Леши�, �З. 
Чочковски� и �22 Декември� 1300000.00  
Општина Центар Жупа  500000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација во населено ме-
сто Центар Жупа 500000.00  
Општина Македонска  
Каменица  500000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација во населено место 
Македонска Каменица - ул. 
�Илинден� и �Македонија� 500000.00  
Општина Демир Хисар  1000000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Смилево 1000000.00  
Општина Сопотница  500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Сопотница 500000.00  
Општина Кавадарци  2000000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на месна за-
едница Кула во Кавадарци 2000000.00  

Општина Конопиште  300000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населени 
места Страгово, Крњево и 
Долна Бошава 300000.00  
Општина Росоман  1000000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населени 
места Росоман и Рибарци 1000000.00  
Општина Кичево  2000000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација во населба Ра-
штански пат во Кичево 2000000.00  
Општина Другово  500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Извор 500000.00  
Општина Осломеј  1000000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација во населено ме-
сто Србица 1000000.00  
Општина Вранештица  300000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Атишта 300000.00  
Општина Зајас  3400000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Грешница - Резервоар 3400000.00  
Општина Кочани  2000000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација во локалитет 
Лесна индустрија 1000000.00  
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населени 
места: Грдовци, Прибачево, 
Зрновци, Видовиште и Мо-
родвис 1000000.00  
Општина Чешиново  500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Чешиново 500000.00  
Општина Облешево  400000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Чифлик 400000.00  
Општина Зрновци  500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Зрновци 500000.00  
Општина Оризари  400000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација во населено ме-
сто Прибачево 400000.00  
Општина Кратово  1500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населени 
места Секулица и Шопско 
Рударе 1500000.00  
Општина Крива Паланка  1500000.00 
- За изградба на фабрика за 
производство на вода 1000000.00  
- За изградба на фекална ка-
нализација за ул. �Маршал 
Тито�, ул. �29 Ноември� и 
ул. �Кочо Рацин� 500000.00  
Општина Ранковце  500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Ранковце 500000.00  
Општина Куманово  5000000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација (колектор) на ул. 
�Ѓуро Пуцар-Стари� 1000000.00  
- За изградба на фекална кана-
лизација ул. �Младен Стојано-
виќ� во МЗ Бајрам Шабани 3000000.00  
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Вак`в 1000000.00  
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Општина Липково  2700000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација во населено ме-
сто Опае 300000.00  
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населени 
места Липково и Оризари 2400000.00  
Општина Орашац  300000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Колицко 300000.00  
Општина Старо Нагоричане  1300000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Никуљане 1300000.00  
Општина Крушево  1000000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Селце 600000.00  
- За изградба на фекална ка-
нализација во населено ме-
сто Врбоец 400000.00  
Општина Житоше  500000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација во населено ме-
сто Житоше 500000.00  
Општина Неготино  800000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Калањево - Резервоар 800000.00  
Општина Демир Капија  500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Челевец 500000.00  
Општина Охрид  2000000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација во населба �15 
Корпус� 2000000.00  
Општина Белчишта  1000000.00 
- За изградба на регионален 
водовод за водоснабдување 
на населените места: Ново 
Село, Белчишта, Долно и 
Горно Средоречје, Лешани и 
Грко Поле 1000000.00  
Општина Косел  500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Косел - Резервоар 500000.00  
Општина Мешеишта  500000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација во населено ме-
сто Оровник 500000.00  
Општина Прилеп  3000000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација во Прилеп за 
улици: �Беровска�, �Ал. Ма-
кедонски� и �Тризла� 2300000.00  
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Штавица 700000.00  
Општина Долнени  1000000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Костинци 500000.00  
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Небрегово 500000.00  
Општина Тополчани  300000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Марул 300000.00  
Општина Кривогаштани  400000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Пашино Рувци 400000.00  
Општина Витолиште  500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Дуње 500000.00  

Општина Пробиштип  600000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на Проби-
штип - реконструкција 600000.00  
Општина Злетово  300000.00 
- За пумпна станица за водо-
снабдување на Злетово - ре-
конструкција 300000.00  
Општина Радовиш  1000000.00 
- За водоснабдување на �Коџа 
Баир� до крак на ул. �Плачко-
вица� - доводен цевковод од 
резервоар 1000000.00  
Општина Конче  300000.00 
- За водоснабдување на насе-
лено место Гарван 300000.00  
Општина Подареш  300000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација во населено ме-
сто Јаргулица 300000.00  
Општина Ресен  2300000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Лева Река 800000.00  
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Конско 500000.00  
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Златари 1000000.00  
Општина Свети Николе  3000000.00 
- За озонатор на филтер ста-
ница за водоснабдување на 
Свети Николе  3000000.00  
Општина Лозово  500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Дурфулија 500000.00  
Општина Струмица  2000000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на Струми-
ца - Блок 12 2000000.00  
Општина Ново Село  1000000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Ново Село - Резервоар 1000000.00  
Општина Василево  800000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Доброшинци 800000.00  
Општина Босилово  1000000.00 
- За водоснабдување на насе-
лените места од ХС Илови-
ца: Босилово, Иловица, Шту-
ка, Секирник, Радово, Тур-
ново и Бориово - озонатор за 
филтер станицата за водос-
набдување 1000000.00  
Општина Куклиш  400000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација во населено ме-
сто Куклиш 400000.00  
Општина Муртино  500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населени 
места Муртино и Сачево 500000.00  
Општина Струга  2000000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација во населено ме-
сто Мороишта 1000000.00  
- За изградба на фекална ка-
нализација во населено ме-
сто Мислешево 1000000.00  
Општина Луково  300000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Јабланица 300000.00  
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Општина Делогожди  500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Делогожда-Резервоар 500000.00  
Општина Лабуништа  700000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Лабуништа 700000.00  
Општина Велешта  500000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација во населено ме-
сто Велешта 500000.00  
Општина Вевчани  500000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација во населено ме-
сто Вевчани 500000.00  
Општина Тетово  10100000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на Тетово - 
�ул. �Илинденска�  300000.00  
- За изградба на фекална ка-
нализација во Тетово - на-
селба Пржова Бавча 200000.00  
- За изградба на фекална ка-
нализација во Тетово - ул. 
�Охридска�  300000.00  
- За изградба на фекална ка-
нализација во Тетово - ул. 
�Илинденска� 300000.00  
- За изградба на фекална ка-
нализација во населено ме-
сто Селце 9000000.00  
Општина Џепчиште  500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Ѓермо 500000.00  
Општина Теарце  1400000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Теарце - Резервоар 1400000.00  
Општина Брвеница  1000000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Горни Челопек 1000000.00  
Општина Камењане  1000000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Долно Палчиште 1000000.00  
Општина Боговиње  1000000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Пирок 1000000.00  
Општина Шипковица  2000000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Шипковица 2000000.00  
Општина Желино  1500000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација во населено ме-
сто Желино 1500000.00  
Општина Јегуновце  500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Јегуновце - рекон-
струкција 500000.00  
Општина Вратница  300000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Горно Орашје 300000.00  
Општина Велес  3000000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација во населено ме-
сто Иванковци 3000000.00  
Општина Богомила  300000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација во населено ме-
сто Теово 300000.00  

Општина Градско  500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на нас. 
Градско 500000.00  
Општина Чашка  500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Чашка - Резервоар 500000.00  
Општина Извор  500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Стари Град 500000.00  
Општина Штип  2000000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Пиперово 1000000.00  
- За изградба на фекална ка-
нализација во населено ме-
сто Стар Караорман 1000000.00  
Општина Карбинци  500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Радање 500000.00  
Општина Арачиново  1000000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Орланци 1000000.00  
Општина Студеничани  1000000.00 
- За изградба на водовод за во-
доснабдување на населено ме-
сто Студеничани - Резервоар 1000000.00  
Општина Зелениково  500000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација во населено ме-
сто Орешани 500000.00  
Општина Илинден  1000000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населени 
места Текија и Дељадровце 1000000.00  
Општина Сарај  1500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Арнакија 1500000.00  
Општина Кондово  1000000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација во населено ме-
сто Кондово 1000000.00  
Општина Чучер-Сандево  1000000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Побожје 1000000.00  
Општина Гази Баба  2300000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Камник 2300000.00  
Општина Ѓорче Петров  2000000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација во населено ме-
сто Јурија 2000000.00  
Општина Карпош  3000000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Бардовци 3000000.00  
Општина Кисела Вода  4000000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација на ул. �Георги 
Крапчев� 2000000.00  
- За изградба на фекална ка-
нализација на ул. �Горно Ли-
сиче� и ул. �Лисец� 2000000.00  
Општина Центар  1000000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на дел од 
улица �Даме Груев� и ул. 
�Димитар Чуповски� 1000000.00  
Општина Чаир  1500000.00 
- За изградба на водовод за 
водоснабдување на населено 
место Радишани 1500000.00  
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Општина Шуто Оризари  2800000.00 
- За изградба на фекална ка-
нализација за населба Шуто 
Оризари - фекален колектор 2800000.00  

 
2. Од средствата во Буџетот на Република Македони-

ја за 2003 година, утврдени во раздел 130.01 потставка 
472112-Трансфери до единиците на локалната самоупра-
ва за водоснабдување, во износ од 150.000.000,00 дена-
ри, за изградба на инфраструктурни објекти во општи-
ните се распределуваат 10.000.000,00 денари за изврше-
ни работи во 2002 година по издадените акти од страна 
на Министерството за транспорт и врски во 2002 година. 

3. Средствата од точка 1 и 2 на оваа одлука се кори-
стат како учество на Републиката за изградба на водо-
води и третманот на отпадните води за населените ме-
ста во општините, без обврска за враќање. 

4. Исплатата на средствата по оваа одлука, по прет-
ходно доставена документација за наменско користење 
на средствата, ја врши Министерството за транспорт и 
врски. 

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

 
      Бр. 23-3333/1        Претседател на Владата 
14 јули 2003 година                на Република Македонија,  
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1113. 
Врз основа  на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98),  Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на  30 јуни 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА 
ДОЛЖНОСТА  ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА  КУЛТУРАТА  

�ЛАЗАР СОФИЈАНОВ� -  КРАТОВО 
 
1. Живко Крстевски се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Домот на културата 
�Лазар Софијанов� - Кратово. 

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

 
      Бр. 17-2870/2                       Претседател на Владата 
30 јуни  2003 година               на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1114. 
Врз основа  на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98),  Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на  30 јуни 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА 

�ЛАЗАР СОФИЈАНОВ� - КРАТОВО 
 
1. За вршител на должноста директор на Домот на 

културата �Лазар Софијанов� - Кратово се именува 
Стојмир Петров, дипл. ликовен уметник, документатор 
во Музејот на град Кратово. 

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

 
      Бр. 17-3153/1                      Претседател на Владата 
30 јуни  2003 година               на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

1115. 
Врз основа  на член 7 од Одлуката за основање на 

Служба за општи и заеднички работи на Владата на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 37/98, 45/98, 28/99, 61/99, 21/01, 30/01 
и 21/02),  Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на  7 јули 2003 година, донесе а

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ  РАБОТИ 
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Се разрешува Ацо Ѓурчески од должноста дире-

ктор на Службата за општи и заеднички работи на Вла-
дата на Република Македонија. 

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

 
      Бр. 17-3284/1                      Претседател на Владата 
7 јули  2003 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1116. 
Врз основа  на член 7 од Одлуката за основање на 

Служба за општи и заеднички работи на Владата на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 37/98, 45/98, 28/99, 61/99, 21/01, 30/01 
и 21/02),  Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  7 јули 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА 
ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За директор на Службата за општи и заеднички 

работи на Владата на Република Македонија се имену-
ва Горан Минчев, дипл. економист. 

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

 
      Бр. 17-3285/1                      Претседател на Владата 
7 јули  2003 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1117. 
Врз основа на член 13, став 2 од Законот за про-

сторно и урбанистичко планирање (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 4/96, 28/97, 18/99, 53/01 
и 45/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7.07.2003 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
ВО РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА ВО 2003 ГОДИНА 

 
1. Во Буџетот на Република Македонија за 2003 го-

дина, раздел 13001 Министерство за транспорт и вр-
ски, ставка 426, потставка 426713, предвидени се 
средства за изработка на урбанистички планови во из-
нос од 10.059.000 денари. 

2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се ко-
ристат за: 

 
2.1. Изработка на Предлог Ге-
нерален урбанистички план на 
Дебар, Охрид, Струга, Велес      4.500.000 денари 
2.2. Изработка на Генерален 
урбанистички план (ГУП) за: 
СРЦ Голак (Делчево), тури-
стички локалитет Маринково 
(Виница) и Калин Камен (Кри-
ва Паланка), Маврово, 

 
 
 
 
 

3.500.000 денари 
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Измена и дополнување на ГУП 
Радовиш, довршување на ГУП 
кои се во тек на изработка (Го-
стивар, Тетово, Јегуновце, Те-
арце, Долнени, локалитет Рав-
на Река - Пехчево) и изработка 
на документација за населено 
место Бојане (Сарај). 
2.3. Изработка на урбани-
стичка документација за гра-
нични премини (постојни и 
нови), ГУП за комплекси и 
планови за одделни локалите-
ти со објекти за потребите на 
државата, согласно член 32, 
став 4 на Законот. 

      1.100.000 денари 

2.4. Стручна ревизија на На-
црт урбанистички планови 500.000 денари 
2.5. Изработка на публикации 
од делокруг на работа на Се-
кторот за уредување на про-
сторот (стандарди и нормати-
ви за уредување, за одржува-
ње стручни семинари и сл.) 

 
 
 
 
         459.000 денари 

                                     Вкупно     10.059.000 денари 
 
3. Обезбедувањето на соодветните геодетски подлоги 

за изработка на плановите, согласно оваа програма, е 
обврска на Јавното претпријатие за просторни и урба-
нистички планови, Скопје. 

4. За начинот и динамиката на спроведување на 
оваа програма ќе се грижи Министерството за транс-
порт и врски, кое во рамките на предвидените средства 
може да врши соодветни поместувања на планираните 
износи. 

5. Оваа  програма влегува во сила наредниот ден од  
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
      Бр. 23-3199/1                      Претседател на Владата 
7 јули  2003 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1118. 
Врз основа на член 44 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2003 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25.06.2003 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО ЗА 2003 
ГОДИНА - ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 
Со оваа програма се утврдени следните активности 

на Агенцијата за иселеништво за 2003 година, во врска 
со проектите за Издавачка дејност. 

 
ПРОЕКТ - 1. Добредојдовте на македонски јазик 

 
Целта на овој проект произлегува од грижата за на-

шата трета генерација иселеници родени надвор од гра-
ниците на својата матична земја Македонија, со намера 
за нивно запознавање со јазикот на сопствените коре-
ни, македонскиот современ литературен јазик. Позна-
вањето на јазикот на своите предци е значаен сегмент 
во градењето на личната самосвест, како и личното 
профилирање и градење на свеста за припаѓање на една 
нација со истовремено заземање улога на национално 
идентификувана единка во средината во која се живее. 
Овој проект ја надополнува празнината која со го-

дини се продлабочува, со се поевидентното отсуство на 
наставно-образовен кадар во иселеничките средини. 
�Добредојдовте на македонски јазик� е наменета за 
млади и возрасни слушатели, со цел самостојно да го 

употребуваат македонскиот јазик во секојдневната ко-
муникација. Проектот се базира на комуникативен при-
стап фокусиран врз развојот на јазичните вештини 
(разбирање на говор, говорење, разбирање на текст-чи-
тање и пишување). Проектот користи комуникативни 
техники, како што се работа во двојки, во групи и пер-
сонализација, што на корисниците им овозможува да ја 
изразат својата личност, чувство и мислење од самиот 
почеток на учењето на македонскиот јазик. Јазичниот и 
тематскиот материјал изобилува со богатство на ин-
формации за македонската култура и цивилизација, во 
фонд од околу 3000 зборови. 
Во својот состав проектот содржи учебник, работна 

тетратка и ЦД. 
Учебникот се печати во 2.000 примероци и тоа во 

три јазични верзии. 
Англиско - македонски во 1.000 примероци 
Германско - македонски во  500 примероци 
Албанско - македонски во   500 примероци 
Учебникот е во просек од 12, а работната тетратка 

во 4 авторски табака. (АТ). 
  
Потребни средства за изработка на проектот 

 
За изработка на овој проект се потребни вкупно 

1.392.640,00 денари за покривање на следните видови 
на трошоци: 

 
1. Учебник 
- Авторски надоместок  
(3 учебника х 12 АТ х 10.850,00)  390.600,00 
- Стручна редакција 
(3 учебника х 12 АТ х 1.080,00)     38.880,00 
- Печатарски трошоци за учебник 
(2000 х 150,00 денари)      300.000,00 
Вкупно:     729.480,00 
2. Работна тетратка 
- Авторски надоместок 
(3 раб.тетратки х 4 АТ х 10.850,00)  130.200,00 
- Стручна редакција 
(3 раб. тетратки х 4 АТ х 1.080,00)    12.960,00 
- Печатарски трошоци за раб. тетратка 
(2000 х 60,00)     120.000,00 
Вкупно:                   263.160,00 
3. Изработка на ЦД 
(2000 х 200,00)    400.000,00 
Вкупно:                1.392.640,00 
 
ПРОЕКТ - 2. �Иселеништвото од Западниот дел 

на Македонија во Романија�  
Агенцијата за иселеништво ќе издаде книга на те-

ма: �Иселеништвото од Западниот дел на Македонија 
во Романија� со цел запознавање на иселениците со 
специфична печалбарска миграција, врзана за опреде-
лена иселеничка линија од Западниот дел на Македо-
нија кон Романија. 
Книгата ќе се печати во тираж од 500 примероци и 

содржи околу 14 авторски табака. 
Трошоците за изработка на книгата изнесуваат 

вку но 217.020,00 денари. п
 

Потребни финансиски средства  
1. Трошоци за печатење     50.000,00 
(500 х 100,00)        
- формат А5 
- печатење во една боја внатрешен дел од 220 страни 
- повез мека корица колор отисок со пластифицирање 
- изработка на филмови за колор корицата и пауси 

за останатиот внатрешен дел 
- Авторски надоместок    151.900,00 
(14 АТ х 10.850,00)     
- Стручна редакција      15.120,00 
(14 АТ х 1.080,00) 
Вкупно:                   217.020,00 
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ПРОЕКТ - 3. Средба со мојата Мајковина - 
Корен  цвет и 

Ликовна колонија на иселениците на тема 
�Средба со мојата Мајковина - Корен и цвет� 

 
Целта на оваа ликовна колонија е зацврстување на 

врските на иселениците со татковината и воедно нивно 
меѓусебно поврзување. Колонијата е можност за креа-
тивно изразување на наталожените и потиснати чув-
ства и инспирација за нови уметнички дела. 
Агенцијата за иселеништво настојува оваа ликовна 

колонија да стане традиционална, а Македонија - цен-
тар на трајно поврзување и обединување. Првата ли-
ковна колонија планирана е да се одржи во Охрид во 
период од 20 јуни до 5 јули 2003 година и секоја годи-
на ќе ја менува својата локација низ државата. На сред-
бата учество ќе земат 16 ликовни уметници. 
Ликовните дела од оваа колонија ќе бидат презенти-

рани на изложба која ќе се организира во месец октом-
ври. Од одбраните уметнички дела ќе се изработи ката-
лог о Збирка на уметнички дела од иселениците. как

 
Потребни финансиски средства  

За извршување на овој проект се потребни вкупно 
829.200,00 денари, и тоа за: 

 
Фаза 1 
1. Престој на уметниците учесници 
(16 лица х 15 дена х 1.200,00 ден. пансион)  288.000,00 
2. Набавка на сликарски материјал 
(16 лица х 9.800,00)     156.800,00  
3. Трошоци за одговорните за Колонијата   50.000,00 
4. Превоз - автобуски                                         40.000,00 
В
 
купно:                                                               534.800,00 
Фаза 2 
5. Трошоци за подготовка на делата  
за изложба       102.400,00 
(16 лица х 2 дела х 3.200,00)     
6. Фотографирање на делата и подготовка  
на каталог                                                              40.000,00 
7. Печатење на рекламен материјал 
- Покана        12.000,00 
- Плакат                                                                 30.000,00 
- Каталог                                                               80.000,00 
8. Изнајмување на изложбен простор  
за изложбата                                                        30.000,00 
Вкупно:                                      294.400,00 
 

ПРОЕКТ - 4. Солунските атентатори 
 
Агенцијата за иселеништво во соработка со Инсти-

тутот за национална историја го подготвува изданието 
на Солунските атентатори од Крсте Битовски. Книгата 
е научна студија за саможртвата на гемиџиите кои во 
предвечерието на Илинденското востание го свртеа 
вниманието на светската јавност со серија динамитни 
акции во Солун. Овој проект е дел од јубилејната 100 
годишнина од славната �903 која остана длабоко вре-
жана во меморијата на македонскиот народ. 
Целта на ова издание е запознавање на младите исе-

леници со историјата и вековната борба на македон-
скиот народ за самостојна, суверена и независна Маке-
донија. 
Книгата е во тираж од 2000 примероци и тоа во две 

јазични верзии. 
1000 книги на македонски јазик 
1000 книги на англиски јазик. 
 

Потребни финансиски средства  
За изработка на овој проект Агенцијата учествува 

во покривање на трошоците за 1000 книги преведени 
на англиски јазик во вкупен износ од 201.800,00 денари. 
Книгата е во просек по 13 авторски табака. 

1. Надомест за превод    111.800,00 
(13 АТ х 8.600,00)    
2. Трошоци за печатење     70.000,00 
(1000 х 70,00)                     
- формат А5 
- печатење во една боја внатрешен дел од 202 страни 
- повез мека корица колор отисок со пластифицирање 
- изработка на филмови за колор корицата и пауси 

за останатиот внатрешен дел 
- вадење на CIP i ISBN на издавачот 
3. Промотивни активности     20.000,00 
Вкупно:                   201.800,00 
 
ПРОЕКТ - 5. Научен собир �Иселеништвото од 

Македонија од појавата до денес� 
 
Одржување на вториот меѓународен научен собир 
на иселениците на тема �Иселеништвото од 

Македонија од појавата до денес� 
 

По повод 100 години од почетоците на иселувањето 
од Македонија, Агенцијата за иселеништво во сорабо-
тка со македонските иселенички средини ќе го одржи 
вториот традиционален научен собир, со учество на 
најеминентни научници кои се занимаваат со иселе-
ничката проблематика - иселеници, како од Република 
Македонија, така и од светот. 
На собирот со свои реферати ќе земат учество 50 

учесници. Рефератите како и дискусиите од собирот ќе 
бидат публикувани во Зборник на научни трудови. 
Целта на овој собир е утврдување на причините за 

иселувањето на нашите граѓани во странство и да под-
готви стратегија која ќе овозможи процесот на иселу-
вање во наредните години да добие тренд на опаѓање. 
Исто така собирот ќе има за цел да го согледа начинот 
на живеење, организирање и врските на иселениците со 
Република Македонија и предлагање на мерки за нивно 
подобрување во земјите каде што живеат и творат. Со-
бирот ќе биде одржан во Дојран од 15 до 18 септември 
2003 година. 

 
Потребни финансиски средства 

 
За изработка на овој проект се потребни вкупно 

730.000,00 денари за следните видови на трошоци: 
 
Фаза 1 
1. Престој на иселеници 
(50 учесници х 3 дена х 1.800,00 пансион)  270.000,00  
2. Превоз на учесниците     40.000,00 
3. Трошоци за организирање                        50.000,00 
Вкупно:                                                         360.000,00 
 
Фаза 2 
1. Авторски надоместок 
(50 х 5.000,00)    250.000,00 
2. Техничко уредување                                 20.000,00 
3. Печатарски трошоци на Зборникот 
(500 х 200,00)                                               100.000,00 
Вкупно:                                                         370.000,00 
 
Агенцијата за иселеништво во текот на 2003 година 

ќе учествува во подготвувањето на следните проекти: 
 
1. Монографија - �Небесниот иконостас на Да-

невски од Македонија� 
 
Агенцијата за иселеништво учествува во издавање-

то на монографијата на познатиот сликар Даневски во 
која е опфатена неговата биографија и сите негови со-
брани дела на иконостаси од повеќе македонски цркви 
од Македонија и од светот. Учеството на Агенцијата е 
во печатењето на 150 примероци. 



23 јули 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 48 - Стр. 11 
 
Трошоци за печатење 
(150 х 530,00)       79.500,00 
- формат А3 
- печатење во 100 колорита во внатрешниот дел од 

240 страни 
- повез тврда корица колор отисок со пластифицирање 
- изработка на филмови за колор корицата и пауси 

за останатиот внатрешен дел. 
 
2. Трета средба на децата бегалци од егејскиот 

дел на Македонија      
 
Агенцијата за иселеништво учествува во печатење-

то на програмата за средбата на децата бегалци од егеј-
скиот дел на Македонија која ќе се печати во 10000 
примероци. 

 
Трошоци за печатење 
(10000 х 5,00)                     50.000,00  
 
Вкупната вредност на доставените проекти на 

Агенцијата за иселеништво која изнесува 3.500.000,00 
денари е во рамките на одобрениот Буџет за 2003 годи-
на, потставка 443611 - Издавачка дејност. 

 
Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македонија�.                               

Врз основа на член 539 став (7) од Законот за тргов-
ските друштва (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 
37/2000, 31/2001, 50/2001, 6/2002 и 61/2002), министе-
рот за финансии, донесе  

     Бр. 23-2028/1                        Претседател на Владата 
25 јуни 2003 година                на Република Македонија, 
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1119. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/93, 54/97, 13/2001 и 2/2002), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
02.06.2003 година, издава  

 
Л  И  Ц  Е  Н  Ц  А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ 
НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  

  
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Акционер-
ското друштво за приредување на игри на среќа и за-
бавни игри Лотарија на Македонија - Скопје, за време 
од 6 (шест) години. 

2. Приредување на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб, ќе се врши во автомат клуб што се наоѓа на 
ул. �Битпазарска� бб во Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 
автомати за игри на среќа. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 
Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 се вршат во 

Буџетот на Република Македонија на сметка број 
40100-840-033-62207. 
Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 корис-

никот на лиценцата ја доставува до Министерството за 
финансии. 

Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Корисникот на лиценцата е должен претходно да 

побара одобрение од Министерството за финансии за 
секоја промена на основната главнина поголема од 
20% и за идентитетот на лицата кои се сопственици на 
трговското друштво. 

7. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 
не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 4, алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема. 

8. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

9. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
епублика Македонија�. Р

 
     Бр. 13-2496/1                      Претседател на Владата 
2 јуни 2003 година     на Република Македонија, 
         Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1120. 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОПИС  
И УСОГЛАСУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА 

СО ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и рокови-

те за вршење попис и усогласување на сметководстве-
нат  со фактичката состојба. а

 
Член 2 

(1) Состојбата на средствата и обврските во сметко-
водството се усогласуваат најмалку еднаш годишно со 
фактичката состојба што се утврдува со попис на 31 де-
кември.  

(2) По исклучок од одредбата на став (1) од овој 
член, трговецот којшто врши книжарска или библиоте-
карска дејност за неговите специфични средства (кни-
ги, документи, филмови, фотоси, архивска граѓа и 
слично), може да изврши попис во рок којшто не е по-
дол  од пет години. г 

Член 3 
Трговецот формира потребен број постојани или 

повремени комисии за попис, ги определува работите 
што треба да ги изврши комисијата за попис и лицата 
кои материјално се задолжени за средствата што се по-
пишуваат и нивните непосредни раководители, го 
определува датумот кога започнува пописот, времето 
за вршење на попис и рокот за доставување на изве-
штајот за извршениот попис со приложените пописни 
листи, со тоа што рокот за доставувањето на овој изве-
штај и пописните листи до сметководствената служба, 
може да биде најдоцна дваесет дена пред рокот пропи-
шан за доставување на годишната сметка. 

 
Член 4 

(1) Податоците за пописот се внесуваат поединечно 
во материјални и парични вредности во пописните ли-
сти. Пописните листи се сметководствен документ чија 
веродостојност со потпис ја потврдуваат членовите на 
пописната комисија. 

(2) Промените настанати помеѓу денот на попишу-
вањето и определениот ден под кој пописот се врши, се 
внесуваат во пописните листи дополнително врз осно-
ва на сметководствени искази за тие промени.  
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Член 5 
(1) Средствата кои му припаѓаат на трговецот, а ко-

ишто не се затечени на денот на попишувањето (средс-
тва на пат, во странство, дадени на послуга, на заем, на 
чување, за поправка, обработка и доработка и слично), 
се попишуваат во посебни пописни листи ако до денот 
на завршувањето на пописот не се примени пописните 
листи од субјектот кај кого тие средства се наоѓаат. 

(2) Трговецот кај кого се наоѓаат туѓи средства од 
став (1) на овој член, тие средства ги попишува и по-
писните листи веднаш по извршениот попис ги доста-
вув  на субјектот на кој тие средства му припаѓаат. а

 
Член 6 

(1) Претседателот на комисијата и членовите на ко-
мисијата за попис, се определуваат од редовите на вра-
ботените кај трговецот, освен ако трговецот нема вра-
ботени лица во кој случај претседателот на комисијата 
и членовите на комисијата за попис се определуваат од 
други лица. 

(2) Лицата материјално задолжени за средствата 
што се попишуваат и нивните непосредни раководите-
ли не можат да бидат определени во комисијата за по-
пис на тие средства.   

Член 7 
(1) Комисијата за попис ја утврдува состојбата со 

попис, составува пописни листи и извештај за изврше-
ниот попис. 

(2) Комисијата за попис може да користи вешти ли-
ца за процена на квалитетот и вредноста на одделни 
фор и на средствата, побарувањата и обврските. м

 
Член 8 

Лицата материјално задолжени за средствата што 
се попишуваат и нивните непосредни раководители, 
најдоцна до денот определен за почнување на пописот 
ги групираат, означуваат и средуваат средствата заради 
што полесно, побрзо и правилно попишување.  

 
Член 9 

Пописните листи се формираат одвоено според ана-
литичките сметки. 
Во пописните листи се запишуваат номенклатурни-

те броеви, називите, видовите, количините, единиците 
на мерки и вредноста на средствата кои се попишуваат. 

 
Член 10 

Комисијата за попис ги врши следните работи: 
1) утврдување, мерење, пребројување и поблиско 

опишување на средствата и внесување на тие податоци 
во пописните листи; 

2) запишување на материјалните промени настана-
ти меѓу денот на попишувањето и определениот ден 
под кој се врши пописот (член 4, став (2)); 

3) внесување на сметководствената материјална со-
стојба на средствата во пописните листи; 

4) утврдување на материјалните разлики меѓу со-
стојбата на утврдениот попис и сметководствената со-
стојба; 

5) вредносно пресметување; 
6) потпишување на пописните листи; 
7) утврдување на причините за несложување меѓу 

состојбата на пописот и сметководствената состојба. 
 

Член 11 
(1) Средствата што се во оригинални и неоштетени 

пакувања, се попишуваат врз основа на декларирани 
ознаки и исправи (фактура, испратница, приемница и 
слично). 

(2) Количината на кабастиот материјал, полупроиз-
водите, производите и стоките, може да се проценува 
врз основа на обемот и специфичната тежина или на 
друг погоден начин. 

(3) Средствата со намалена вредност поради оште-
тување, неисправност, застареност и слично се попи-
шуваат во посебни пописни листи. 

Член 12 
(1) Пописот на готови пари и други вредносници во 

касата, хартии од вредност и странски средства за плаќа-
ње, се врши со броење, според апоените и со запишува-
ње на утврдените износи во посебни пописни  листи. 

(2) Паричните, девизните и другите средства на 
сметките и депозитите кај носителот на платен промет 
се попишуваат врз основа на изводот и извештајот за 
состојбата на тие средства.  

Член 13 
(1) Пописот на побарувањата и обврските се врши 

според состојбата во сметководството, со тоа што ко-
мисијата ја проверува и утврдува реалноста на искажа-
ните износи и причините за ненавремената наплата, од-
носно исплата. 

(2) Побарувањата и обврските за кои не постои 
уредна документација, во смисла на одредбите на став 
(1) од овој член, комисијата за попис ги искажува во 
посебни пописни листи.  

Член 14 
Податоците од сметководството, односно од соод-

ветните евиденции за количините не се даваат на коми-
сијата за попис, пред запишувањето на реалната состој-
ба во пописните листи и нивното потпишување.  

Член 15 
(1) Извештајот од комисијата за попис содржи: 

утврдување на пописните разлики; предлози за книже-
ња на кусоците, односно вишоците (разликата) на вред-
носта на средствата, побарувањата и обврските; забеле-
шките и објаснувањата на лицата што ракуваат со ма-
теријалните и паричните вредности за утврдените раз-
лики, како и други забелешки; објаснувања на настана-
тите разлики што се последица од замената на поеди-
нечни и слични видови, односно димензии на истови-
ден материјал, ситен инвентар, производство, произво-
ди и стоки; други предлози во врска со пописот. 

(2) Утврдените вишоци можат да се пребиваат со 
утврдените кусоци само кај очигледна замена на слич-
ни видови, односно средства и вредност.  

Член 16 
При разгледување на извештајот за извршениот по-

пис се констатира: начинот на книжење и ликвидација 
на утврдените кусоци, односно вишоци на материјал-
ните и другите вредности; отписот на вредноста на ма-
теријалните вредности, ненаплативите и застарените 
побарувања; расходувањето на средствата, на опремата 
и ситниот инвентар; за калото и растурот, односно кр-
шот; и мерките коишто треба да се преземат против ли-
цата одговорни за настанатите кусоци, оштетувања на 
средствата и за ненаплативите побарувања.  

Член 17 
Извештајот за извршениот попис од член 16 од овој 

правилник, заедно со актот (одлука или решение) на 
органот на управување се доставува до сметководстве-
ната служба заради книжење на разликите и усогласу-
вање на сметководствената со фактичката состојба 
утв дена со пописот. р 

Член 18 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за начинот и рокови-
те за вршење на попис и усогласување на сметководс-
твената со фактичката состојба (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 14/94).  

Член 19 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�, а ќе почне да се применува на попи-
сот  2003 година. во 
     Бр. 07-10065/1               Министер за финансии, 
23 јуни 2003 година                     м-р Петар Гошев, с.р. 
          Скопје 
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1121. 
Врз основа на член 55, став 1 во врска со член 49, 

став 2 од Законот за организација и работа на органите 
на државната управа (�Службен весник на РМ� бр. 
58/2000 и 44/2002) и член 179, став 2 во врска со члено-
вите 142, 143 и 144 од Законот за авторското право и 
сродните права (�Службен весник на РМ� бр. 47/96, 
3/98 и 98/02), а во врска со Јавниот конкурс за издава-
ње дозвола за колективно остварување на авторското 
право и сродните права, објавен во �Службен весник 
на Република Македонија� бр. 77 од 3.10.2002 година, 
Ми истерството за култура, донесува  н

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРИВРЕМЕНА ДОЗВОЛА  
1. Се издава Решение за привремена дозвола на Маке-

донска музичка индустрија - Здружение на фонограмски 
продуценти од Скопје за колективно остварување на: 

- радиодифузно емитување и друго јавно соопшту-
вање на фонограми со снимени изведби на несценски 
музички дела издадени за комерцијални цели или нив-
ни репродукции коишто непосредно се користат за ра-
диодифузно емитување и друго јавно соопштување; 

- кабловско реемитување на фонограмите, независ-
но дали се работи за нивните сопствени права или пра-
вата им се пренесени од други носители на правата; 

- репродуцирање на фонограми со снимени изведби 
на несценски музички дела - механички права; 

- изнајмување на фонограмите; 
- јавно соопштување, односно репродуцирање дело-

ви на фонограми со снимени авторски музички дела и 
изведби за наставни цели. 

2. Ова решение е со правна важност до 31.05.2004 
година. 

3. Македонска музичка индустрија - Здружение на фо-
нограмски продуценти од Скопје ќе го врши колективно-
то остварување на наведените права до рокот од точка 2 
на ова решение, согласно условите утврдени во Законот 
за авторското право и сродните права, другите прописи и 
останатите одредби, определени во ова решение. 

4. За исполнување на условите утврдени во точка 3 
на ова решение и усогласувањето со Законот за автор-
ското право и сродните права (ЗАПСП) и другите по-
стојни прописи, Македонската музичка индустрија - 
Здружение на фонограмски продуценти од Скопје е по-
требно да го преземе следното: 

- да изврши усогласување на соодветниот општ акт 
- Статут, со член 142 од ЗАПСП и другите постојни 
прописи особено во одредбите за: бројот и видовите на 
потенцијалното членство - редовно, вонредно, почесно, 
колективно или сл.; нивните релации во однос на упра-
вувањето со здружението - особено во делот за коле-
ктивното членство и во корелација со останатите 
одредби, кога се работи за колективното членство на 
здружение на изведувачи во однос на користењата точ-
ка 1 и 2 од ова решение не е можно да се има само еден 
глас во Собранието; начинот и модалитетот на спрове-
дувањето на колективното остварување - со востанову-
вање на своја стручна служба или на друг начин; наче-
лата на распределба на надоместоците; начинот и по-
стапката за распределбата на надоместоците во однос 
на странските фонограмски продуценти и изведувачи; 
начинот и учеството на членовите во органите и одлу-
чувањето - Претседателот на Собранието не може во 
исто време да биде и претседател на Управниот одбор, 
Надзорниот одбор не може да ангажира други стручни 
лица од надвор, како и членови на Управниот одбор 
можат да бидат само членови на Здружението и сл.; на-
челата за распределба на надоместоците меѓу носите-
лите на правата; можностите за остварување на правата 
во Републиката и странство; определување резервен 
фонд за странските фонограмски продуценти и изведу-
вачите на снимените изведби; определување процеду-
рални одредби каде што поединечните акти се изготву-
ваат во форма на управни акти и сл.; 

- да изврши усогласување на своите останати оп-
шти акти - Правилникот за користење на фонограми со 
Тарифа за користење на фонограми и Правилникот за 
распределба на надоместоците, согласно членовите 146 
и 147 од Законот за авторското право и сродните права, 
имајќи ги притоа предвид меѓународните прописи, ра-
тификувани од Република Македонија, како и другите 
меѓународни стандарди во оваа област; 

- да востанови стручна служба, којашто ќе ги врши 
работите на колективното остварување или овие рабо-
ти да ги спроведува преку овластено лице, регистрира-
но за остварување и заштита на авторското права и 
сродните права од точка 1 на ова решение. Работите на 
колективното остварување претставуваат: изготвување 
пишани договори за давање овластувања за неисклучи-
во користење на фонограмите, прибирање и распредел-
ба на надоместоците од користењето на фонограмите и 
застапување пред управни и судски органи. 

5. Во реализацијата на колективното остварување 
на правата од точка 1, алинеи 1 и 2 на ова решение, 
Македонската музичка индустрија - Здружение на фо-
нограмски продуценти од Скопје ќе го врши колектив-
ното остварување за сите фонограмски продуценти, из-
ведувачи и останати носители на правата од Република 
Македонија, додека за реализацијата на колективното 
остварување на правата од точка 1, алинеи 3, 4 и 5 на 
ова решение, ќе го врши колективното остварување за 
фонограмските продуценти, изведувачите и останатите 
носители на правата од Република Македонија, врз ос-
нова на овластување на наведените носители на правата. 

6. Вршењето на колективното остварување на пра-
вата од точка 1 на ова решение за странските носители 
на правата - фонограмските продуценти, изведувачите 
и другите носители на правата, Македонската музичка 
индустрија - Здружение на фонограмски продуценти од 
Скопје ќе го врши врз основа на билатерални спогодби 
со соодветните странски здруженија на носителите на 
правата, на начин и услови определени во Законот за 
авторското право и сродните права и на начин и услови 
коишто се однесуваат на националниот третман, опре-
делени во соодветните меѓународни договори. 
Пред склучувањето на овие спогодби, Македонска-

та музичка индустрија - Здружение на фонограмски 
продуценти од Скопје е потребно да го извести и да по-
бара мислење од страна на Министерството за култура. 

7. Во рокот определен во точката 2 на ова решение, 
односно до целосното усогласување на општите акти - 
Статутот, правилниците за користење и за распределба 
на надоместоците од користењето на фонограмите и 
востановувањето на стручната служба, Македонската 
музичка индустрија - Здружение на фонограмски про-
дуценти од Скопје, ќе ги користи: Правилникот за ко-
ристење на фонограми со Тарифа за користење на фо-
нограми бр. 8/03 од 22.05.2003 година и Правилникот 
за распределба на надоместоците 9/03 од 22.05.2003 го-
дина со одредби за видовите на користење усогласени 
со точка 1 на ова решение. 

8. До востановувањето на стручната служба и нејзи-
ното започнување со работа, Македонската музичка 
индустрија - Здружение на фонограмски продуценти од 
Скопје, може, доколку за тоа склучи договор, прибира-
њето и распределбата на надоместоците од користење-
то на фонограмите да го врши преку соодветно лице 
овластено за остварување и заштита на авторското пра-
во и сродните права, за што е потребно веднаш да го 
информира Министерството за култура и да му го до-
стави договорот. 

9. За исполнување на условите од точка 4 и останатите 
одредби од ова решение е потребно Македонската музич-
ка индустрија - Здружение на фонограмски продуценти 
од Скопје да достави соодветна документација до Мини-
стерството за култура, најдоцна до 31.03.2004 година. 
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10. Времените правилници од точка 4, алинеја 2 и 
точка 7 на ова решение, Македонската музичка инду-
стрија - Здружение на фонограмски продуценти од 
Скопје, согласно прописите, ги објавува во �Службен 
весник на Република Македонија�, веднаш по влегува-
њето во сила на ова решение. 

11. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
онија�. д

 
    Бр. 17-2045/10                                   Министер, 
28 мај 2003 година                  Благој Стефановски, с.р. 
        Скопје                         

___________ 
1122. 
Врз основа на член 37 и член 38 од Законот за хар-

тии од вредност (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 04/02, 37/02 и 31/03), 
согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вред-
ност, донесена на седницата одржана на 09.07.2003 го-
дина, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

1. На Балканска Банка АД Скопје, се дава одобре-
ние за издавање на долгорочни хартии од вредност-де-
сетта емисија на 60.000 обични акции во вкупна вред-
ност од 120.000.000 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање 
СО бр. 02-2779-13 од 25.04.2003 година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен по истекот на рокот 
од 15 дена за користење на правото за првенствено ку-
пување на акциите, да објави во најмалку еден дневен 
весник и да ја извести Комисијата за хартии од вред-
ност за бројот на запишаните и уплатени акции од по-
стојните акционери кои го искористиле правото за пр-
венствено купување.  

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

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

 
 Бр. 07-769/4          Комисија за хартии од вредност 

9 јули 2003 година                       Претседател,  
    Скопје         проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

__________ 
1123. 
Врз основа на член 37 и член 38 од Законот за хар-

тии од вредност (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 04/02, 37/02 и 31/03), 
согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вред-
ност, донесена на седницата одржана на 09.07.2003 го-
дина, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
1. На Брокерската куќа Макос Инвест Брокер АД 

Скопје, се дава одобрение за издавање на долгорочни 
хартии од вредност-трета емисија на 545 обични акции 
со поединечна номинална вредност од 100 евра во вку-
пен износ од 54.500 евра, односно во денарска против-
вредност од 3.342.474 денари, согласно Одлуката бр. 
263-1/03 од 10.04.2003 година за издавање на долгороч-
ни хартии од вредност-акции од трета емисија. 

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

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

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

 
 Бр. 07-642/5          Комисија за хартии од вредност 

9 јули 2003 година                       Претседател,  
    Скопје         проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

__________ 
1124. 
Врз основа на член 37 и член 38 од Законот за хар-

тии од вредност (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 04/02, 37/02 и 31/03), 
согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вред-
ност, донесена на седницата одржана на 09.07.2003 го-
дин , Комисијата издава а

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

1. На Клириншка куќа Клириншки интербанкарски 
системи АД Скопје, се дава одобрение за издавање на 
долгорочни хартии од вредност-трета емисија на 5.925 
обични акции во вредност од 59.250.000 денари, сог-
ласно Одлуката бр. 01-1/25 од 17.04.2003 година за зго-
лемување на основната главнина на друштвото со изда-
вање трета емисија на акции. 

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

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

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

 
 Бр. 07-591/6          Комисија за хартии од вредност 

9 јули 2003 година                       Претседател,  
    Скопје         проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

__________ 
1125. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за презема-

ње на акционерските друштва (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 04/2002 и 37/2002), а во врска 
со член 163 став 1 точка 4 од Законот за хартии од 
вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 04/02, 37/02 и 31/03), Комиси-
јата за хартии од вредност, на седницата одржана на 
9.07.2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Се забранува друштвото Co. Mendo�s Inc. 
Cinsinnati, Ohio, USA да даде понуда за откуп на хар-
тиите од вредност издадени од АД Винарска визба По-
вардарие - Неготино, во рок од една година од денот на 
откажувањето на намерата за давање понуда за откуп. 

2. Рокот од точка 1 на ова решение започнува да те-
че од 20.06.2003 година. 

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

 
Бр. 07-554/7          Комисија за хартии од вредност 

9 јули 2003 година                       Претседател,  
    Скопје         проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

__________ 
1126. 
Врз основа на член 149 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 64/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), Комисија-
та за хартии од вредност, на својата седницата одржана 
на 09.07.2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Се дава согласност на Измените и дополнувањата 
на Тарифата на Централниот депозитар за хартии од вред-
ност АД Скопје бр. 02-1232/3 од 10.02.2003 година, доста-
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вени до Комисијата за хартии од вредност на 15.04.2003 
година и заведени под деловоден број 07-143/6. 

2. Се задолжува Централниот депозитар за хартии од 
вредност АД Скопје, во точката 26 од Измените и допол-
нувањата на Тарифата на Централниот депозитар за хар-
тии од вредност АД Скопје односно во потточката 1.6 ко-
ја се додава, да изврши измена на надоместот при спрове-
дувањето на договорите за компензација од утврдениот 
износ во висина од 3% на износ во висина од 1,3% од 
вредноста на компензацијата - согласно Дописот на 
ЦДХВ АД Скопје бр. 02-2758/1 од 27.06.2003 година. 

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје да изготви пречистен текст на 
Тарифата и пречистениот текст да го достави до Коми-
сијата за хартии од вредност. 

4. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје на соодветен начин да ја запоз-
нае јавноста со Измените и дополнувањата на Тарифа-
та на Централниот депозитар за хартии од вредност АД 
Скопје и за истото да ја извести Комисијата за хартии 
од вредност. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето и истото ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија". 

 
Бр. 07-143/10            Комисија за хартии од вредност         

9 јули 2003 година               Претседател, 
           Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1127. 
Врз основа на член 110 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), Комисија-
та за хартии од вредност, на својата седница одржана 
на 9.07.2003 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Се дава согласност за именување на Николовска 
Василка, дипломиран економист од Битола, ул. �Нико 
Фундали� бр. 20/15, за директор на Дирекцијата за ра-
бота со долгорочни хартии од вредност на Тетекс-Кре-
дитна банка АД Скопје, со седиште во Битола на ул. 
�Маршал Тито� бр. 16. 

2. Решението за согласност за именување на Нико-
ловска Василка за директор на Дирекцијата за работа 
со долгорочни хартии од вредност на Тетекс-Кредитна 
банка АД, со седиште во Битола престанува да важи со 
денот на разрешување од функцијата директор на Ди-
рекцијата. 

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

 
Бр. 07-746/3               Комисија за хартии од вредност          

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

9 јули 2003 година            Претседател, 
           Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1128. 
Врз основа на член 104 став 2, член 106 и член 108 

став 4 од Законот за хартии од вредност (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 63/00, 103/2000, 
34/2001, 4/2002, 37/2002 и 31/2003), Комисијата за хар-
тии од вредност на седницата одржана на 09.07.2003 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се издава одобрение за работа со долгорочни 

хартии од вредност на Дирекцијата за работа со хартии 
од вредност на Тетекс-Кредитна банка АД Скопје, со 
седиште во Битола на ул. �Маршал Тито� бр. 16. 

2. Дирекцијата за работа со хартии од вредност на 
Тетекс-Кредитна банка АД Скопје ќе ги врши следниве 
работи: 

- примање и извршување на налози од инвеститори-
те што се однесуваат на купување и продажба на дол-
горочни хартии од вредност, во име и за сметка на кли-
ентот; 

- тргување со долгорочни хартии од вредност во 
свое име и за своја сметка; 

- раководење со финансиски имот за сметка на кли-
енти (раководење со финансиски имот на клиентот); 

- организирање, подготвување и откуп на новоизда-
дени долгорочни хартии од вредност и 

- советување на клиентите при издавање и тргување 
со долгорочни хартии од вредност. 

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

 
Бр. 07-694/6             Комисија за хартии од вредност        

9 јули 2003 година                Претседател, 
           Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1129. 
Врз основа на член 79 од Законот за хартии од вред-

ност (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
64/00, 103/00, 34/01, 04/02, 37/02 и 31/03), Комисијата за 
хартии од вредност, на 15.07.2003 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на Одлуката за измени и до-

полнување на процедурите за тргување на Македонска 
берза АД Скопје бр. 02-1122 од 14.07.2003 година, до-
ставена до Комисијата за хартии од вредност на ден 
14.07.2003 година и заведена под деловоден број на 
КХВ 08-845/1. 

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

3. Ова решениe влегува во сила со денот на донесу-
вањето и ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
 Бр. 08-845/2          Комисија за хартии од вредност 

15 јули 2003 година                       Претседател,  
    Скопје         проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

__________ 
1130. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Јакимово - Оп-
штина Виница. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

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

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

 
Бр. 09-4568/1                                    Директор, 

15 јули 2003 година                  Бисера Јакимовска, с.р. 
   Скопје 
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1131. 
Врз основа на член 69 од Законот за Народната бан-

ка на Република Македонија (�Службен весник на РМ� 
бр. 3/2002) и точка 21 од Одлуката за утврдување на 
методологијата за класификација на активните биланси 
и вонбилансни позиции на банките според степенот на 
нивната ризичност (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2002 - пречистен текст), гувернерот на Народна банка 
на Република Македонија на 16.07.2003 година, донесе 

 
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊA НА УПАТСТВОТО 

ЗА ВОДЕЊЕ НА КРЕДИТНИ ДОСИЕЈА 
 
I. Во Упатството за водење на кредитни досиеја бр. 

2869 од 04.09.2001 се вршат следните измени и допол-
нувања: 

1. Во Глава II,  точка 4, потточка ѓ), алинеја 3 се ме-
нува и гласи: 

�- Извештај за проценка, изготвен од овластен про-
ценител за сите кредитни изложености над 15.000 ЕВ-
РА (за банки), односно над 2.000 ЕВРА (за штедилни-
ци) во денарска противвредност.� 

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

 
  Бр. 2479                                              Гувернер, 

16 јули 2003 година                          Љубе Трпески, с.р. 
   Скопје 

___________ 
1132. 
Врз основа на член 69 од Законот за Народната бан-

ка на Република Македонија (�Службен весник на РМ� 
бр. 3/2002), член 33 од Законот за банките (�Службен 
весник на РМ� бр. 63/2000 и 37/2002)  и точка 29 од 
Одлуката за утврдување на методологијата за класифи-
кација на активните билансни и вонбилансни позиции 
на банките според степенот на нивната ризичност 
(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002 - пречистен 
текст), гувернерот на Народна банка на Република Ма-
кедонија на 16.07.2003 година, донесе 

 
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА 
НА АКТИВНИТЕ БИЛАНСНИ И ВОНБИЛАНСНИ 
ПОЗИЦИИ НА БАНКИТЕ СПОРЕД СТЕПЕНОТ 

НА НИВНАТА РИЗИЧНОСТ  
I. Во Упатството за спроведување на Одлуката  за 

утврдување на методологијата за класификација на 
активните билансни и вонбилансни позиции на банки-
те според степенот на нивната ризичност бр. 1193 од 
28.03.2002 (�Службен весник на РМ� бр. 23/2002) и бр. 
1037 од 21.03.2003 (�Службен весник на РМ� бр. 
20/2003), се вршат следните измени и дополнувања: 

1. Во глава II,  во точката 5 се додава нова потточка 
ј) која гласи: 

�По редот �Вкупно� се става наслов �Побарувања 
од вонбилансна евиденција� под кој се наведуваат сите 
коминтенти чии побарувања биле прекнижени во вон-
билансна евиденција, со состојба 02.04.2003 година. 
Банките се должни да ги прикажуваат вонбилансните 

побарувања се до донесувањето на одлука за отпис на по-
барувањата согласно Глава V од Одлуката за супервизор-
ските стандарди за регулирање на достасаните, а ненапла-
тени побарувања на банките (�Службен весник на РМ� 
бр. 14/2003) или до нивната евентуална наплата. 
Образецот се пополнува согласно Глава II, точка 5 

од ова упатство, со тоа што во овој случај не се попол-
нува Колоната бр. 15-Потенцијални загуби.� 

II. Овие измени и дополнувања влегуваат во сила во 
рок од осум дена од денот на нивното објавување во 
�Службен весник на Република Македонија�.  

   Бр. 2478                                             Гувернер, 
16 јули 2003 година                          Љубе Трпески, с.р. 

    Скопје 

1133. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 и 112 од Уставот на Република Македо-
нија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 70/92), на седницата одржана на 2 јули 
2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинува Одлуката за изменување и дополну-
вање на Одредбите за спроведување на Детален урба-
нистички план за Месната заедница �Вардар� бр. 07-
53/11 од 28.03.2000 година, донесена од Советот на оп-
штина Кисела Вода, а објавена во �Службен гласник на 
град Скопје� бр. 8/2000. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативата поднесена од Маргарита Шијакова 
од Скопје со Решение У. бр. 8/2003 од 30 април 2003 
година поведе постапка за оценување уставноста и за-
конитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што основано беше поставено прашањето 
за нејзината согласност со Уставот и со закон.  

4. Судот на седницата утврди дека оспорената од-
лука има вкупно 3 члена и тоа во првиот член фактич-
ки се констатира дека се извршени изменувања и до-
полнувања на Одредбите за спроведување на детален 
урбанистички план за Месната заедница �Вардар�. 
Според членот 2 од Одлуката, текстуалниот дел на 

овие одредби се составен дел на Одлуката, кои не се об-
јавуваат, а се чуваат во Министерството за урбанизам и 
градежништво - Подрачната единица Кисела Вода. 
Членот 3 од Одлуката го регулира прашањето за 

нејзиното влегување во сила. 
Понатаму, Судот утврди дека според текстуалниот 

дел на одредбите (Елаборатот), кој е составен дел на од-
луката, коефициентот на искористување на земјиштето 
на одредени содржини во рамките на планот, изнесува: 

- за станбени објекти или комплекси до 1,5; 
- за станбено-деловни објекти или комплекси до 1,8; 
- во зоните со деловни содржини индустрија и трго-

вија до 2,5; 
- во централните градски подрачја, утврдени со ур-

банистички план до 3,0. 
Во текстуалниот дел на одлуката, исто така, е утвр-

дено дека предвидените габарити на објектите во гра-
фичките прилози на планот се ориентациони, а поде-
тална површина за изградба на објектите ќе се утврду-
ва со урбанистички проект, согласно закон. 
Исто така, според текстуалниот дел се допушта при 

планирање на содржини за јавни намени и стопански 
дејности на нови или на постојни комплекси, на една 
урбанистичка парцела со урбанистички проект да мо-
жат да се планираат повеќе објекти во зависност од на-
мената и технологијата.  

5. Врз основа на документацијата доставена од Со-
ветот на општина Кисела Вода, Судот ја утврди след-
ната фактичка состојба во врска со спроведената по-
стапка за донесување на оспорената одлука: 
Со заклучок бр. 07-32/3 од 07.03.2000 година Сове-

тот на општина Кисела Вода ја усвоил Нацрт-Одлуката 
за изменување и дополнување на Одредбите за спрове-
дување на Деталниот урбанистички план за Месната 
заедница �Вардар� и заклучил по истата да се спроведе 
јавна анкета, во рок од 15 дена од денот на објавување-
то во јавните гласила. 
По предметната Нацрт - Одлука, како и по други 18 

исти вакви одлуки, кои се однесувале за изменување и 
дополнување на одредбите за спроведување на исто 
толку детални урбанистички планови за другите насел-
би, е дадено позитивно мислење од Главниот архитект на 
градот Скопје под бр. 18.а. 458/1 од 27.03.2000 година. 
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Стручната ревизија на Нацртот на оваа одлука е из-

вршена од страна на Институтот за просторно планира-
ње, урбанизам, сообраќај и екологија на Македонија 
�ИН-ПУМА� Скопје, кој има овластување за вршење 
на стручна ревизија. 
Соопштението за организирање на јавна анкета е 

објавено во весникот Дневник од 11.03.2000 година. 
За спроведување на јавната анкета е составен изве-

штај во кој е констатирано дека не е поднесен приго-
вор, односно забелешка на ниеден анкетен лист и дека 
по Нацртот треба да продолжи постапката за усвојува-
ње на Предлог-одлуката. 
Предлогот на Одлуката за изменување и дополнува-

ње на Одредбите за спроведување на Деталниот урба-
нистички план за месната заедница �Вардар II� бил 
разгледан на седницата на Советот одржана на 
28.03.2000 година, кога е донесена и самата Одлука, 
која потоа е објавена во �Службен весник на град 
Скопје� бр. 8/2000. 
Министерството за урбанизам и градежништво, под 

бр. 10-2245 од 30.03.2000 година има издадено соглас-
ност за спроведување на измените и дополнувањата на 
Одредбите за спроведување на Деталниот урбанистич-
ки план, извршени со оспорената Одлука. 

6. При оценување на уставноста и законитоста на 
оспорената одлука Судот ги имаше предвид одредбите 
од член 8 од Уставот на Република Македонија, како и 
одредбите од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање кои што важеле во времето на нејзиното до-
несување, а во однос на кои истовремено и се оспорува 
оваа одлука. 
Имено, во член 8 од Уставот на Република Македо-

нија како темелни вредности на уставниот поредок на 
Република Македонија, меѓу другото, се утврдени и 
принципот на владеењето на правото, како и уредува-
њето и хуманизацијата на просторот и заштитата на 
унапредувањето на животната средина и на природата. 
Според член 11 од Законот за просторно и урбани-

стичко планирање (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 4/96, 28/97 и 18/99), Деталниот урбани-
стички план содржи особено: план на намена на про-
сторот и објектите, план на градежни парцели и повр-
шини за изградба на објекти определени со регулацио-
ни и градежни линии, максимална висина на објектите 
и други поблиски услови за изградба. Исто така според 
овој член од Законот Деталниот урбанистички план мо-
ра да содржи и одредби за спроведување на планот, би-
лансни показатели и соодветни графички прикази. 
Според член 21-а од истиот Закон, при изработува-

ње на просторен и урбанистичка план задолжително се 
применуваат урбанистичките нормативи и стандарди 
за планирање на просторот, кој ги донесува министе-
рот надлежен за работите на урбанизмот. 
Во однос на постапката за донесување на деталните 

урбанистички планови Законот пропиша неколку пра-
вила и тоа: 
Во членот 17 од Законот е утврдено дека деталните 

урбанистички планови, како и сите други урбанистич-
ки планови, се изработуваат како нацрт и предлог на 
план. 
По нацртот на деталниот урбанистички план по не-

говото утврдување се спроведува, односно организира, 
јавна анкета, која, пак, согласно член 18 од Законот, се 
спроведува со излагање на планот на јавно место најмал-
ку 15 дена (по измените на Законот од 2001 година овој 
рок е скратен на 10 дена), во кој рок заинтересираните 
граѓани и правни лица доставуваат писмени забелешки 
на анкетни листови, до организаторот на анкетата. 
За времето и местото на кое ќе биде изложен пла-

нот задолжително се објавува соопштение во јавните 
гласила. 
За јавната анкета се изготвува извештај, со образло-

жение за неприфатените забелешки кој се доставува за-
едно со предлогот на планот на усвојување. 

Во членот 20 од Законот, а на кој се повикува под-
носителката на оваа иницијатива, утврдено е дека из-
мените и дополнувањата на урбанистичките планови се 
врши по иста постапка пропишана за нивно донесува-
ње, доколку со овој закон не е поинаку определено. 
Според член 22 став 6 и 7 од Законот, урбанистич-

ките планови можат да се спроведуваат по издавањето 
на согласност од министерството надлежно за работите 
на урбанизмот, а плановите за кои не е издадена сог-
ласност, се сметаат дека не се донесени. 
Од наведените законски одредби, како и од утврде-

ната фактичка состојба произлегува дека оспорената од-
лука, со која се врши изменување и дополнување на 
одредбите за спроведување на Детален урбанистички 
план за месната заедница �Вардар�, кои се составен дел 
на овој план, е донесена по спроведување на севкупната 
постапка која е пропишана и за донесување на планот. 
Меѓутоа, самиот факт дека со оспорената одлука се 

вршат измени и дополнувања на Одредбите за спрове-
дување на Деталниот урбанистички план за месната за-
едница �Вардар�, а не на планот и дека овие измени и 
дополнувања се однесуваат само на текстуалниот дел, 
а не и на графичкиот дел на планот, за Судот е доволен 
основ за изразување на сомневање во нејзината соглас-
ност со Законот. 
Имено, според мислењето на Судот со оспорената 

одлука и формално и суштински е повреден Законот за 
просторно и урбанистичко планирање. 
Прво, формалната повреда на Законот во конкрет-

ниот случај се состои во тоа што оспорената одлука е 
насловена како Одлука за изменување и дополнување 
на одредбите за спроведување на Детален урбанистич-
ки план, а Законот познава само донесување и измену-
вање на урбанистички план, а не и донесување и изме-
нување на дел на планот. Оттука, со оглед дека одред-
бите за спроведување на планот сами за себе не посто-
јат, односно немаат третман на посебен акт, но се дел 
од деталниот урбанистички план, тие и не можат по-
себно, односно одвоено да го изменуваат и дополнува-
ат планот надвор од постапката пропишана за измену-
вање и дополнување на самиот урбанистички план. 
Второ, имајќи предвид дека според Законот, детал-

ниот урбанистички план содржи графички и текстуа-
лен дел, според Судот не е можно овие делови да се од-
војуваат, бидејќи по правило нумеричките показатели 
во текстуалниот дел засегаат и податок во графичкиот 
дел. Тоа, со други зборови би значело дека и при секои 
изменувања и дополнувања на планот, планот мора со-
држински да ги има сите прилози, односно делови на 
оригинерниот план што се менува и дополнува, што не 
е така во конкретниот случај. 
Како повреди на Законот од суштинска природа 

што се направени со оспорената одлука, според Судот 
се следните: 
Со текстуалниот дел на оспорената одлука, кој е 

нејзин составен дел, всушност се навлегува и во други-
те делови, конкретно во графичкиот дел, на планот. 
Ова од причина што параметрите, односно нормативи-
те и стандардите утврдени во текстуалниот дел пра-
ктично се единствени нумерички, односно физички па-
раметри кои непосредно се однесуваат на секоја градба 
и се уредуваат во графичкиот дел на планот. 
Со оглед дека во конкретниот случај со оспорената 

одлука не се извршени измени и на графичкиот дел на 
Деталниот урбанистички план за месната заедница 
�Вардар� фактички постои неусогласеност на подато-
ците меѓу текстуалниот и графичкиот дел на овој план, 
односно овие податоци меѓусебно се спротивставени. 
Од друга страна, стандардите и параметрите за кое-

фициентот на искористување на земјиштето и процентот 
за изграденост на локацијата утврдени во Правилникот 
за стандарди и нормативи за планирање на просторот се 
користат при планирањето и важат за изготвувачот на 
планот, а не за органите што го спроведуваат планот, по-
ради што тие и не можат да бидат предмет на уредување 
со одредбите за спроведување на планот. 
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Понатаму, со текстуалниот дел на оспорената одлука 

всушност се врши делегирање на правото на планирање 
од Советот на општина Кисела Вода на подрачната еди-
ница на Министерството за урбанизам, бидејќи се допу-
шта планираните габарити на објектите во графичките 
прилози на планот да се менуваат со урбанистички про-
ект, а се допушта и бројот на објекти на една парцела да 
се планира со урбанистички проект, наместо со планот. 
Тоа практично би значело дека на овој начин се утврду-
ваат нови услови за градба кои не се содржани во ние-
ден дел од деталниот урбанистички план, односно ни во 
неговиот текстуален ни графички дел, што од друга 
страна пак значи да се гради вон уставните и законските 
рамки за планирање на просторот. 
И на крајот, со оглед на тоа што со оспорената од-

лука, преку изменување и дополнување само на Одред-
бите за спроведување на Деталниот урбанистички план 
за месната заедница �Вардар� се овозможува на орга-
нот на управата надлежен за работите на урбанизмот 
при издавање на услови за градба да врши измена на 
урбанистички план вон законски утврдената постапка, 
Судот смета дека индиректно се повредуваат и уставно 
утврдените темелни вредности на уставниот поредок 
на Република Македонија, како што се принципот на 
владеењето на правото во уредувањето и хуманизаци-
јата на просторот и заштитата и унапредувањето на 
животната средина и на природата, што се операциона-
лизира и остварува на начин и постапка утврдени во 
Законот за просторно и урбанистичко планирање. 

7. Поради сите напред наведени причини, Судот 
оцени дека оспорената одлука не е во согласност со 
Уставот и со одредбите на Законот за просторно и ур-
банистичко планирање, кои важеле во времето на неј-
зиното донесување. 

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

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и суди-
ите д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова Трај-
ковска, Иџет Мемети, д-р Бајрам Положани, Игор Спи-
ровски и д-р Зоран Сулејманов.  
У. бр. 8/2003                             Претседател 

2 јули 2003 година       на Уставниот суд на Република  
           Скопје                                  Македонија, 
                                     Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 

___________ 
1134. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 56 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 70/92), на седницата одржана на 9 јули 2003 
год на, донесе и 

О Д Л У К А  
1. Се одбива барањето на Натка Димитриева од 

Штип, за заштита на слободите и правата од член 110 
алинеја 3 од Уставот што се однесуваат на забрана на 
дискриминација по основ на социјална припадност, по-
вредени со пресудата П.бр. 409/97 и Основниот суд во 
Штип, пресудата ГЖ. бр. 1097/99 на Апелациониот суд 
во Штип и на пресудата Рев.бр. 289/2000 на Врховниот 
суд на Република Македонија. 

2. Се отфрла барањето на Натка Димитриева од 
Штип за заштита на слободите и правата повредени со 
решението бр. 02-340 од 10 март 1997 година, донесено 
од директорот на Стопанска банка АД - Скопје, Фили-
јала во Штип. 

3. Оваа одлука ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

4. Натка Димитриева од Штип, на Уставниот суд на 
Република Македонија му поднесе барање за заштита 
на слободите и правата што се однесуваат на забрана 
на дискриминација по основ на социјална и друга при-
падност. 

Ова од причина што и било врачено решение за пре-
станок на работниот однос со отказ без, притоа, да бидат 
почитувани роковите за жалба предвидени во членовите 
127 став 1 и 129 од Законот за работните односи. 
Со други зборови, подносителката на иницијатива-

та смета дека за престанокот на работниот однос со 
отказ требало да биде известена шест месеци порано 
како што предвидувал членот 127 став 1 од Законот за 
работните односи. 

5. Судот на седницата утврди дека подносителката 
на иницијативата била во работен однос во Стопанска 
банка АД Скопје - Филијала Штип на работно место 
благајник во Службата за денарско штедење и има не-
прекинат работен стаж од 14 години, 5 месеци и 9 дена. 
Со Решение бр. 02-40 од 30 јануари 1997 година, 

таа била упатена на принуден одмор, сметано од 15 ја-
нуари 1997 година до 14 април 1997 година. 
Против ова решение, поднела приговор до второ-

степената комисија при Банката, која со одлука од 4 
февруари 1997 година го одбила приговорот како неос-
нован. 
Во меѓувреме, на 6 март 1997 година, Управниот 

одбор на Банката донел Одлука за бројот и структурата 
на работниците на Стопанска банка АД Скопје на кои 
им престанува работниот однос со отказ поради еко-
номски, технолошки, структурални или слични проме-
ни настанати во процесот на санација и реконструира-
ње на банката и за обезбедување на нивните права. 
Со оваа одлука е утврден бројот и структурата на 

работниците во банката за чија работа престанала по-
требата, а предвиден е и начинот и видот на обезбеду-
вање на нивните права. Во Одлуката е утврдена и ква-
лификационата структура на работниците - техноло-
шки вишок и бројот на организационите единици по-
себно за Централата, а посебно за филијалите. 
Одлуката содржи овластување (член 5) за генерал-

ниот директор во Банката да донесува поединечни ре-
шенија за престанок на работниот однос на работници-
те технолошки вишок во Централата на Банката и на 
работниците со посебни овластувања и одговорности, а 
директорите на филијалите за работниците - техноло-
шки вишок по филијалите. 
Во Одлуката (член 6) се утврдуваат правата што им 

се обезбедуваат на работниците прогласени за техноло-
шки вишок. Имено, на едната група работници во за-
висност од работниот стаж е предвидено вработување 
кај друг работодавец, а за другата група еднократен на-
домест во вид на отпремнина, во висина најмногу до 12 
месечни плати. 
Согласно членот 5 на оваа одлука, на 10 март 1997 

година директорот на филијалата од Штип донел реше-
ние со кое на подносителката на иницијативата со 
отказ и престанал работниот однос на работно место 
благајник во службата за денарско штедење. Како при-
чина за донесувањето на отказното решение се наведе-
ни економските, технолошките и другите структурални 
промени настанати во процесот на санација и рекон-
струкција на банката.  
Во решението, на подносителката на иницијативата 

и било утврдено и право на еднократен надоместок во 
вид на испратнина од седум месечни плати соодветно 
на нејзиниот работен стаж до денот на донесувањето 
на решението. Тоа право, подносителката на иниција-
тивата го остварила.  
Независно од тоа што го примила овој надоместок, 

подносителката на иницијативата поднела приговор до 
второстепената комисија која со одлука го одбила при-
говорот, а решението за престанок на работниот однос 
го потврдила. 
Воедно и Синдикалниот одбор при Стопанската 

банка АД Скопје Филијала Штип, дал и писмено мис-
лење според кое решението за престанок на работниот 
однос на подносителката на иницијативата е законски 
основано. 
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Основниот и Апелациониот суд во Штип го одбиле 

тужбеното односно жалбеното барање на подносителка-
та на иницијативата како неосновано со став дека реше-
нието на директорот на Стопанската банка - Филијала 
Штип, како и одлуката на второстепената комисија се 
донесени во согласност со член 19-а од Законот за изме-
ни и дополнувања на Законот за санација и реконструи-
рање на дел од банките во Република Македонија. 
Понатаму, подносителката на иницијативата побара-

ла ревизија од Врховниот суд на Република Македонија. 
На 19 февруари 2002 година, Врховниот суд со пресу-

да Рев.бр. 289/2000 ја одбил ревизијата како неоснована.  
6. Согласно член 32 став 5 од Уставот на Република 

Македонија остварувањето на правата на вработените 
и нивната положба се уредуваат со закон и со колекти-
вни договори. 
Како што се гледа од содржината на оваа одредба, 

Уставот упатува со закон и со колективен договор да се 
уредуваат правата на работниците од работниот однос. 
Согласно член 127 став 1 од Законот за работните 

односи работодавецот е должен, работниците на кои ќе 
им престане работниот однос поради економски, тех-
нолошки и структурални и слични промени да ги изве-
сти најмалку шест месеци пред престанокот на работ-
ниот однос. 
Согласно член 129 став 1 од истиот закон бројот и 

структурата на работниците на кои ќе им престане ра-
ботниот однос со отказ поради економски, техноло-
шки, структурални и слични промени се утврдува врз 
основа на критериуми утврдени со колективен договор 
при што се поаѓа од потребите за функционирање на 
работата на работодавецот, стручната подготовка и 
квалификација, работното искуство и други критериу-
ми утврдени со колективниот договор. 
Од наведените законски одредби произлегува дека 

законодавецот со императивна норма (�е должен�) го 
задолжува работодавецот да го извести работникот, 
најмалку шест месеци пред престанокот на работниот 
однос, поради технолошки, структурални и слични 
промени, при што упатува на употреба критериумите 
предвидени во колективниот договор. 
Во конкретниов случај не е постапено според овие 

одредби од Законот за работните односи од причина 
што во меѓувреме е донесен Законот за изменување и 
дополнување на Законот за санација и реконструирање 
на дел од банките во Република Македонија. 
Според членот 19-а од овој закон на работниците на 

Банката на кои ќе им престане работниот однос со 
отказ заради економски, технолошки, структурални и 
слични промени настанати во процесот на реконструи-
рањето на Банката, како и на остварувањето на нивните 
права не се применуваат одредбите од член 127 став 1 
и член 129 од Законот за работните односи, што значи 
дека за нив не важат роковите на кои се повикува под-
носителката на иницијативата. 
Како што се гледа од изнесеното, Законот за сана-

ција и реконструирање на дел од банките во Република 
Македонија, како специјален закон, ја исклучува при-
мената на Законот за работни односи во овој дел. 
Во однос на член 19-а, пред овој Суд се водела по-

стапка за оценување на неговата уставност, при што 
Судот со решение У.бр. 102/96 од 23 октомври 1996 го-
дина при што оценил дека истиот е во согласност со 
Уставот. 
Имајќи го предвид изнесеното, Судот смета дека 

наводите на подносителката на барањето за примена на 
одредбите од членовите 127 став 1 и 129 од Законот за 
работни односи се неосновани. 
Со други зборови, Стопанска банка АД - Скопје - 

филијала Штип не била должна работниците на кои ќе 
им престане работниот однос поради економски, тех-
нолошки, структурални и слични промени, да ги изве-
сти во роковите предвидени во членот 127 од Законот 
за работни односи. 

Врз основа на изнесеното, Судот смета дека бара-
њето на подносителката на иницијативата за запазува-
ње на рокот од шест месеци пред да и биде врачено 
отказното решение и применување на критериумите од 
колективниот договор како што предвидува член 129 
од Законот за работните односи, е неосновано. 
Бидејќи во иницијативата се оспоруваат одлуките 

на Основниот и Апелациониот суд во Штип, како и 
Одлуката на Врховниот суд на Република Македонија, 
кои содржат негативни решенија за подносителката на 
иницијативата, согласно член 110 од Уставот, Уставни-
от суд на Република Македонија не е овластен да врши 
инстанционен надзор врз одлуките на овие судови. 
Ова дотолку повеќе што барањето на подносителка-

та се однесува на остварување на судска заштита на 
право од работен однос, а не на правата на слободата 
на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување 
на мислата, политичкото здружување и дејствување и 
забрана на дискриминација на граѓаните по основ на 
пол, раса, верска, национална, социјална и политичка 
припадност, чија заштита согласно член 110 алинеја 3 
спаѓа во надлежноста на овој Суд. 
Во конкретниов случај, Судот оцени дека наведени-

те пресуди на судовите не содржат елементи на ди-
скриминација по основ на социјална припадност, како 
што наведува подносителката на барањето, поради што 
Судот го одби нејзиното барање за заштита на слобо-
дите и правата. 

7. Исто така, Судот на седницата утврди дека сог-
ласно одредбата од член 51 од Деловникот на Уставни-
от суд на Република Македонија, секој граѓанин што 
смета дека со поединечен акт или дејство му е повреде-
но право или слобода утврдени во член 110 алинеја 3 
од Уставот, може да бара заштита од Уставниот суд во 
рок од 2 месеци од денот на доставувањето на конечен 
или правосилен поединечен акт, односно од денот на 
дознавањето на преземање дејство со кое е сторена по-
вредата, но не подоцна од 5 години од денот на негово-
то преземање. 
Во конкретниов случај, подносителката на иниција-

тивата, добила отказно решение на 10 март 1997 година. 
Против ова решение, таа на 24 март 1997 година 

вложила приговор до Комисијата за заштита на правата 
на работникот од работниот однос на Банката во второ-
степен при Стопанската банка АД - Скопје. 
Со Решение бр. 5-2-1053 од 4 април 1997 година, 

Второстепената комисија го одбила приговорот на под-
носителката на иницијативата, а го потврдила отказно-
то решение донесено од директорот на Стопанска бан-
ка АД - Скопје - Филијала Штип.  
Со тоа отказното решение станало правосилно и из-

вршно. 
Имајќи го предвид фактот дека отказното решение 

станало правосилно и извршно на 4 април 1997 година 
наспроти посочената одредба од членот 51 од Деловни-
кот на Судот која крајниот рок за поведување постапка 
за заштита на слободите и правата го лимитира да не е 
повеќе од пет години, Судот оцени дека по овој основ 
не може да се впушти во постапка за заштита на слобо-
дите и правата од членот 110 алинеја 3 од Уставот, по-
ради што барањето во овој дел го отфрли. 

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

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

 
   У.бр. 22/2003        Претседател 
9 јули 2003 година        на Уставниот суд на Република 
        Скопје         Македонија, 
     Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 
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1135. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
членовите 56 и 70 став 1 алинеја 2 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 70/92), на седни-
цата одржана на 9 јули 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се одбива барањето на Тони Петровски од Гости-

вар, за заштита на слободите и правата утврдени во 
членот 110 алинеја 3 од Уставот на Република Македо-
нија. 

2. Оваа одлука ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

3. Тони Петровски од Гостивар, на Уставниот суд 
на Република Македонија му поднесе барање за зашти-
та на слободите и правата утврдени во член 110 алинеја 
3 од Уставот, кои биле повредени со дискриминација 
на подносителот на барањето по национална основа. 
Според наводите во барањето подносителот бил ди-
скриминиран на тој начин што Собранието на Републи-
ка Македонија на седницата од 10.04.2003 година не го 
изгласал предлогот за негово именување за заменик на 
основниот јавен обвинител во Основното јавно обвини-
телство во Гостивар и покрај тоа што не била водена 
расправа по предлогот и не биле изнесени аргументи 
од кои би можеле да се согледаат причините за неизг-
ласување на предлогот, па поради тоа произлегувало 
дека барателот како предложен кандидат за наведената 
функција не бил избран само поради неговата нацио-
нална припадност. Воедно, барателот во прилог на ова 
тврдење наведува дека од записникот од одржаната 
седница на Собранието на Република Македонија на 
10.04.2003 година можело да се согледа дека пратени-
ците од политичката партија на ДПА го прекинале те-
кот на гласањето во Собранието уште пред почетокот 
на изборот на предлогот за именување на барателот, со 
забелешка дека застапеноста на предложени кандидати 
од албанска националност не била во доволен број како 
било договорено во Рамковниот договор и како резул-
тат на тоа партиите се договориле предлогот за имену-
вање на барателот да не го изберат. Од овие причини 
подносителот бара Уставниот суд во заштита на него-
вите слободи и права утврдени во членот 110 алинеја 3 
од Уставот, да го задолжи Собранието да ја повтори 
постапката по однос на изборот за негово именување 
на предложената функција. 

4. Судот врз основа на наводите во барањето, уви-
дот во стенограмот од Седумнаесеттата седница на Со-
бранието на Република Македонија на која било извр-
шено именувањето на јавни обвинители и заменици 
јавни обвинители во јавните обвинителства на Репуб-
лика Македонија и увидот во Записникот од наведена-
та седница на Собранието која била одржана на 
10.04.2003 година, ја утврдува следната фактичка со-
стојба: 
Според содржината на стенограмот од Седумнае-

сеттата седница на Собранието на Република Македо-
нија одржана на 10.04.2003 година во текот на работе-
њето на седницата претседателот на Собранието отво-
рил претрес за секој поединечен предлог за именување 
заменици на јавниот обвинител на Основното јавно об-
винителство во Гостивар, предлозите ги ставил на гла-
сање и го констатирал нивниот избор, а во продолже-
ние и без прекин на седницата исто така бил отворен 
претрес по предлогот на Тони Петровски да биде име-
нуван за заменик на јавниот обвинител на основното 
јавно обвинителство во Гостивар. По однос на овој 
предлог, бидејќи никој не барал збор, претседателот на 
Собранието го заклучил претресот и предлогот го ста-
вил на гласање, за кој од присутните 61 пратеник, гла-
сале 56 пратеници, никој не гласал �за�, �против� гла-

сале 51, а од гласањето се воздржале 5 пратеници, па 
врз основа на тоа е констатирано дека Тони Петровски 
не е именуван за наведената функција. 
Од Записникот од Седумнаесеттата седница на Со-

бранието на Република Македонија, одржана на 
10.04.2003 година произлегува дека под точка 8 од 
дневниот ред во работата на Собранието меѓу другото 
биле и предлозите за именување заменици на јавниот 
обвинител во Основното јавно обвинителство во Го-
стивар, при што во записникот е констатирано имену-
вањето на четири предложени кандидати и тоа Горица 
Милошевска, Зоран Димоски, Боривоје Гиновски и Ду-
шица Димитриеска, додека за предлогот за избор на 
Тони Петровски е констатирано дека не е именуван за 
вршење на наведената функција. 

5. Според членот 110 алинеја 3 од Уставот, Устав-
ниот суд на Република Македонија ги штити слободите 
и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат 
на слободата на утврдувањето, совеста, мислата и јав-
ното изразување на мислата, политичкото здружување 
и дејствување и забраната на дискриминација на граѓа-
ните по основ на пол, раса, верска, национална, соци-
јална и политичка припадност. 
Согласно членот 68 став 1 од Уставот, Собранието 

на Република Македонија, меѓу другите надлежности, 
врши избор, именување и разрешување и на други но-
стители на јавни и други функции утврдени со Уставот 
и со закон. 
Врз основа на точката 1 од Амандманот X на Уста-

вот на Република Македонија кој е прогласен со Одлу-
ка на Собранието на Република Македонија за прогла-
сување на Амандманите  IV - XVIII на Уставот (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 91/2001), Со-
бранието може да одлучува ако на седницата присус-
твува мнозинство од вкупниот број на пратеници, а 
најмалку со една третина од вкупниот број пратеници 
ако со Уставот не е предвидено посебно мнозинство. 
Со членот 106 од Уставот е утврдено дека Јавното 

обвинителство е единствен и самостоен државен орган 
кој ги гони сторителите на кривични дела и на други со 
закон утврдени казниви дела и врши други работи утвр-
дени со закон. 
Јавното обвинителство ги врши своите функции врз 

основа и во рамките на Уставот и закон. 
Јавниот обвинител го именува и разрешува Собра-

нието за време од шест години. 
Исто така, со членот 107 од Уставот е определено 

дека Јавниот обвинител ужива имунитет и за неговиот 
имунитет одлучува Собранието, а функцијата јавен об-
винител е неспојива со вршење друга јавна функција и 
професија или со членување во политичка партија. 
Законот за јавното обвинителство (�Службен вес-

ник на Република Македонија� бр. 80/92, 19/93 и 9/94)  
во членот 1 определил дека со овој закон се основа јав-
но обвинителство, се уредува неговата организација и 
надлежност, се определуваат подрачајата и седиштата 
на јавното обвинителство и се утврдуваат условите и 
постапката за именување и разрешување на јавните об-
винители и замениците јавни обвинители. 
Според член 25 од овој закон, Собранието за Репуб-

лика Македонија врши именување на јавен обвинител, 
односно заменик јавен обвинител на предлог на Влада-
та на Република Македонија по прибавено мислење од 
јавниот обвинител на Република Македонија. 
Поаѓајќи од определбата во членот 61 став 2 од 

Уставот, дека организацијата и функционирањето на 
Собранието се уредуваат со Уставот и со Деловникот, 
донесен е Деловникот на Собранието на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 60/2000). 
Со одредбите од членовите 70 до 80 од Деловникот, 

се уредени прашањата за текот на седницата на Собра-
нието со кои меѓу другото  е определено дека претседа-
телот на Собранието утврдува дали на седницата при-
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суствува мнозинство пратеници потребно за полноваж-
но одлучување на Собранието, пред утврдување на 
дневниот ред се усвојува записникот од претходната 
седница кој го потпишуваат претседателот или претсе-
давачот на Собранието и генералниот секретар на Со-
бранието, се води претрес по прашањата од дневниот 
ред, а Собранието претресот по секое прашање од 
дневниот ред, може да го заврши со донесување акт 
или донесување заклучок. 
Во делот на одредбите од Деловникот со членовите 

од 93 до 103 кои се однесуваат на гласањето во Собра-
нието и водењето на записник и стенографски белешки 
меѓу другото е определено дека претседателот на Собра-
нието по завршување на гласањето ги соопштува резул-
татите од гласањето и врз основа на резултатот објавува 
дали предлогот за кој се гласало е усвоен или одбиен, 
потоа за работата на седницата на Собранието се води 
записник кој ги содржи основните податоци од работата 
на седницата,  предлозите што се поднесени и заклучо-
ците што се усвоени во врска со прашањата од дневниот 
ред, а во записникот се внесуваат и резултатите од гла-
сањето по прашањата од дневниот ред, и за работата на 
седницата на Собранието се водат стенографски беле-
шки кои се чуваат во документацијата на Собранието. 

6. Имајќи ја во предвид погоре изнесената фактичка 
и правна  состојба и по оценка на наводите изнесени во 
иницијативата со која подносителот бара заштита на 
слободи и права утврдени во членот 110 алинеја 3 од 
Уставот, Судот утврди дека не постојат елементи на 
дискриминација спрема барателот по основ на нацио-
нална припадност, како во текот на водењето на самата 
седница од 10.04.2003 година на Собранието на Репуб-
лика Македонија, така и во текот на гласањето на пра-
тениците во предлогот за именување на барателот за 
заменик јавен обвинител во Основното јавно обвини-
телство во Гостивар. 
Од документацијата - стенограмот и записникот, кои 

се однесуваат за работата на Собранието на седницата 
одржана на наведениот датум, произлегува дека на неа 
присуствувале 61 пратеник од вкупно 120 пратеници од-
носно присуствувало мнозинство пратеници потребно за 
полноважно одлучување, потоа уредно бил отворен пре-
трес по предлогот на барателот за негово именување за 
заменик јавен обвинител во Основното јавно обвини-
телство во Гостивар, предлогот бил ставен на гласање но 
никој не гласал �за� предлогот поради што барателот не 
бил именуван од Собранието за наведената функција, и 
врз основа на овие факти Судот оцени дека барателот 
всушност незадоволен од резултатот на гласањето се по-
викува на постоење на дискриминација спрема него по 
основ на национална припадност сторена со дејствие од-
носно акт на Собранието, кое не го поткрепува со веро-
достојни докази туку со претпоставки за постоење на до-
кази. Во тие рамки неоснован е и наводот во иницијати-
вата дека неименувањето на барателот за наведената 
функција било резултат на претходен меѓупартиски до-
говор на пратениците во Собранието, со оглед на тоа 
што Собранието како орган на државната власт кој од-
лучува за именување на носителите на јавни функции 
меѓу кои и во јавните обвинителства во Републиката, из-
борот го врши во постапка утврдена со Деловник која во 
целост е запазена во конкретниот случај по предлогот на 
барателот. Имајќи го тоа во предвид, Судот оцени дека 
не се повредени уставно загарантираните слободи и пра-
ва на барателот и нема елементи на дискриминација 
спрема него по основ на национална припадност, ниту 
во делувањето на Собранието, ниту со конкретниот зак-
лучок кој Собранието го констатира на Записникот од 
седницата од 10.04.2003 година дека барателот не е име-
нуван за вршење на предложената функција. 
Според членот 56 од Деловникот на Уставниот суд, 

со одлуката за заштита на слободите и правата Устав-
ниот суд ќе утврди дали постои нивна повреда и во за-
висност од тоа ќе го поништи поединечниот акт, ќе го 
забрани дејството со кое е сторена повредата или ќе го 
одбие барањето. 

Врз основа на погоре утврдената фактичка и правна 
состојба Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука, 
согласно членот 56 од Деловникот на Уставниот суд. 

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

 
    У. бр. 77/2003                         Претседател 
9 јули 2003 година        на Уставниот суд на Република 
          Скопје                                  Македонија, 
                                    Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 

___________ 
1136. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република 
Македонија и членовите 56 и 70 став 1 алинеја 2 од Де-
ловникот на Уставниот суд на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 70/92), 
на седницата одржана на 9 јули 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се одбива барањето на Кирил Бошковски од 

Скопје за заштита на слободите и правата што се одне-
суваат на слободата на уверување, јавното изразување 
на мислата и забраната на дискриминација по основ на 
социјална припадност. 

2. Оваа одлука ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

3. Кирил Бошковски од Скопје, на Уставниот суд на 
Република Македонија му поднесе барање за заштита 
на слободите и правата што се однесуваат на слободата 
на уверување, јавно изразување на мислата и забраната 
на дискриминација по основ на социјална припадност. 
Во барањето е наведено дека барателот во 1989 го-

дина во поранешна СФРЈ завршил Школа за резервни 
офицери во Билеќа, каде се стекнал со више воено 
образование (според дипломата која му била издадена 
од школата по завршувањето), во согласност со тогаш 
важечкиот закон-поточно со член 20 од истиот (Закон 
за воени школи и научно истражувачки центри на ЈНА 
(�Службен лист на СФРЈ� бр. 12/78 и 43/86). Истото 
образование со измените на законот во 1986 година 
станува више стручно образование (член 7 од измени-
те). На 18.04.2000 година поднесол барање, неговото 
стекнато право на степен на образование (VI/1 степен 
на стручна подготовка) да биде верифицирано од стра-
на на Министерството за одбрана. 
Првостепениот орган со решение бр. 14/4-372 од 

3.08.2001 година го одбил неговото барање за призна-
вање на школата за резервни офицери на поранешна 
ЈНА како више образование кое се добива со високоо-
бразовните установи, како неосновано.  
Жалбата на барателот против решението бр. 14/4-

372/2, Комисијата на Владата на Република Македони-
ја за решавање во управна постапка во втор степен од 
областа на одбраната со решение бр. 28/I-183/3 од 
17.10.2001 година, ја одбила како неоснована. 
Врховниот суд на Република Македонија со пресу-

да У.бр. 1879/2001 од 15.01.2003 година, ја одбил туж-
бата на барателот против решението на второстепениот 
орган бр. 28/I-183/3 како неоснована. 
Барателот смета дека со овие акти на државните ор-

гани на Републиката, е дискриминиран во однос на дру-
гите граѓани на Република Македонија, т.е. со граѓаните 
на Република Македонија кои завршиле одреден степен 
на образование согласно наведениот закон. Имено 90% 
од офицерите на АРМ својот степен на образование го 
стекнале според Законот за воени школи од 1978 година, 
тоа стекнато право никој не им го оспорувал, што од 
друга страна нему му се оспорувало ставајќи го во неед-
наква положба во споредба со другите, со што се прекр-
шувал Уставот на Република Македонија. 
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Од друга страна, пак, за него и другите кои заврши-

ле Више воено образование и школи за резервни офи-
цери останувале обврските, што директно се апсолви-
рало во воениот конфликт во Република Македонија во 
2001 година, кога овие воени старешини најдиректно 
ги извршувале своите работни обврски како командири 
на водови, чети и баталјон во склоп на безбедносните 
сили на Република Македонија, исто како и воените 
старешини од АРМ во активниот состав. 
Со завршеното образование и стекнатото познава-

ње на одредена материја, како што е воената наука, не-
говите права биле прекршени согласно алинејата 3 од 
членот 110 со тоа што тој не можел да ја изрази јавно 
својата мисла како релевантна во ова општество бидеј-
ќи со одредени поединечни акти тоа му било ускратено 
- со непризнавање на одредено знаење кое го поседу-
вал и за кое му бил даден сертификат - диплома по за-
вршеното школување, неговата јавно изнесена мисла 
ќе се сметала како нерелевантна. 
Исто така барателот смета дека бил доведен во не-

рамноправна состојба во однос на другите граѓани на 
Република Македонија во однос на социјалната полож-
ба од причина што со непризнавање на завршеното ви-
ше стручно образование бил дискриминиран и ставен 
во позиција да го третираат како работник и воопшто 
граѓанин со пониско образование IV степен на стручна 
подготовка, за разлика од вистинската - како граѓанин 
со VI степен на стручна подготовка. 
Барателот укажува и на толкувањето од предлагачот 

на тогашниот закон (дописот од Генералштаб на ЈНА - 
Наставната управа бр. 03/239-123 од 6.09.1978 година) 
на член 20 од Законот за воени школи од 10.03.1978 го-
дина, кој член од страна на органите на Република Маке-
донија бил поинаку толкуван. Така, Врховниот суд сме-
тал дека не е повреден законот од причина што не бил 
вработен во служба во АРМ, ниту бил распореден во 
активниот состав на АРМ - а тој не барал да биде врабо-
тен, туку сакал неговото образование да се вреднува ка-
ко треба. Понатаму, барателот смета дека со укинување 
на Законот за воени школи и научноистражувачки цен-
три на ЈНА (�Службен лист на СФРЈ� бр. 12/78 и 43/86), 
и со донесување на новиот закон за воена академија во 
1995 година од една страна не можеле да се укинат него-
вите стекнати права, а од друга страна со новиот закон 
не станувало збор за статусот на кадрите кои ја заврши-
ле Школата за резервни офицери што укажувало дека за 
нив требало да важат одредбите од стариот закон се до 
прецизирање што со таквите кадри. 

4. Судот на седницата утврди дека со пресудата на 
Врховниот суд на Република Македонија У.бр. 
1879/2001, тужбата на Кирил Бошковски од Скопје, 
против решението на Владата на Република Македони-
ја, Комисијата за решавање во управна постапка во 
втор степен од областа на одбраната бр. 28/I-183/3 од 
17.10.2001 година, се одбива како неоснована. 
Во образложението на пресудата на Врховниот суд 

се наведува дека согласно член 20 од Законот за воени-
те школи и за научно истражувачките установи на ЈНА 
(�Службен лист на СФРЈ�  бр. 12/79 и 43/86), лицето 
што ја завршило школата за резервни офицери стекну-
ва виша стручна подготовка во смисла на распоредува-
ње на должности во вооружените сили и можност за 
напредување со чинови. Со денот на влегувањето во 
сила на Законот за воена академија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 30/95 и 54/97), преста-
нал да важи Законот за воените школи и за научно 
истражувачките установи на ЈНА.  
Во конкретниот случај тужителот своето барање до 

Министерството за одбрана, Сектор за правни работи 
го поднел на 18.04.2000 година, што значи во време ко-
га престанал да важи Законот за воени школи и за на-
учно истражувачките установи на ЈНА, така што не мо-
жел да се примени член 20 од Законот за воените шко-
ли и за научно истражувачките установи на ЈНА иако 

смислата на овој член била дека тужителот фактички 
можел да ја верифицира стекнатата виша стручна под-
готовка само доколку бил распореден на должност во 
вооружените сили (активен состав) и тоа во времето 
кога споменатиот Закон за воени школи и за научно 
истражувачките установи важел и се применувал. 
Имајќи ја предвид цитираната законска одредба, ка-

ко и фактот дека тужителот своето барање за верифи-
кација на стекнатата виша стручна подготовка го под-
нел во време кога престанал да важи Законот за воени 
школи и за научно истражувачките установи на ЈНА, 
Судот нашол дека не е повреден законот на негова 
штета кога му е одбиено барањето за верифицирање на 
диплома за стекнато вишо стручно образование. Бидеј-
ќи тужителот и не бил распореден во активниот состав 
на тогашната ЈНА, ниту, пак, стапил во служба во Ар-
мијата на Република Македонија, односно нема статус 
на воено лице за да стане збор за признавање на школа-
та за резервни офицери како вишо воено образование. 
Со завршувањето на школата за резервни офицери ту-
жителот не се стекнал со вишо образование кое се до-
бива во високо образовните установи во Републиката, 
лицето што ја има завршено школата за резервни офи-
цери, станува резервен офицер и се распоредува во ре-
зервниот состав на Армијата. 
Судот ги ценел наводите во тужбата на тужителот 

со кои укажува дека фактичката состојба не е правилно 
утврдена, бидејќи органите на управата го ценеле само 
едниот доказ кој е приложен кон предметот, а тоа е 
дипломата за завршено вишо воено образование, а не 
сите кои се поднесени од негова страна, посебно клуч-
ниот по него доказ освен дипломата е дописот на на-
ставната установа на Генералштабот на ЈНА каде се да-
ва упатство како да се третираат лицата кои ја заврши-
ле школата за резервни офицери, поточно каде се ука-
жува дека нема никакви правни пречки лицата кои го 
имаат стекнато овој степен на образование во секој 
поглед и во секоја организација да се третираат како 
лица со вишо стручно образование, а посебно се одне-
сува на обавување на работи од областа на одбраната 
како што е неговата како вработен во Министерството 
за внатрешни работи. Потоа наведува дека тој има за-
вршено Филозофски факултет, отсек - одбрана, на кој 
му е признат како положен еден испит од завршената 
школа за резервни офицери, каде исто така е потврдено 
дека станува збор за сродни и соодветни школи, каде 
наставниот план и програма во истите многу малку се 
разликуваат, односно се преплетуваат и се идентични 
што е верифицирано и од нашите највисоки образовни 
институции, а тоа е решение кое го дава во прилог. Ме-
ѓутоа, ваквите наводи Судот не ги уважил од напред 
наведените причини, цитираните законски одредби, ка-
ко и фактот дека во моментот кога тужителот го под-
нел барањето повеќе не важел Законот за воените шко-
ли и за научно истражувачките установи на ЈНА, а ре-
шението за признавање испити и семестри од страна на 
Филозофскиот факултет во Скопје е  донесено во време 
на важење на овој закон, а тоа е 1.03.1995 година. 
Со оглед на сето изложено, следувало Судот да од-

лучи како во изреката на оваа пресуда согласно член 42 
став 2 од Законот за управните спорови. 

5. Согласно член 16 став 1 од Уставот, се гарантира 
слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното 
изразување на мислата. 
Во делот на Уставот што ги уредува социјалните 

права, според членот 34, граѓаните имаат право на со-
цијална сигурност и социјално осигурување утврдени 
со закон и со колективен договор. Согласно членот 35 
став 1 Републиката се грижи за социјалната заштита и 
социјалната сигурност на граѓаните согласно со наче-
лото на социјална праведност. 
Разгледувајќи ја пресудата на Врховниот суд очиг-

ледно е дека тужбата на Кирил Бошковски е одбиена 
како неоснована, не поради неговото уверување дека 
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завршената школа за резервни воени старешини може 
да се смета како завршено више образование во висо-
кообразовните установи на Републиката, ниту, пак, за 
донесената пресуда била пресудна социјалната припад-
ност на тужителот која во конкретната пресуда вооп-
што не се третира. 
Всушност со пресудата на Врховниот суд се утвр-

дува дека 1) лицето што ја завршило школата за ре-
зервни офицери стекнува виша стручна подготовка во 
смисла на распоредување на должност во вооружените 
сили и можност за напредување во чинови и 2) со де-
нот на влегувањето во сила на Законот за воена акаде-
мија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
30/95 и 54/97) престанал да важи Законот за воените 
школи и за научно истражувачките установи на ЈНА 
(�Службен лист на СФРЈ� бр. 12/79 и 43/86). 
Во конкретниот случај Кирил Бошковски своето ба-

рање до Министерството за одбрана, Сектор за правни 
работи го поднел на 18.04.2000 година, односно во вре-
ме кога престанал да важи Законот за воени школи и за 
научно истражувачките установи на ЈНА, што значи де-
ка не можел да се примени член 20 од Законот за воени-
те школи и за научно истражувачките установи на ЈНА 
иако смислата на овој член е дека барателот фактички 
можел да ја верифицира стекнатата виша стручна подго-
товка само доколку бил распореден на должност во воо-
ружените сили (активен состав) и тоа во времето кога 
споменатиот Закон за воени школи и за научно истражу-
вачките установи важел и се применувал. 
Врз основа на изнесеното Судот утврди дека во 

конкретниот случај не станува збор за кршење на сло-
бодата на уверувањето, јавното изразување на мислата 
како ни за дискриминација по основ на социјална при-
падност. 

6. Поради наведените причини, Судот одлучи како 
во точката 1 на оваа одлука. 

7. Со оглед на тоа што Уставниот суд со решение 
У.бр. 200/2003 го отфрли барањето на Кирил Бошков-
ски за заштита на слободите и правата што се однесу-
ваат на слободата на уверувањето, јавното изразување 
на мислата и забраната на дискриминација по основ на 
социјална припадност повредени со решението на Ми-
нистерството за одбрана бр. 14/4-372/2 и решението на 
Комисијата за решавање во уставна постапка во втор 
степен од областа на одбраната бр. 28/II-183/3, од при-
чина што барањето не е благовремено поднесено од-
носно во рокот предвиден во членот 51 од Деловникот, 
Судот не расправаше во делот од барањето што се од-
несува на овие решенија.  

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

 
   У.бр. 74/2003       Претседател 
9 јули 2003 година        на Уставниот суд на Република 
        Скопје        Македонија, 
     Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И   О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поднесена е 
тужба за развод на брак, од тужителката Илзабет Али-
шани, ул. �Самоилова� бр. 72, Скопје, против тужениот 
Заим Алишани, со непозната адреса на живеење. 
Согласно член 78 од Законот за парничната постап-

ка, за привремен застапник на тужениот Заим Алишани 
се одредува адвокатот Шабан Салиу од Скопје, ул. 
�Шуто Оризари� бб, Скопје. Привремениот застапник 
ќе го застапува тужениот во предметот П. бр. 3163/02 

се додека тужениот или неговиот полномошник не се 
појави пред судот, согласно член 79 од Законот за пар-
ничната постапка. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XXI. П. бр. 

3163/02.            (19976)  
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Во Основниот суд Скопје II - Скопје, заведен е 

предмет IX.П.бр.1658/03 за развод на брак, по тужба на 
тужителот Секуловски Живко, ул. �Бутелска 31� бр. 9 - 
Скопје, против тужената Мицевска Олимпија, со не-
позната адреса на живеење во Австралија. 
Бидејќи тужената е со непозната адреса на живеење 

во странство, со решение на овој суд П.бр.1658/03 од 
02.07.2003 година, и е назначен привремен застапник 
од редот на адвокатите на град Скопје и тоа адвокатот 
Петар Новески, ул. �11ти Октомври� бр. 17, за да ги 
штити интересите на тужената во постапката. 
Се повикува тужената Мицевска Олимпија или неј-

зиниот полномошник, да се јават во судот во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, нејзи-
ните интереси во постапката ќе ги штити привремени-
от застапник, адвокатот Петар Новески, се додека ту-
жената или нејзиниот полномошник не се појави пред 
судот, односно додека Центарот за социјална работа не 
го извести судот дека назначил старател. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IX. П. бр. 

1658/03.                           (19666) 
___________ 

 
Пред овој суд е поднесена тужба за развод на брак, 

од тужителот Едип Ќамил од Скопје, со стан на ул. 
�Црноок� бр. 23 или �Виничка бр. 36, Скопје, против 
тужената Едип Кумрија, сега со непозната адреса во Р. 
Франција, согласно член 41 од Законот за семејство. 
Се повикува тужената Едип Кумрија, во рок од 30 

дена по објавувањето на огласот, да се јави во судот 
или ви истиот рок да ја достави сегашната адреса на 
живеење. 
Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, на 

истата ќе и биде одреден привремен старател од Меѓу-
општинскиот центар за социјални работи на град Скоп-
је, од редот на адвокатите кој ќе ги застапува нејзините 
интереси пред судот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. П. бр. 

2008/03.            (19967) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд е поведена постапка за утврдување на 

сопственост, по тужба на тужителот Зоран Трајковиќ 
од с. Режановце, против тужените Ајша Арифи и Ќе-
мал Арифи од Куманово, сега со непозната адреса на 
живеење. 
Од страна на судот како привремен застапник на 

тужените се назначува адвокатот Лидија Велиновска 
од Куманово, кој ќе ги застапува тужените се додека 
тужените или нивниот полномошник не се појави пред 
овој суд. 
Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 1611/2003. 
            (20058) 

__________ 
 
Пред овој суд во тек е извршна постапка за наплата 

на парично побарување од 563.693,00 денари врз осно-
ва на веродостојна исправа - фактури, по предлог на 
доверителот ДООЕЛ �СВЕТЛИНА 2001�, ул. �Доне 
Божинов� број 13, Куманово, застапуван од полномош-
ник, адвокатот Милован Трајковиќ од Куманово, про-
тив должникот �Здружение за подобро Куманово�, ул. 
�Доне Божинов� број 24. 
Во текот на постапката судот утврди дека овластено-

то лице за претставување на должникот - Драган Дара-
велски е отсутен подолг временски период од државата, 
со непозната адреса, поради што му постави привремен 
застапник, адвокатот Јордан Серафимовски од Кумано-
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во, кој ќе го застапува должникот до окончување на оваа 
постапка, постапувајќи согласно член 13 од ЗИП, во вр-
ска со член 78, став 1, точка 4 и член 79 од ЗПП, како и 
член 80 и 81 од ЗПП - поставувањето на привремениот 
застапник го објави во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд во Куманово, ИС.бр.13-110/03. 
                                                                            (19732) 

___________ 
 

Пред овој суд е заведен парничен предмет П.бр. 
882/03, за утврдување на сопственост, по тужба на ту-
жителот Радослав Николовски од Куманово, против ту-
жениот Стојан Бојковски, со непозната адреса. 
На тужениот му се одредува времен застапник Ли-

дија Велиновска � адвокат од Куманово, кој ќе го за-
стапува тужениот пред овој суд, се додека истиот не се 
јави пред судот. 
Од Основниот суд во Куманово, П.бр. 882/03.  (19490) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Куманово е поведена парнична 

постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Нафије 
Ибрахими од Куманово, ул. �Владимир Назор� бр. 8, про-
тив тужениот Ќемал Ибрахими од Куманово, сега со непоз-
ната адреса. Вредноста на спорот е 60.000,00 денари. 
Бидејќи тужениот е со непозната адреса, судот по 

службена должност, а согласно Одредбите на ЗПП за 
привремен застапник до правосилното окончување на 
постапката го постави адвокатот Лидија Велиновска од 
Куманово. 
Трошоците за објавување на огласот во �Службен 

весник� ќе ги сноси тужителот.  
Од Основниот суд во Куманово, Х.П. бр. 820/03. 
            (19500) 

__________ 
 
Пред Основниот суд во Куманово, се води парнич-

на постапка, за утврдување на право на сопственост, по 
тужба на тужителот Ејуп Садики од Куманово, против 
тужениот Садики Исаку од Куманово, сега со непозна-
та адреса. 
Бидејќи, тужениот е со непознато престојувалиште, 

судот му постави привремен застапник и тоа Лидија 
Велиновска, адвокат од Куманово, која ќе го застапува 
тужениот во постапката се додека тужениот или негов 
полномошник не се појави пред судот, односно додека 
Центарот за социјални работи не го извести судот дека 
назначил старател. 
Од Основниот суд во Куманово, 5. П. бр. 1959/03. 
             (19644) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО 

Пред Основниот суд во Кичево е  заведен парничен 
предмет за регрес, по тужбата на тужителот АД за оси-
гурување �Вардар� Скопје, Градски ѕид бр. 8, против 
тужениот Георгиев Никола од Кичево, ул. �Мечкин Ка-
мен� бб, на привремена работа во Америка со непозна-
та адреса. Вредност на спорот 908.967,00 денари. 
Согласно член 78, став 1 и 2, точка 5 од Законот за 

парнична постапка, за привремен застапник на тужени-
от се назначува лицето Јовица Наумоски, адвокат од 
Кичево, ул. �Егејска� бр. 9, број на телефон 045-35-204. 
Привремениот застапник ќе го застапува тужениот 

во оваа постапка се додека тој или негов полномошник 
не се појави пред судот, и ги има сите права и должно-
сти на законски застапник. 
Од Основниот суд во Кичево, П. бр. 575/2002.  (19387) 
 

ОСНОВЕН СУД  ВО КАВАДАРЦИ 
Во Основниот суд во Кавадарци, во тек е постапка 

по основ на утврдување на право на сопственост на ту-
жителот Шахпазова Софче од Кавадарци, ул. �Моша 
Пијаде� бр. 6-1/4, против тужените Панче и Диме Ива-
новски  со непознато место на живеење во Америка. 

Судот на тужените им назначи привремен застап-
ник и тоа Вања Маневска, адвокат од Кавадарци, која 
ќе ги застапува интересите на тужените. 

 Се повикуваат Панче и Диме Ивановски да се јават 
во судот лично или преку  полномошник, во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот. 
Доколку до овој рок не се јават тужените или нивен 

полномошник, истите се предупредуваат дека назначени-
от привремен застапник ќе ги застапува во постапката, се 
додека не се јават лично или нивен полномошник, од-
носно додека Органот за старателство не го извести су-
дот дека назначил старател. 
Од Основниот суд во Кавадарци, П. бр. 462/02. 
                                                                            (19296) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Пред овој суд се води спор за оспорување и утврду-

вање на татковството по тужбата на малолетната Маре-
мова Ебру преку нејзиниот старател Бекирова Санија 
од Кочани, ул. �Стамен Манов� бр.  24, против тужени-
от Демиров Асан од Штип и др. со непозната адреса, 
во странство. 
Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок 

од 15 дена од објавувањето на огласот или во истиот 
рок да ја достави неговата адреса или да определи свој 
полномошник. 
Доколку во овој рок тужениот не се јави во судот 

или не определи свој полномошник, за привремен за-
стапник му се назначува Силвана Мишева од Кочани, 
вработена во ОЈО Кочани која ќе ги застапува неговите 
интереси до крајот на постапката, односно додека орга-
нот за старателство не му постави старател. 
Од Основниот суд во Кочани, П.бр. 408/2003. 
            (19501) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 
Во Основниот суд во Прилеп е оформен предметот 

П.бр. 849/99 година за утврдување право на сопстве-
ност и предавање во владение со вредност на спорот од 
10.000,00 денари, по тужба на тужителката Пауна Бо-
жиноска и др. од с. Лажани, против тужените Мамуто-
виќ Шукрија и Бедро од с. Лажани, Мамутовиќ Фикре-
та, Муратка, Шемса, Мирсад, Сафет и Рафет со непоз-
ната адреса на живеење. 
Се повикуваат тужените да се јават во судот во 

својство на тужени, и да достават точна адреса или да 
обезбедат свој полномошник кој ќе ги штити нивните 
интереси во постапката, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот, а во спротивно ќе им биде по-
ставен посебен старател од Меѓуопштинскиот центар 
за социјални работи Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп, П.бр. 849/99. 
            (19504) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Основниот суд во Струмица поведе спор по тужба-

та за развод на брак, на тужителот Сашо Атанасов од с. 
Турново, против тужената Атанасова Јагода од с. Тур-
ново на времена работа во странство со непозната 
адреса. Вредност на спорот 60.000,00 денари. 
За привремен застапник на тужената Атанасова-

Горгиева Јагода од с. Турново, сега на времена работа 
во странство со непозната адреса � престојувалиште, се 
одредува Цонка Каламерникова, советник во Основни-
от суд во Струмица. 
Привремениот застапник ќе ги застапува интереси-

те на тужената согласно член 79 од ЗПП со сите права 
се до нејзиното појавување или на нејзин полномош-
ник пред судот. 
Се повикува тужената Атанасова-Горгиева Јагода 

да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на овој оглас. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 481/03. 
            (19502) 
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Основниот суд во Струмица поведе постапка по ос-

нов долг, по тужбата од тужителот Стопанска банка 
АД Скопје, против тужените Благоја Петрески, Пеце 
Ивановски од Прилеп и тужената Лилјана Илиоска од 
Прилеп, сега со непозната адреса во странство. Вред-
ност на спорот 195.609,50. 
Се повикува тужената Лилјана Илиоска, сега во 

странство со непозната адреса и место на престојували-
ште, да се јави пред Основниот суд во Струмица во рок 
од 15 дена по објавувањето на овој оглас или да опреде-
ли свој полномошник кој ќе ја застапува пред судот се 
до првосилното окончување на оваа постапка, и истовре-
мено се предупредува тужената Лилјана Илиоска докол-
ку не се јави на овој оглас во определениот рок, ниту пак 
достави известување за нејзиниот полномошник и се 
определува за привремен застапник, лицето Лора Абра-
шева од Струмица, која ќе ја застапува се до правосил-
ното окончување на овој спор, со сите права и обврски 
што ги има тужената како солидарен должник. 
Огласот да се објави во �Службен весник на РМ� и 

на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 666/03. 

(19503) 
___________ 

 
Основниот суд во Струмица, поведе постапка за 

развод на брак по тужбата од тужителот Цветков Драги 
од с. Ново Село, против тужената Цветкова Звезда, со 
непозната адреса во странство. Вредност на спорот 
60.000,00 денари. 
Се повикува тужената Цветкова Звезда, со непозната 

адреса и место на живеалиште во Швајцарија, да се јави 
во Основниот суд во Струмица во рок од 15 дена по об-
јавувањето на овој оглас или да определи свој полно-
мошник кој ќе ја застапува пред судот, се до правосил-
ното окончување на оваа постапка, и истовремено се 
предупредува тужената, доколку не се јави на овој оглас 
во определениот рок ниту пат достави известување за 
нејзиниот полномошник и се определува за привремен 
застапник, лицето Лора Абрашева од Струмица, која ќе 
ја застапува се до правосилното окончување на овој 
спор, со сите права и обврски што ги има тужениот. 
Огласот да се објави во �Службен весник на РМ� и 

на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 663/03. 

(19505) 
___________ 

 
Пред Основниот суд во Струмица, се води постапка за 

докажување на смртта, по предлог на предлагачите Емља-
ков Ванчо и Емљаков Петре и двајцата од Струмица. 
Се повикува лицето Емљаков Дине од Струмица ка-

ко и сите други лица кои знаат за неговиот живот да се 
јават во Основниот суд во Струмица во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ�. Во спротивно, по истекот на рокот ќе се 
утврди дека лицето Емљаков Дине е починат во 1939 
година во Струмица. 
Лицето Емљаков Дине од Струмица е прадедо на 

предлагачите Емљаков Ванчо и Емљаков Петре и двајца-
та од Струмица, и по предлог на истите пред овој суд се 
води постапка за денационализација на имотот на нивни-
от прадедо Емљаков Дине, а чии наследници се тие. 
Од Основниот суд во Струмица, ВПП. бр. 51/03. 
            (19951) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак, 
по тужба на тужителката Линдита Демири од с. Д. Пал-
чиште, против тужениот Мемет Џемиљ Демири од с. 
Челопек, сега со непозната адреса во странство. 
Се повикува Мемет Џемиљ Демири од с. Челопек, 

сега со непозната адреса, да се јави во Основниот суд 
во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огла-

сот, да одреди свој полномошник. Доколку во тој рок 
не се јави на истиот ќе му биде поставен привремен 
старател, кој ќе ги штити правата и интересите на ту-
жениот до окончување на постапката по овој предмет. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 724/2003. 
            (19953) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 

Пред Основниот суд во Штип е покрената постапка 
за докажување на смртта на лицето Саздо Павлов од 
с.Гујновци, од татко Сајо и мајка Сова, кој умрел на 
20.01.1986 година и е погребан на гробиштата во с.Гуј-
новци, но неговата смрт не е заведена во матичната 
книга на умрените. 
Се повикува секој оној кој знае нешто за смртта на 

лицето Саздо Павлов од с.Гујновци, најдоцна во рок од 
15 дена по објавувањето на огласот да се јави во овој 
суд и да го извести за тоа, во спротивно, смртта ќе се 
утврдува со други докази. 
Од Основниот суд во Штип, ВПП.бр.15/01.  (19389) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

 
Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа-

та управна постапка (�Службен лист на СФРЈ� бр. 
47/86), кој е применет како републички пропис кој сог-
ласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на 
Уставот на Република Македонија (�Службен весник 
на РМ� бр. 52/91) член 702 од Законот за трговски 
друштва (�Службен весник на Р. Македонија� бр. 
28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/00, 
50/01 и 6/02) постапувајќи по барањето на основачот 
ДПК Интернационал Инц. од САД, Министерството за 
економија го донесе следното, решение 
Се запишува во Регистарот на претставништва на 

странски лица во Република Македонија под рег. бр. 
1301, број на регистарска влошка 3-0225/УСД промена 
на овластеното лице на претставништвото во Република 
Македонија, наместо овластеното лице Роберт Велин-
гтон Пејџ од САД, се наименува Мајерс Даглас Марк, 
државјанин на САД, со патна исправа 153936179. 
Основачот ДПК Интернационал Инц. од САД до 

Министерството за економија поднесе барање за про-
мена на раководното лице на претставништвото наве-
дено во диспозитивот на решението. 
Со барањето приложи Одлука за промена на рако-

водител на претставништвото во Скопје, Решение бр. 
1512-1301/2 од 13.01.2003 година на Министерството 
за економија. 
Со решението бр. 1512-1301/2 од 13.01.2003 година 

на Министерството за економија претставништвото за 
прв пат е запишано во регистарот што се води во Ми-
нистерството под рег. број 1301 и бр. на рег. влошка 3-
0225/УСД. 
Министерството за економија го разгледа барањето 

и утврди дека се исполнети условите за упис на проме-
ната на овластеното лице на претставништвото во Ре-
гистарот на претставништва на странски лица во Ре-
публика Македонија.                                              (20082) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
 

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 
844/2003 од 11.07.2003 година, во регистарската влош-
ка бр. 01005227?-4-09-000, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на овластено лице на ЕМО Охрид ак-
ционерско друштво за истражување, проектирање, про-
изводство и изградба на енергетски и индустриски об-
јекти Охрид, с. Косел. 
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Се врши разрешување на членови на Надзорен и 

Управен одбор, избор на неизвршни членови на одбор 
на директори, промена на овластено лице за застапува-
ње (генерален директор) и именување на извршен ди-
ректор. 
Се запишува м-р Јордан Шикоски - извршен дире-

ктор со неограничени овластувања за застапување во 
рамките на запишаните дејности. 
Се брише Владимир Алачовски како генерален ди-

ректор. 
Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр.      

844/2003.                                                                  (20242)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2562/03 од 08.07.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02014201?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар пристапувањето на содружник и 
пренос на удел на Друштвото за  трговија на големо и 
мало ТОП ТРАДЕ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Демир 
Трајко� бр. 51-б. 
Кон друштвото пристапува содружникот Апекс оил 

ДОО  од Велика Британија. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.      

2562/2003.                                                                (19328)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2449/03 од 11.07.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02040845?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на управител на 
Друштвото за  трговија и услуги П.И.К. КО ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. �Рајко Жинзифов� бр. 29. 
Се запишува Асен Грозданов - управител со неогра-

ничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.      

2449/2003.                                                                (19329)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2207/03 од 23.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02045462?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на подружница на 
Друштвото за  производство, трговија, менаџмент и 
консултантски    услуги МАК ДИФУЗИОН ДОО увоз-
извоз Тетово, ул. �Спортска сала� бб, Подружница 
МАК ДИФУЗИОН 1 Скопје, ул. �Мито Хаџи Василев 
Јасмин� бр. 50, Скопје. 
Бришење на Друштво за  производство, трговија, 

менаџмент и консултантски    услуги МАК ФИФУЗИ-
ОН ДОО увоз-извоз Тетово, ул. �Спортска сала� бб, 
Подружница МАК ФИФУЗИОН 1 Скопје, ул. �Мито 
Хаџи Василев Јасмин� бр. 50, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.      

2207/2003.                                                                (19330)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2430/2003 од 03.07.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02015129?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, содружник и 
управител на Друштвото за  трговија и услуги ДЕ-АЛ 
Петковски Милан ДООЕЛ Скопје, бул. �Партизански 
одреди� бр. 131/1-7. 
Се менува фирмата на друштвото и ќе гласи: Друш-

тво за трговија и услуги ДЕ-АЛ ДООЕЛ Скопје. 
Во друштвото пристапува содружникот Петковска 

Александра од Скопје, а истапува содружникот Пе-
тковски Милан од Скопје, со Одлука од 18.06.2003 го-
дина. Се брише Петковски Милан - управител без огра-
ничување. Се запишува Петковска Александра - упра-
вител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.      

2430/2003.                                                                (19332)     

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2440/03 од 10.07.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02025077?-8-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за градежништво, транспорт, трговија и услуги 
БОДАР Драгица ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. �Јане 
Сандански� бр. 54/2-11, Скопје. 
Се брише Ристо Ристовски - управител со неограни-

чени овластувања. Се запишува Петровски Далибор - 
управител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.      

2440/2003.                                                                (19333)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2484/03 од 02.07.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02005802?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за  промет и услуги АНЕ-КОМЕРЦ ДООЕЛ екс-
порт-импорт Скопје, бул. �Партизански одреди� бр. 
42-а. 
Се брише Анка Алексовска - управител, а се запи-

шува Тодор Алексовски - управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.      

2484/2003.                                                                (19334)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2402/03 од 08.07.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02027709?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на ТП  на Друштвото за  
производство, трговија и услуги НЕНА Гоце ДООЕЛ 
експорт-импорт Куманово, ул. �Трст� бр. 11. 
Бришење на: Друштво за  производство, трговија и 

услуги НЕНА Гоце ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, 
ул. �Трст� бр. 11. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.      

2402/2003.                                                                (19335)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2431/2003 од 10.07.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02047869?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар  промената на содружник на 
Друштвото за  производство, трговија и услуги СЦ 
ФОРЦА ДОО Скопје, ул. �Дамаска� бр. 5 а, Скопје,  
Од друштвото истапува содружникот Зоран Монев 

од Скопје, а пристапува Дивна Ристова од Скопје, со 
Одлука од 25.04.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.      

2431/2003.                                                                (19336)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2613/03 од 11.07.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02052289?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејност на Друш-
твото за  производство, трговија, угостителство и услу-
ги М И С АВТОКАМП АЧИКОТ ДООЕЛ Нов Дојран, 
Нов Дојран. 
Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 

55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.      

2613/2003.                                                                (19338)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2277/03 од 27.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049045?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
на на Друштвото за  производство, услуги, угостителс-
тво, трговија, транспорт и градежништво СА-КИ 2002 
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, Населба Ајдучка чешма 
бр. 226. 
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Се врши зголемување на основната главнина за из-

нос од 4.830.200,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.      

2277/2003.                                                                (19339)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1093/2002 од 13.06.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02025312?-3-11-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната глав-
нина на Друштвото за  графичко издавачка дејност ДА-
ТАПОНС ДОО Скопје, ул. �Никола Парапунов� бр. 3-
а/18-ц/1. 
Основната главнина на друштвото се зголемува за 

1.553.050,00 денари или 25.564,60 евра и конверзија на 
основната главнина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.      

1093/2002.                                                                (19340)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2446/2003 од 09.07.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02004461?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар  промената на управител на Друш-
твото за  производство, промет и услуги ВМВ Марија 
ДООЕЛ, Скопје, ул. �Франклин Рузвелт� бр. 42/4-19. 
Со Одлука од 2003 година, содружникот на Друш-

твото за производство, промет и услуги ВМВ Марија 
ДООЕЛ, Скопје, ул. �Франклин Рузвелт� бр. 42/4-19, 
одлучи да изврши промена на лице овластено за заста-
пување и претставување на друштвото. Се менува до-
сегашниот управител Марија Ангеловска - управител 
со неограничени овластувања. За нов управител на 
друштвото се именува и запишува лицето Олгица Ми-
тиќ Ангеловска - управител со неограничени овласту-
вања.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.      

2446/2003.                                                                (19342)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2491/03 од 08.07.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02013714?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на ТП ОП-ОП авто такси 
Милутин Трајче Китаноски ул. �Шидска� бр. 20/2-7, 
Скопје, општина Ѓ. Петров. 
Бришење на трговец - поединец ТП ОП-ОП   такси 

Милутин Трајче Китаноски ул. �Шидска� бр. 20/2-7, 
Скопје, општина Ѓ. Петров. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.      

2491/2003.                                                                (19344)     
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение  II. Рег. 

Зг. бр. 14/03 од 14.05.2003 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното. 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на Здружението на граѓани АТЕЉЕ 
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА � СКОПЈЕ 
со седиште во Скопје на ул. �Фуштанска� бр.  33-Б. 
Цели и задачи на здружението се: обука и усовршу-

вање во областа на уметноста, рехабилитацијата, дефе-
ктологијата, педагогијата, психологијата и културата во-
општо; организирање на работилници и семинари од об-
ласта на образованието, рехабилитацијата и културата; 
изработка на проекти кои се однесуваат на прашања по-
врзани со образованието, рехабилитацијата, културата; 
вршење на консултантски активности поврзани со обра-
зованието, рехабилитацијата и културата; организирање 
на советувања, тркалезни маси и слични научни и кул-
турно-уметнички собири; реализација на грантови и 

други форми на помош од одделни земји; покренување 
на иницијативи за законско регулирање на односите во 
областа на образованието и културата, а во тој аспект и 
на општествено-економските односи во целост како ре-
зултат на сознанијата стекнати во реализацијата на цели-
те и на програмските задачи на АТЕЉЕТО, други обли-
ци на дејствување со кои се помага развојот на образова-
нието, рехабилитацијата и културата на земјата. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации здружението на граѓани 
АТЕЉЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА � 
СКОПЈЕ се стекнува со својство на правно лице.  
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. Рег. зг. бр. 

14/03.            (19280) 
___________ 

 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-

ни и фондации под Згф. бр. 12/03, здружение на граѓа-
ни со име Фолклорен ансамбл ИЗВОР кое е основано 
заради организирање на културно уметнички средби, 
натпревари од сите области на културата и спортски 
натпревари и турнири во Општината и пошироко. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина Радовиш и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
с. Калуѓерица. 
Од Основниот суд во Радовиш.         (19297) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1571 се запишува здружението на гра-
ѓани  Спортско друштво ЛУКРИС, со седиште во Скоп-
је, на ул. �11 Октомври� бр. 30/21.   

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на организирање на фудбалска, кошаркарска 
и ракометна школа за пионери, јуниори и младинци, 
како и организирање на спортски приредби, домашни и 
меѓународни средби и турнири. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 23.06.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 133/03. 
                                                                           (19363) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II. 

Рег. Зг. 53/03 од 10.07.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното. 
Се одобрува упис во регистарот на граѓани и фон-

дации на Здружението на граѓани Центар за византоло-
шки студии со седиште на ул. �Палмиро Толјати� бр. 
178, Скопје. 
Цели и задачи на здружението се: да организира ви-

зантолошки истражувања и сипмозиуми за културното 
наследство од религиозно-црковен карактер; да ги об-
јавува резултатите од истражувањата; рефератите од 
симпозиумите и други византолошки студии преку 
сопствена издавачка дејност (списанија, носачи на звук 
и слика, интернет и др.); организирање на семинари, 
курсеви и школи за изучување и афирмација на црков-
ното пеење од словено-византиската традиција; сора-
ботка со срoдни домашни и странски институции; ор-
ганизирање на научни патувања и посети на сакрални 
објекти и локалитети. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации, Здружението на граѓани 
Центар за византолошки студии - Скопје, се стекнува 
со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. Рег. Зг. 

53/03.                                                                        (19396) 
___________ 

 
Основниот суд во Неготино го запишува во реги-

старот на здруженија на граѓани и фондации, Здруже-
нието на невладина организација - центар за развој на 
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општина Демир Капија �СТЕНАЕ 2003� од Демир Ка-
пија, со седиште во Демир Капија на ул. �11 Октом-
ври� бб, под реден број 13/03. 
Здружението се регистрира заради афирмација и 

развој на културно-историските споменици на култура-
та во Демир Капија, унапредување и развој на човеко-
вата средина, развој на инфраструктурата и квалитетот 
на животот во руралните средини, издавање на публи-
кации, брошури, видео материјали и друг пропаганден 
материјал за обучување на заинтересираните лица на 
полето на културата, технологија, екологија, образова-
ние, уметноста и за преквалификација на други цели и 
задачи утврдени со статутот и програмата за работа. 
Здружението ќе го застапува и претставува негови-

от претседател Звонимир Будимировиќ од Демир Ка-
пија, ул. �Радњанска� бр. 37. 
Од Основниот суд во Неготино, Рег. ЗГФ. бр. 13/03. 
                                                                            (19392) 

___________ 
 
Основниот суд во Неготино ја запиши измената на  

претседателот на здружението и овластеното лице за 
застапување на веќе регистрираното здружение на гра-
ѓани центар за помош на лица со ментален хендикеп 
�ПОРАКА� - Неготино од Неготино, регистрирано под 
реден број Рег. бр. 8/99 од 19.01.1999 година. 
Здружението ќе го застапува и претставува негови-

от претседател Гордана Трајковска од Неготино, ул. 
�Јане Сандански� бр. 2/5. 
Од Основниот суд во Неготино, Рег. ЗГФ. бр. 10/03. 
                                                                            (19394) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции, при Основниот суд во Неготино, се запишува 
Здружението Сојуз на печуркари на Република Маке-
донија ПЛЕУРОТУС, со седиште во Демир Капија на 
ул. �Маршал Тито� бб, под реден број 12/03. 
Здружението се регистрира заради обезбедување на 

професионална обука заради унапредување на постој-
ниот начин на производство и профитабилноста на 
членовите на Сојузот, застапување на интересот на 
своите членки пред сите владини и невладини институ-
ции, идентификација на нови пазари, промовирање на 
нови маркетинг техники за подобрување на продажба, 
организирање предавања, стручен семинар и курсеви 
за потребите на своите членки, организирање на посети 
на саеми и слични манифестации во земјата и во 
странство, усмерување на производство спрема потре-
бите на домашниот и надворешниот пазар и други цели 
и задачи утврдени со статутот и програмата за работа. 
Здружението ќе го застапува и претставува негови-

от претседател Горан Гаревски од Демир Капија, ул. 
�Маршал Тито� бр. 34/2-4. 
Од Основниот суд во Неготино, Рег. ЗГФ. бр. 12/03. 
                                                                            (19395) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции, при Основниот суд во Неготино под реден број 
10/03, се запишува Здружението за заштита и унапре-
дување на културно-научните права во општина Него-
тино МУГРИ од Неготино. 
Здружението се регистрира заради иницирање, по-

магање, насочување, развој и унапредување на култур-
но-научни права и интереси и уверување од оваа об-
ласт во согласност со Уставот и Законот, развој на ки-
нофикацијата, театарската претстава, развој на фолкло-
рот, издавачка дејност, издавање на весници за локални 
збиднувања, здружување на средства за самопомош во 
областа на културата, взаемност и солидарност од об-
ласта на издавачката дејност на сите заинтересирани 
граѓани, соработка со други здруженија надвор од оп-
штината како и други организациони форми кои се за-

нимаваат со заштита и унапредување на културно-на-
учните права и интереси на граѓаните и нивните уверу-
вања во областа на други цели и задачи утврдени со 
Статутот на здружението и програмата за работа. 
Седиштето на здружението ќе се наоѓа во Неготи-

но, ул. �Христо Ботев� бб, а овластено лице за застапу-
вање е Мантев Герасим од Неготино, ул. �Манчо Ма-
лимов� бр. 41. 
Од Основниот суд во Неготино, Рег. ЗГФ. бр. 10/03. 
                                                                            (19399) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации под Рег.број 1582, 
го запиша здружението на граѓани Здружение на граѓа-
ни за регионална соработка и едукација во областа на 
културата, уметничките практики и културното нас-
ледство АРТИКА, со скратено име Здружение на граѓа-
ни АРТИКА, Скопје, со седиште во Скопје на ул. �Пар-
тение Зографски� број 7. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на едукација на младата популација и други во 
областа на културата, уметничките практики, култур-
ното наследство, издавање на едукациски материјал и 
електронско издаваштво во Македонија и регионот. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 02.07.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.138/03.

            (19508) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, го уважи барање-

то за измени и дополнување на статутот на здружение-
то на граѓани Здружение на правници од стопанството 
на Република Македонија, со седиште во Скопје, ул. 
�Крсте Мисирков� бб. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. З. Г. бр. 

205/98-1.           (19510) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, во регистарот на 

здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1584, 
го запиша здружението на граѓани Бадминтон клуб 
�ОНИКС�, со седиште во Скопје на ул. �Иво Лола Ри-
бар� број 98. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на развој на бадминтон спортот и принципите 
на аматеризмот, организирање и спроведување на тре-
нинзите и натпреварите во клубот. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 02.07.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.122/03. 
                                                                            (19511) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации под Рег. број 1585, го запи-
ша здружението на граѓани Бадминтон клуб �ПИКОК�, со 
седиште во Скопје на ул. �Иво Лола Рибар� број 98. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на развој на бадминтон спортот и принципите 
на аматеризмот, организирање и спроведување на тре-
нинзите и натпреварите во клубот, покренување ини-
цијатива за поефикасно спроведување на прописите и 
другите нормативни акти од областа на спортот. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 02.07.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.119/03. 
                                                                            (19512) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1587, 
го запиша здружението на граѓани Здружение за развој 
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на човековите вредности �САТЈА�, со седиште во 
Скопје на ул. �Отон Жупанчич� број 15. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на едукација за човековите квалитети и волон-
тирање во образованието, афирмација на соживот зас-
нован на љубов и меѓусебно почитување, развој на де-
мократијата и почитување и грижа за поединецот. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 08.07.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.85/03. 
                                                                            (19513) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1590, 
го запиша здружението на граѓани �Клуб на пријателс-
тво МАЛМА� Скопје, со седиште во Скопје на ул. 
�Кузман Јосифовски Питу� број 7, ламела 2. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на развивање на пријателски односи помеѓу 
Р.Македонија и Р.Малезија по пат на учење и разбира-
ње на традицијата, културата, религијата и јазикот на 
сите етнички групи кои живеат во земјите, негување на 
богатството на мултиетничкото наследство, културна 
соработка меѓу двете земји и меѓусебна соработка на 
бизнисмените од двете земји. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 10.07.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.147/03. 
                                                                            (19514) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1591, го 
запиша здружението на граѓани Форум за евро-атлант-
ска интеграција на Република Македонија - ФЕИМ, со 
седиште во Скопје на бул. �Крсте Мисирков� бб. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на актуелизирање и забрзување на процесот на 
интегрирање на Р.Македонија во евро-атлантските 
структури, приближување на македонските норми и 
стандарди на живеење со евро-атлантските текови и 
процеси, запознавање со идеите на евро-атлантските 
структури, како и народите на државата за нејзино зач-
ленување. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 10.07.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.148/03. 
                                                                            (19515) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1589, 
го запиша здружението на граѓани Боречки клуб ПУ-
МА, со седиште во Скопје на ул. �Јајце� број 102. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на грижа за материјална основа на Клубот, гри-
жа за понатамошно унапредување и создавање услови 
за подигање на квалитетот на боречкиот клуб во европ-
ски и светски размери, спортски односи со клубовите 
во РМ и надвор од неа, здравствена заштита и контрола 
на борачите во клубот, организирање натпревари, како 
и да работи на оспособување на сопствен стручен ка-
дар преку високообразовни институции. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 08.07.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.144/03. 
                                                                            (19516) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1592, 

го запиша здружението на граѓани Спортски центар 
�Скопје�, со седиште во Скопје на ул. �Пиринска� бб, 
барака 8. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на унапредување на спортот, поттикнување и 
развој на првиот студентски спорт, учество на младин-
ски и студентски домашни и меѓународни натпревари 
во земјата и странство, како и соработка со други 
спортски организации. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 11.07.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.150/03. 
                                                                            (19517) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1572, 
го запиша здружението на граѓани Фудбалски клуб 
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, со седиште во Скопје на ул. �Мице 
Козар� бб. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на организирање на фудбалска, кошаркарска и 
ракометна школа за пионери, јуниори и младинци, како 
и организирање на спортски приредби, домашни и ме-
ѓународни средби и турнири, како и учество во Првата 
македонска фудбалска лига. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 23.06.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.136/03. 
                                                                            (19518) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, го уважи барање-
то за промена на име и промена на седиште на здруже-
нието на граѓани Младите за интергенерациска правед-
ност и одржлив развој, со седиште во Скопје на бул. 
�Илинден� бб, блок 12. 
Во иднина името на здружението на граѓани и седи-

штето ќе гласат: Центар за демократија и помирување, 
со седиште на ул. �Ботун� број 76-1/4 - Скопје. 
Се констатира повлекување на барањето за промена 

на претседател на здружението на граѓани Младите за 
интергенерациска праведност и одржлив развој од 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. З. Г. бр. 

1118/00.                                                                    (19519) 
__________ 

 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-

ни и фондации под ЗГФ. бр. 9/2003, на Здружение на 
граѓани со име Здружение на земјоделци во областа на 
градинарството, овоштарството, сточарството и цве-
ќарството �Америчка градина-Батлер� � с. Сарај. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
с. Сарај � општина Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица.        (19733) 

___________ 
 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-

ни и фондации под ЗГФ. бр. 3/2003, на Здружение на 
граѓани со име Здружение на производители на орган-
ска храна �Биозон� � Струмица. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. �Ленинова� бр. 134. 
Од Основниот суд во Струмица.        (19734) 

___________ 
 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-

ни и фондации под ЗГФ. бр. 10/2003, на Здружение на 
граѓани со име �Струма� од Струмица. 
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Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. �Маршал Тито� бр. 40 � Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица.        (19735) 

___________ 
 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-

ни и фондации под ЗГФ. бр. 2/2003, на Здружение на 
граѓани со име Здружение на земјоделски производите-
ли �Агро прогрес� � с. Радово. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Босилово и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
с. Радово � општина Босилово. 
Од Основниот суд во Струмица.        (19736) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1588 се запишува здружението на гра-
ѓани  Здружение за развој на демократски и културни 
активности �КАВАЛ�, со седиште во Скопје, на ул. 
�Мирче Ацев� бр. 13.   

 Работата и активностите на здружението на граѓа-
ни ќе се однесува на развој на достоинство на сите по-
лиња преку културата, комуникацијата за филм, музи-
ка, театар, концерти, организација на манифестации од 
јавен карактер, поттикнување на вродениот интелект 
како развој на доброто однесување, воспитување и 
образование. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 08.07.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 139/03. 
                                                                            (19843) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 1598 се запишува здружението на гра-
ѓани  Културен Центар �Ел-Калем�, со седиште во с. Ар-
накија, Скопје. 

 Работата и активностите на здружението на граѓа-
ни ќе се однесуваат на подигање на културното и обра-
зовното ниво на граѓаните и тоа преку организирање 
курсеви бесплатни, организирање на животот  на мла-
дите преку формирање на форум за млади, давање ху-
манитарна помош за подобрување на социјална и еко-
номска положба на граѓаните. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 11.07.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 15/03. 
                                                                           (19844) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1595 се запишува здружението на гра-
ѓани  Здружение на граѓани кои го почитуваат ликот и 
делото на Јосип Броз Тито �Ј.Б.Т� - Скопје, со седиште 
во Скопје, на ул. �11 Октомври� бр. 66/5.   

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на зачувување на ликот и делото на Јосип 
Броз Тито и негова улога во признавањето и афирмаци-
јата  на македонската нација и формирањето и развојот 
на националната држава на македонскиот народ, како и 
борбата за мир, прогрес и рамноправност во светот. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 11.07.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 146/03. 
                                                                           (19845) 

___________ 
 

Барањето за промена на име, промена на седиште и 
промена на основачите на здружението на граѓани 
�Клуб за мал фудбал Скопје�, со седиште во Скопје, се 
уважува. 

Во иднина името на здружението на граѓани и седи-
штето ќе гласат: 

�Клуб на мал фудбал Скопје - Тандем ГО�- Скопје, 
ул. �Теодосија Синаитски� бр. 1 б. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г. бр. 

6/2001.                                                                      (19846) 
___________ 

 
Се утврдува престанок на работа на подружницата 

на странската организација АЦДИ/ВОКА, со седиште 
во Вашингтон - САД, сметано од 31.05.2003 година и 
ова подружница се брише од судскиот регистар. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. бр. 

65/2003.                                                                    (19848) 
___________ 

 
Основниот суд во Гостивар, во регистарот на Сто-

пански комори под Рег. СК. бр. 1/2002 од 25. 09. 2002 
година, ја запиша Стопанската комора на занаетчии и 
други самостојни стопанственици-Гостивар. 
Цели и задачи на комората се: 
Развој на стопанството, занаетчиството и развој на 

малите и средните фирми на занаетчиите, на самос-
тојните стопанственици, унапредување на стручноста и 
деловните обичаи и норми, подобрување на квалитетот 
на занаетчиските производи и друго, соработка на за-
наетчиите и другите самостојни стопанственици со 
слични облици на здружување, заштита на унапредува-
ње на конкуренцијата и спречување на нелојалната 
конкуренција и врши други работи и активности сог-
ласно Законот. 
Седиштето на Комората е во Гостивар на ул. "Борче 

Јовановски" бр. 158, а подрачјето на работење е 
општина Гостивар и пошироко во зависност од актив-
ностите и на целата територија на Република Маке-
донија.                                                                      (19798)      
_______________________________________________ 

 
С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И  

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 161/03 

од 08.07.2003 година, над Друштвото за производство, 
трговија на големо и мало увоз-извоз и услуги Јадранка 
и др. АДРИАТИК Битола ДОО Битола, запишан во ре-
гистарска влошка бр. 01012481?-3-01-000 на Основниот 
суд во Битола, со жиро сметка бр. 290-2000000419-45 при 
Тетекс кредитна банка АД Скопје, Филијала Битола, со 
дејност трговија на мало со текстил, стечајната постап-
ка над должникот не се спроведува, но се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.         (19155) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 155/03 
од 04.07.2003 година, над Трговското друштво за трго-
вија, производство и услуги ФИЛМНЕТ увоз-извоз ДО-
ОЕЛ Битола, запишано во регистарска влошка бр. 
01013554-8-01-000 на Основниот суд во Битола, со жиро 
сметка бр. 20000000773592064 при Стопанска банка АД 
Скопје, Филијала Битола, се дејност друга трговија на 
мало во продавници со мешовита стока, стечајната по-
стапка над должникот не се спроведува, но се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.         (19157) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 122/03 
од 04.07.2003 година, над стечајниот должник Друштво 
за завршни и занаетчиски работи во градежништвото 
�Полипел�-Милчо-Битола ДОО, со седиште во Битола 
на ул. �Добривоје Радосавлевиќ� бр. 3, запишан во ре-
гистарска влошка бр. 01008502 на Основниот суд во 
Битола, со дејност 45.43, со жиро сметка при АД Ко-
мерцијална банка Скопје-Филијала Битола, број 
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300060000002070 и при Охридска банка АД Охрид, бр. 
530-0401002149-48, отвори стечајна постапка. 
Стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (19158) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 146/03 

од 04.07.2003 година, над стечајниот должник Трговец 
поединец за превоз Цано Димко Печипајковски �Пај-
че� Битола ТП, со седиште во Битола на ул. �Христо 
Ботев � бр. 11-а, запишан во регистарска влошка бр. 
01012690 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 
бр. 40300-601-108648 при Агенцијата за работа со бло-
кирани сметки на учесниците во платниот промет 
Скопје-ПЕ Битола, отвори стечајна постапка. 
Стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (19159) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 130/03 
од 04.07.2003 година, над стечајниот должник Друштво 
за угостителство, услуги �Малибу� увоз-извоз Тони 
Битола ДООЕЛ, Битола, со седиште во нас. �Карпош� 
бр. 3-3/14, запишан во регистарска влошка бр. 
01010908 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 
бр. 290-2000000403-93 при Тетекс кредитна банка АД 
Скопје, со дејност со шифра 55.30/2, услуги на други 
угостителски објекти, отвори стечајна постапка. 
Стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (19160) 

__________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под Ст. бр. 86/03 од 01.07.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство на текстил и текстилни производи, услу-
ги и трговија на големо и мало Дис-пром Сречко Сера-
фимов и др. јтд увоз-извоз Радовиш, со жиро сметка 
бр. 200000015394280 што се води при Стопанска банка 
АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под 
Трег. бр. 1272/98 од 23.11.1998 година, и со број на ре-
гистарска влошка 03001988?-1-03-000. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (19161) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Ст. бр. 6/02 од 
04.07.2003 година, констатира одлука за ликвидација 
на должникот �Врсаково� ДОО во стечај-с. Врсаково, 
донесена на седница на собрание на доверители. Сте-
чајниот управник е задолжен да го претвори имотот, 
предметите и другите имотни права во пари што прет-
ставуваат стечајна маса. Продажбата на имотот да се 
одвива по упатство на одборот на доверители. 
Од Основниот суд во Штип.         (19162) 

__________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст.бр.67/03 од 18.06.2003 година, е поведена прет-
ходна постапка над должникот Друштво за промет на 
возила, ловечко и спортско оружје и друга трговија ЗА-
СТАВА ПРОМЕТ, ЗАСТАВА а.д. ДООЕЛ увоз-извоз 
Куманово, ул. �Доне Божинов� бб, број на регистарска 
влошка 02025756?-8-03-000 и Трег. бр. 15981/99 од 
09.03.2000 година на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

За стечаен судија се именува членот на стечајниот 
совет, судија Невена Стојановиќ. 
За привремен стечаен управник се именува Синиша 

Александар Атанасовски, ул. �Вараждинска� бр. 36, 
Куманово, тел. 414-094. 
До донесување на одлука по предлогот за отворање 

на стечајна постапка должникот може да располага со 
својот имот само со претходна дозвола на привремен 
стечаен управник. 
Се запира одредувањето и спроведувањето на при-

силните извршувања и обезбедување против должникот. 
Се повикуваат сите должници да ги исполнат свои-

те обврски над овој должник. 
Од Основниот суд во Куманово.        (19281) 

__________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние Ст.бр.67/03 од 09.07.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Друштвото за промет на возила, ло-
вечко и спортско оружје и друга трговија ЗАСТАВА 
ПРОМЕТ, ЗАСТАВА а.д. ДООЕЛ увоз-извоз Кумано-
во, ул. �Доне Божинов� бб од Куманово, со жиро сме-
тка бр. 510-0000002275-74 при КИБ БАНКА АД Кума-
ново, број на регистарска влошка 02025756?-8-03-000 и 
Трег.бр.15981/99 од 09.03.2000 година на Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
За стечаен судија се именува Невена Стојановиќ, 

судија на овој суд и член на стечаен совет. 
За стечаен управник се именува Синиша Атанасовски, 

ул. �Вараждинска� бр. 36, Куманово, тел. бр. 414-094. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

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

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

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

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

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

трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, како и во јавните книги. 
Стечајната постапка отворена на ден 09.07.2003 го-

дина на денот во кој ова решение и огласот за отвора-
ње на стечајна постапка е ставен на огласна табла на 
овој суд. 
Испитното рочиште на Собирот на доверителите на 

кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарува-
ња на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на ден 
12.09.2003 година во 12,00 часот, во соба бр. 73/2 на 
Основниот суд во Куманово. 
Испитното рочиште од став 8 на ова решение на 

Собрание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на 
кое врз основа на извештај на стечајниот управник ќе 
се одлучува за понатамошниот тек на стечајната по-
стапка се закажува за истиот ден и на истото место ка-
де што е закажано испитното рочиште на Собирот на 
доверителите во 13,00 часот. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнат на стечајниот управник за стечај-
ниот должник, без одлагање. 
Од Основниот суд во Куманово.         (19282) 
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Основниот суд во Кичево, со решение Ст.бр.32/03 

од 29.05.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должникот ТП �ИСО�, и истата не се спроведува пора-
ди немање средства за стечајна маса и се заклучува сте-
чајната постапка над наведениот должник согласно 
член 64, став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                          (19289) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст.бр.52/03 од 10.07.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, тр-
говија и угостителство БАМБИ ДООЕЛ - Штип, ул. 
�Енгелсова� бр. 5-3/16 - Штип, со жиро сметка бр. 510-
0000300183-11 кај Комерцијално инвестициона банка - 
Куманово, и истата се заклучува затоа што друштвото 
не располага со имот доволен да ги покрие трошоците 
по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот да се 

брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (19290) 

__________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст.бр.76/03 од 04.07.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Бутик РОЈАЛ Т.П. Џелал 
Идриз Идризи, ул. �Илинденска� ГТЦ, лок.43/П Тето-
во, со жиро сметка бр. 540-000000-1406-17 што се води 
при Тетовска Банка АД Тетово-Тетово, запишано при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег.бр.882/98 од 
15.04.1998 година и со регистарска влошка бр. 
02000707-6-1-000 од 15.04.1998 година, и истата не се 
спроведува и се заклучува, поради немање на имот сог-
ласно член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (19291) 

__________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст.бр.78/03 од 04.07.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Промет на мало со обувки, 
предмети од кожа и облека МИЉАНО ТП Селмани 
Ејуп Јусуф с.Г.Речица - Тетово, со жиро сметка бр. 
41500-601-85936 што се води при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки Скопје - Тетово, запишано при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег.бр.762/2000 
од 28.02.2000 година и со регистарска влошка бр. 
02025380-6-01-000 од 28.02.2000 година, и истата не се 
спроведува и се заклучува, поради немање на имот сог-
ласно член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (19292) 

__________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст.бр.69/03 од 06.06.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Рената Костадин Игоска ТП 
ТОМАС КАФЕ Кафиќ Тетово, ул. �И.Р.Лола� бр. 271, 
Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-88030 што се во-
ди при Агенцијата за работа со блокирани сметки 
Скопје - Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I 
- Скопје, под Трег.бр.2915/00 од 26.04.2000 година и со 
регистарска влошка бр. 02031652-6-09-000 од 26.04.2000 
година, и истата не се спроведува и се заклучува, пора-
ди немање на имот согласно член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (19293) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст.бр.63/03 од 06.06.2003 година, е отворена стечајна по-
стапка над должникот Аслан Заим Мемиши ТП АС-96 Та-
кси с.Слатино Теарце - Тетово, со жиро сметка бр. 41500-
601-79386 што се води при Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки Скопје - Тетово, запишано при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 7084/98 од 07.12.1998 годи-
на и со регистарска влошка бр. 02006178-6-06-000 од 
07.12.1998 година, и истата не се спроведува и се заклучу-
ва, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (19294) 

__________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст.бр. 77/03 од 04.07.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Производно прометно прет-
пријатие на големо и мало �ПАНТЕР� ДОО Тетово, 
с.Г.Речица, со жиро сметка бр. 41500-601-27562 што се 
води при Агенцијата за работа со блокирани сметки 
Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје, 
под Трег.бр.1772/92 од 05.03.1992 година и со реги-
старска влошка бр. 1-6585-0-0-0 од 05.03.1992 година, 
и истата не се спроведува и се заклучува, поради нема-
ње на имот согласно член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (19295) 

__________ 
 

Се отвора стечајна постапка над должникот Трго-
вец поединец за угостителство �ПАКИ� Панова Дачо 
Светлана Велес, со седиште на бул. �Јане Сандански� 
бр. 1, Велес, со жиро сметка бр. 41600-601-25440 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците со платниот промет на РМ и истата не се спрове-
дува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Решението да се достави до Одделот за регистраци-

ја при Основниот суд Скопје I - Скопје, поради запи-
шување во судскиот регистар како, и до Државниот за-
вод за геодетски работи-Одделение за премер и ката-
стар-Велес, заради запишување во јавните книги и до 
Основното јавно обвинителство во Велес. 
Да се објави огласот на огласната табла на судот и 

во �Службен весник на Република Македонија�. 
Жалбата поднесена против ова решение не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд во Велес.         (19312) 

__________ 
 

Се отвора стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало ДАЕС КОМЕРЦ 
ДОО увоз-извоз, ул. �Димитар Влахов� бр. 65, Велес, 
со жиро сметка бр. 41600-601-46946, истата не се спро-
ведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Решението да се достави до Одделот за регистраци-

ја при Основниот суд Скопје I - Скопје, поради запи-
шување во трговскиот регистар, како и до Државниот 
завод за геодетски работи-Одделение за премер и ката-
стар-Велес, заради запишување во јавните книги. 
Да се објави огласот на огласната табла на судот и 

во �Службен весник на Република Македонија�. 
Жалбата поднесена против ова решение не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд во Велес.         (19313) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решени IV. Ст. бр. 363/03 од 14.07.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за транспорт и трговија ВАГО КОМЕРЦ увоз-извоз 
ДОО Скопје, со седиште на ул. �Иван Тургењев� бр. 2-б, 
со жиро сметка бр. 40100-601-290226 и регистарска 
влошка бр. 1-52398-0-0-0 при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува и се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (19353) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решени IV. Ст. бр. 327/03 од 11.07.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Интернет ка-
фе ПИНКИ-Е ТП Хриб Ѓорѓи Весна, со седиште на ул. 
�Коста Новаковиќ� бр. 22/2-6, со жиро сметка бр. 
300000001035996 и регистарска влошка бр. 6-02001407-
000-01 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје 
и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (19355) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст бр. 190/03 донесено на ден 30.06.2003 
година, во претходната постапка на постапката за утвр-
дување на причини за отворање на стечајна постапка 
над должникот Друштво за трговија и услуги ПРОЛЕ-
ТЕР-КОМЕРЦ Драгица Илиевска ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Ма-

ринко Саздовски од Скопје, со адреса на ул. �Елисие 
Поповски� бр. 15. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот, да испита 
дали постојат причини за отворање на стечајната по-
стапка и какви се изгледите за продолжување на долж-
никовиот деловен потфат, како и да испита дали од 
имотот на должникот можат да се намират трошоците 
на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 
Се задолжува должникот Друштво за трговија и ус-

луги ПРОЛЕТЕР-КОМЕРЦ Драгица Илиевска ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, да му овозможи на привремениот 
стечаен управник да влезе во неговите деловни просто-
рии за да може да ги спроведе потребните дејствија ка-
ко и да му допушти увид во трговските книги и негова-
та деловна документација. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (19373) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 380/03 од 16.06.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Трговско друш-
тво за производство, промет и услуги ЕМА-ТУРС Еми-
лија ДООЕЛ експорт-импорт, со седиште на бул. �Га-
врил Лесновски� бр. 4 и сметка бр. 200-0000276109-45 
при Стопанска банка АД Скопје, со регистарска вло-
шка бр. 02003185?-8-01-000 и истата не се спроведува 
и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (19379) 

Со решение на стечајниот совет на Основниот суд 
во Охрид, Ст. бр. 10/2003 од 20.06.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Трговско друш-
тво за производство, трговија и услуги Ќазимовски Џе-
ват �Златно Зрно� ДОО од Охрид, со седиште на ул. 
�Абас Емин� бр. 8, регистрирано во Основниот суд во 
Битола, со решение Трег. бр. 1338/99 и со жиро сметка 
530-0001002266-87 кај депонентот Охридска банка- 
Охрид. Стечајната постапка се заклучува и не се спро-
ведува. 
Од Основниот суд во Охрид.         (19382) 

__________ 
 

Стечајната постапка над стечајниот должник ПЗС 
�Агро-Единство� од Ново Село, се заклучува. 
Се разрешува од должност стечајниот управник То-

дор Партенов од Струмица. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат погоре 

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

ник да се брише од судскиот регистар. 
Решението да се огласи во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд во Струмица.         (19384) 

__________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 67/03 од 06.06.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за трговија и услуги 
�КЕТИ� Мамут ДООЕЛ експорт-импорт с. Џепчиште, с. 
Џепчиште, Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-36009 
што се води при Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки-Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, под Трег. бр. 11438882/98 од 01.04.1999 и реги-
старска влошка бр. 02011049-8-01-000. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведува 

и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 
од ЗС.  
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од судскиот регистар што се води при Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (19385) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 354/03 од 07.07.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Друштво за ус-
луги и трговија ИСКРА 95 Загорка ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. �Методија Митевски� бр. 
12/1-1 и жиро сметка бр. 300000000896025 при Комер-
цијална банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 
02004324?-8-01-000, и истата не се спроведува и се зак-
лучува. 
Должниот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (19453) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 309/03 од 09.07.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги АМАТО Влатко ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Аугуст Цеса-
рец� бр. 5/5-15, со жиро сметка бр. 2000000007102070 
и регистарска влошка бр. 02018132?-8-01-000 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не 
се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.         (19454) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 357/03 од 14.07.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
превоз, трговија, угостителство и туризам САТОН 
Мирјана ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште  
во с. Батинци, ул. �1� бр. 88-а, с. Студеничани, со жиро 
сметка бр. 300000000545079 и регистарска влошка бр. 
02034858?-8-06-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува и се заклу-
чува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.         (19456) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 329/03 од 11.07.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство, промет и услуги РЕД-БИХОР екс-
порт-импорт ДОО Скопје, со седиште  во с. Долно Ко-
њаре, Скопје, со жиро сметка бр. 200 000017624892 и 
регистарска влошка бр. 1-44748-0-0-0 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спро-
ведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.         (19488) 

__________ 
 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шени Ст. бр. 68/03 од 9.07.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Трговец поединец 
�МИТРЕВ� Илија Ристо Митрев-ТП бутик, од Кава-
дарци, ул. �Мито Хаџивасилев Јасмин� бб, со жиро 
сметка бр. 2000000259077 во Стопанска банка АД 
Скопје-Филијала Кавадарци, регистрирано со решение 
Трег. бр. 1417/97 од 3.09.1997 година, на Основниот 
суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.        (19476) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
103/2003, отвори стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, услуги и трговија �Крал� 
Котеска Роза увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште 
во Прилеп, на ул. �Победа� бр. 60, запишан во реги-
старска влошка бр. 01009695?-8-03-000, со решение 
Трег. бр. 3531/99 на Основниот суд во Битола, со ос-
новна дејност друга трговија на мало во продавници со 
мешовита стока, со жиро сметка бр. 300020000094610 
при Комерцијална банка АД Скопје-Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва, но се заклучува поради немање на имот и идна не-
избежна неликвидност. 
Евентуалните нови обврски на должникот ги презе-

ма основачот. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (19491) 

__________ 
 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 62/03 
од 12.06.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должникот �Лаци Компани� и истата не се спроведува 
поради немање средства за стечајна маса, и се заклучу-
ва стечајната постапка над наведениот должник соглас-
но член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.         (19493) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Ст. бр. 415/03 од 03.07.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должникот ТП 
Томислав Ѓоре Чивлачки, такси превозник �ТОМЧИ�-
Скопје, со седиште на ул. �Бледски договор� бр. 3/1-4, 
со сметка бр. 40120-601-422216 кај Агенцијата за рабо-
та со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет-Скопје и регистарска влошка бр. 1-68579-0-0-0 
и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должниот да се 

брише од трговскиот регистарот, кој го води овој суд. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (19494) 

__________ 
 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 
57/2002 од 04.07.2003 година, отвори стечајната по-
стапка над стечајниот должник �Агрокооп� АД Друш-
тво за производство и преработка извоз-увоз од Киче-
во, но истата не ја спроведе. 
Со истото решение се заклучува стечајната постап-

ка над стечајниот должник согласно член 64 став 1 и 
став 4 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.         (19497) 

__________ 
 
Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 

46/2003 од 16.06.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Трговец поединец за угостителство 
Емин Демир Мамудоски �ЕМИНА� ул. �М. Тито� бр. 2 
од Кичево, и истата не се спроведува поради немање на 
средства за стечајна маса, и се заклучува стечајната по-
стапка над наведениот должник согласно член 64 став 
1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.         (19498) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV.Ст.бр.374/03 од 14.07.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги ДАРЕЛ Даница ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Кузман Јо-
сифовски Питу� бр. 19, зг. 5, со жиро сметка 40100-
601-375662 и регистарска влошка 02021617?-8-03-000 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и 
истата не се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје.  
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (19580) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение II.Ст.бр.426/03 од 07.07.2003 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, внатрешна и надворешна трговија МАЏИМЕ 
Драган ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. �Киро Гаври-
ловски� бр. 7 и жиро сметка број 200-0000178381-95 
при Стопанска банка АД Скопје, со регистарска вло-
шка бр. 02016835?-8-03-000, и истата не се спроведува, 
се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (19594) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Ст.бр.740/96 од 30.05.2003 годи-
на, се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник Производно, деловно претпријатие �ВЕ-
ЛИНГ-ИНЖИЊЕРИНГ� експорт-импорт од Скопје, со 
седиште на ул. �Миле Поп Јорданов� бр. 26 и жиро 
сметка број 40120-601-47805. 
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По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот на претпријатија при овој суд. 
Извод од решението да се објави во �Службен вес-

ник на РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (19598) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Ст.бр.265/03 од 24.04.2003 годи-
на, се отвора стечајна постапка над должникот Друш-
тво за трговија, посредништво и др. услуги ТИМОВ 
ДООЕЛ експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. 
�12-та Македонска бригада� бр. 32-б, со сметка број 
300000000554294 кај Комерцијална банка АД - Скопје 
и регистарска влошка бр. 02039508?-8-01-000, и истата 
не се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води овој суд. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (19599) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV.Ст.бр.377/03 од 14.07.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско, услуж-
но, занаетчиско и производно претпријатие ДВЕ ВЕ-
ЗИЛКИ на големо и мало, увоз-извоз ДОО Скопје, со 
седиште на бул. �АСНОМ� бр. 56/2-29, со жиро сметка 
40100-601-331468 и регистарска влошка 1-54186-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и 
истата не се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (19600) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV.Ст.бр.229/03, се отвора стечајна постапка 
над должникот �ГРАФОПРИНТ-89� ДОО експорт-им-
порт производно, трговско, услужно претпријатие на 
големо и мало - Скопје, со седиште на ул. �Фредерик 
Шопен� бр. 1/8, со жиро сметка 40100-601-331057 и ре-
гистарска влошка 1-39424-0-0-0 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведу-
ва, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје  
I - Скопје. 
Од Основниот суд суд во Гостивар.                (19616) 

__________ 
 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 
на овој суд Ст. бр. 63/2003 од 8.07.2003 година, отворена 
е стечајна постапка над должникот Такси превоз ЕКСП-
РЕС Имрли Неази Балиу ТП од Гостивар, но истата не 
се спроведува поради немање на имот, па отворена сте-
чајна постапка над должникот се заклучува. 
По правосилноста на ова решение, должникот да се 

брише од трговскиот регистар при регистарското одде-
ление на Основниот суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.                       (19629) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 76/2003 од 8.07.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија на големо и мало, производство и услуги 
�ЗОКИ КОМЕРЦ� Мирко експорт-импорт ДООЕЛ Го-
стивар, и истата не се спроведува поради немање на 
имот, па отворена стечајна постапка над должникот се 
заклучува. 

По правосилноста на ова решение, должникот да се 
брише од трговскиот регистар при регистарското одде-
ление на Основниот суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.                       (19630) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 68/2003 од 11.07.2003 година, отворе-
на е стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија, транспорт и туризам �БЕСИЈАНА-АГ� ДОО 
експорт-импорт од с. Чајле-Гостиварско, и истата не се 
спроведува поради немање на имот, па отворена стечај-
на постапка над должникот се заклучува. 
По правосилноста на ова решение, должникот да се 

брише од трговскиот регистар при регистарското одде-
ление на Основниот суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.                       (19631) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 82/2003 од 11.07.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија и услуги АЦИКАС-АС Ацо 
експорт-импорт ДООЕЛ Гостивар, и истата не се спро-
ведува поради немање на имот, па отворената стечајна 
постапка над должникот се заклучува. 
По правосилноста на ова решение, должникот да се 

брише од трговскиот регистар при регистарското одде-
ление на Основниот суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.                       (19632) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип постапувајќи во стечајната 

постапка на должникот МК �Астибо� АД во стечај-
Штип, ги известува доверителите на должникот дека 
на 4.09.2003 година во 9,30 часот во просториите на 
Основниот суд во Штип ќе се одржи собрание на дове-
рители по повод усвојување завршен извештај на 
должникот МК �Астибо� АД во стечај � Штип.  
Од Основниот суд во Штип.         (19634) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип постапувајќи во стечајната 

постапка на должникот ДОО �Полјоделство Ерџелија� 
во стечај с. Ерџелија, ги известува доверителите на 
должникот дека на 05.09.2003 година во 10,30 часот во 
просториите на Основниот суд во Штип ќе се одржи 
собрание на доверители по повод усвојување завршен 
извештај на должникот ДОО �Полјоделство Ерџелија� 
во стечај - с. Ерџелија. 
Од Основниот суд во Штип.         (19636) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип постапувајќи во стечајната 

постапка на должникот ДПТУ �Полјоделство� во стечај, 
с. Таринци, ги известува доверителите на должникот де-
ка на 09.09.2003 година во 9,30 часот во просториите на 
Основниот суд во Штип ќе се одржи извештајно рочи-
ште на должникот ДПТУ �Полјоделство�  - с. Таринци. 
Од Основниот суд во Штип.         (19637) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип постапувајќи во стечајната 

постапка на должникот ДОО �Млин� во стечај-Штип, 
ги известува доверителите на должникот дека на 
09.09.2003 година во 10 часот во просториите на Ос-
новниот суд во Штип ќе се одржи извештајно рочиште 
на должникот ДОО �Млин� во стечај � Штип.  
Од Основниот суд во Штип.         (19638) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип постапувајќи во стечајната 

постапка на должникот ДОО �Краварска фарма� во 
стечај-с. Таринци, ги известува доверителите на долж-
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никот дека на 09.09.2003 година во 10,30 часот во про-
сториите на Основниот суд во Штип ќе се одржи изве-
штајно рочиште на должникот ДОО �Краварска фар-
ма� во стечај - с. Таринци. 
Од Основниот суд во Штип.         (19639) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение  

Ст. бр. 70/03 од 04.07.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, тр-
говија и услуги ЦУФО КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-им-
порт Тетово, ул. �Ј.Златановски� бр. 50, со жиро сметка 
бр. 200000723237327, што се води при Стопанска банка 
АД Скопје, запишан при Основниот суд Скопје I � 
Скопје, под Трег. бр. 4359/2001 од 05.12.2001, и со реги-
старска влошка бр. 02043565-8-01-000. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (19641) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение  Ст. 

бр. 15/03 од 28.03.2003 година, е отворена стечајна постап-
ка над должникот ТП Авто такси ЕВРОПА Хазби Мухарем 
Зенели од Тетово, со жиро сметка бр. 200000052999198, 
што се води при Агенцијата за работа со блокирани жиро 
сметки � Скопје П.Е. Тетово, запишан при Основниот суд 
Скопје I � Скопје, под Трег. бр. 1948/97, со регистарска вло-
шка бр. 6-02000439-000-06 од 26.09.1997 година. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (19643) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 66/2003 од 15.07.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија, транспорт, угостителство и 
услуги �ЦЕЦА ДУЛОК� увоз-извоз од Гостивар, и 
истата не се спроведува поради немање на имот. Отво-
рената стечајна постапка над должникот се заклучува. 
По правосилноста на ова решение должникот да се 

брише од трговскиот регистар при регистарското одде-
ление на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.         (19715) 

__________ 
 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-
ни Ст. бр. 23/03 од 20.06.2003 година, се отвора стечајна 
постапка над должникот Претпријатие за производство, 
трговија и услуги �МАЛКОЛМ ИНВЕСТ� ДОО екс-
порт-импорт Кавадарци, со седиште на ул. �Шишка� бб 
во Кавадарци, со жиро сметка бр. 41620-601-65945 во 
Агенцијата за работа со блокирани сметки-Подрачна 
единица Кавадарци, регистрирано со решение Срег. бр. 
172/99 од 23.03.1999 година, на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.        (19716) 

__________ 
 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шени Ст. бр. 55/03 од 30.06.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот друштво за трговија, ус-

луги и производство �БЕЛА-И� ДООЕЛ Неготино, со 
седиште на ул. �Маршал Тито� бр. 258 во Неготино, со 
жиро сметка бр. 200000091405614 во Стопанска банка 
АД Скопје-Филијала Неготино, регистрирано со реше-
ние Трег. бр. 3869/2001 од 27.11.1999 година, на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведу-
ва и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.        (19717) 

__________ 
 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решени 
Ст. бр. 119/02 од 16.06.2003 година, се отвора стечајна по-
стапка над должникот Друштво за производство и промет 
�Еурогранд� Грнев Тони ДООЕЛ Кавадарци, со седиште 
на ул. �М. Ацев� бр. 1 во Кавадарци, со жиро-сметка бр. 
200000006822972 во Стопанска банка АД Скопје-Филија-
ла Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 1113/99 
од 29.10.1999 година, на Основниот суд Скопје I - Скопје, 
и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Oсновниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.        (19718) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 150/03 
од 10.07.2003 година, над стечајниот должник Друштво 
за производство, услуги и трговија на големо и мало 
�Ареа 51� ДООЕЛ увоз-извоз Ресен, со седиште во Ре-
сен на ул. �Коле Неделковски� бр. 9, запишано во реги-
старска влошка бр. 01012309 на Основниот суд во Би-
тола, со жиро сметка бр. 40310-601-107544 при Аген-
цијата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет Скопје-ПЕ Ресен, со дејност со ши-
фра 52.11, отвори стечајна постапка. Стечајната по-
стапка не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (19719) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
117/2003 од 08.07.2003 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Трговско друштво за производство, 
трговија, угостителство и услуги на Ратка Петреска 
�Деловна тајна� ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, со седи-
ште на ул. �Наум Наумоски� бр. 2/18 во Прилеп, запи-
шан во регистарската влошка бр. 01010373?-8-03-000, 
со решение Трег. бр. 4211/99 на Основниот суд во Би-
тола, со основна дејност трговија на мало во продавни-
ци претежно со храна, пијалоци, тутун и друго, со жи-
ро сметка бр. 3000200000969-38 во Комерцијална  бан-
ка АД Скопје-Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва, но се заклучува поради неликвидност и презадолже-
ност на должникот, а имотот што го поседува не е до-
волен ни за намирување на трошоците на постапката. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (19727) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 355/03 од 14.07.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за тргови-
ја, производство, инженеринг и услуги АЛП ИНЖЕНЕ-
РИНГ Лазар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на  
ул. �Бојмија� бр. 11/1-37, со жиро сметка бр. 210-
0524726801-79 и регистарска влошка бр. 02005585?-8-
01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.         (19640) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 366/03 од 14.07.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија, производство и услуги на големо и мало ЧИ-
ВАС извоз-увоз ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. �Ре-
сенска� бр. 2/1-1, со жиро сметка бр. 40100-601-231453 
и регистарска влошка бр. 02004877?-8-01-000 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не 
се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.         (19642) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I. Ст. бр. 457/02 од 30.06.2003 година, се отво-
рена стечајна постапка над должникот Производно, ус-
лужно, трговско претпријатие �ИНТЕРМАРКЕТИНГ� 
ДОО експорт-импорт- Скопје, со седиште на ул. 
�Илинденска� бр. 138, со жиро сметка бр. 40120-601-
240977 кај РМ Агенција со блокирани сметки на учес-
ниците во платниот промет-Скопје, и истата не се 
спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должниот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води овој суд. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (19647) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 411/03 од 17.07.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за производство, промет и трговија на големо 
и мало ДАНИ КОМЕРЦ Јосиф ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, со седиште на ул. �Радишанска� бр. 88, 
жиро сметка бр. 300000000628887 при Комерцијална 
банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02006982?-
8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.         (19698) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 350/03 од 07.07.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Претпријатие за производство и внатрешен и надворе-
шен промет на стоки и услуги на големо и мало СТЕ-
ЛА РОСА ДОО Скопје, со седиште на ул. �Богомилски 
поход� бр. 17, жиро сметка бр. 40100-601-307082 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистар-
ска влошка бр. 1-55113-0-0-0 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.         (19711) 

__________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 35/03 од 17.07.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за градежништво, 
инженеринг и консалтинг во геолошко-хидрогеолошко 
истражни развојни работи ХИДРОТЕХНИКА ДООЕЛ 
Штип, ул. �Васил Доганџиски� бр. 66, Штип, со жиро 
сметка бр. 510-00003029854 кај Комерцијална инвести-
циона банка - Куманово, Експозитура во Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот Друш-

тво за градежништво, инженеринг и консалтинг во гео-
лошко-хидрогеолошко истражни развојни работи 
ХИДРОТЕХНИКА ДООЕЛ Штип  се заклучува, затоа 
што друштвото не располага со имот доволен да ги по-
крие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот Друш-

тво за градежништво, инженеринг и консалтинг во гео-

лошко-хидрогеолошко истражни развојни работи 
ХИДРОТЕХНИКА ДООЕЛ Штип да се брише од тр-
говскиот регистар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (19931) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV.Ст.бр.359/03, се отвора стечајна постапка 
над должникот Друштво за трговија, услуги и произ-
водство ФИЈА Петар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со се-
диште на ул. �Бојмија� бр. 1/17, со жиро сметка 
300000000523642 и регистарска влошка 02017862?-8-
01-000 при регистарот  на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, и истата не се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (19781) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV.Ст.бр.323/03 од 07.07.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет на големо и мало, извоз-увоз АВТОПРОМЕТ 
ц.о. Скопје, со седиште на булевар �Србија� бб, со жи-
ро сметка 40100-601-40206 и регистарска влошка 1-
5023-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, и истата не се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје.  
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.         (19783) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Ст.бр.207/03 од 09.04.2003 годи-
на, се отвора стечајна постапка над должникот Тргов-
ско друштво за производство, промет, услуги, посреду-
вање и застапување �ЗАНА� извоз-увоз Сефедин ДОО-
ЕЛ - Скопје, со седиште во с.Долно Свиларе, Кондово, 
со сметка број 300000000837437 кај Комерцијална бан-
ка АД - Скопје, со регистарска влошка број 02030035?-
8-03-000, и истата не се спроведува, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (19800) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Ст. бр. 10/02 
од 9.07.2003 година, констатира одлука за ликвидација 
на должникот АД �Злетовка-Жиганци� во стечај-Штип, 
донесена на седницата на собрание на доверители. Сте-
чајниот управник е задолжен да го претвори имотот, 
предметите и други имотни права во пари што претста-
вуваат стечајна маса. Продажбата на имотот да се од-
вива по упатство на одборот на доверители. 
Од Основниот суд во Штип.         (19628) 

___________ 
 
Врз основа на член 41 став 1 точка 2 од Законот за 

стечај, а на предлог на Одборот на доверители на АД 
�АТОМ-АТС� во стечај, стечајниот судија во постапка-
та отворена над должникот АД �АТОМ-АТС� во стечај 
свикува Собрание на доверители на АД �АТОМ-АТС� 
во стечај Кочани, која ќе се одржи на ден 04.08.2003 
година, во сала бр. 1 во Основниот суд во Кочани во 
10.00 часот, со следниот дневен ред: 

1. Разгледување на извештајот од стечајниот управ-
ник за досегашниот тек на стечајната постапка и со-
стојбата на стечајната маса. 

2. Донесување одлука за натамошниот тек на сте-
чајната постапка. 
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Право на учество на Собранието имаат сите довери-

тели со право на одвоено намирување, сите стечајни 
доверители, стечајниот управник и должникот. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (20243) 

__________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр.101/2003 

од 08.07.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Трговско друштво за производство, услуги 
и трговија на големо и мало Лефтер Бачаноски �При-
дент� увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ, со седиште на ул. 
�Димо Нареднико� бр. А2/38 во Прилеп, запишан во 
регистарска влошка бр. 01003253?-8-03-000, со реше-
ние Трег.бр.2339/98 на Основниот суд во Битола, со ос-
новна дејност трговија на мало со книги, весници и при-
бор за пишување, со жиро-сметка бр. 3000200000755-98 
во Комерцијална банка АД Скопје - филијала Прилеп. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва, но се заклучува поради неликвидност и презадолже-
ност на должникот и непостоење на имот со кој би се 
спроведувала стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (19881) 

__________ 
 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр.11/03 од 09.07.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за угостителс-
тво, производство, трговија и услуги �ДЕКА-КО-
МЕРЦ� Борис Ефремов ДООЕЛ - Демир Капија, со се-
диште на ул. �Кирил и Методиј� бр. 1, со жиро сметка 
бр. 200000005168637 во Стопанска банка АД Скопје, 
филијала Неготино, регистрирано со решение Трег. бр. 
15628/99 од 03.07.2000 година на Основниот суд Скоп-
је I - Скопје, и истата не се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (19882) 

__________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 64/03 од 06.06.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Производно-трговско и ус-
лужно претпријатие �ФАТИ-ИМПЕКС� ДОО експорт-
импорт Тетово, ул. �176� бр. 457, со жиро сметка бр. 
41500-601-44679 што се води при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки Тетово, запишано при Окружниот 
стопански суд Скопје, под Срег.бр.8089/94 од 30.06.1994 
година и со регистарска влошка бр. 1-51437-0-0-0 од 
30.06.1994 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

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

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                       (19884) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV.Ст.бр.314/03 од 16.07.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, проектирање и трговија ОГТОМ ДОО 
експорт-импорт Скопје, со седиште на бул. �Јане Сан-
дански� ЦМЗ, Б-1, локал 10, Скопје, со жиро сметка 
40100-601-339627 и регистарска влошка 1-61315-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и 
истата не се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (19886) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 456/02 донесено на ден 18.06.2003 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
Трговско претпријатие МАСИВ експорт-импорт ДОО 
Скопје, со седиште на бул. �Иво Лола Рибар� бр. 59/1-
6, Скопје, со жиро сметка 40120-601-81024 при Аген-
цијата за блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет на Република Македонија. 
За стечаен судија се определува Зорица Илиовска, 

судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се определува Јагода Вељков-

ска од Скопје, со адреса на ул. �Маршал Тито� бр. 22-
3/17, Скопје. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на Собир на доверители - за 

испитување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште) на 15.09.2003 година, во 10,00 часот, 
во соба бр. 72, во зградата на Апелациониот суд во 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (19916) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение II.Ст.бр.464/02 донесено на ден 18.06.2003 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и превоз МАКИ 
ДОО Скопје, со седиште на бул. �ЈНА� бр. 18, Скопје, 
со жиро сметка 40100-601-27307 при Агенцијата за 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
на Република Македонија. 
За стечаен судија се определува Зорица Илиовска, 

судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се определува Јагода Вељков-

ска од Скопје, со адреса на ул. �Маршал Тито� бр. 22-
3/17, Скопје. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на Собир на доверители - за 

испитување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште) на 15.09.2003 година, во 9,45 часот, 
во соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (19918) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, го усвојува предлогот 
поднесен од АД Холдинг претпријатие �Фринко ДОО 
индустриски ладилни постројки со леарница� - Битола, 
ПО за отворање на стечајна постапка. 
Се отвора стечајна постапка над должникот АД 

Холдинг претпријатие �Фринко ДОО индустриски ла-
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дилни постројки со леарница� - Битола ПО, со жиро 
сметка 40300-601-12872 при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки, ПЕ Битола, регистрирано во Основ-
ниот суд во Битола, во регистарска влошка бр. 1-2587. 
За стечаен судија се определува Петре Србиновски, 

судија на Основниот суд во Битола. 
За стечаен управник се определува дипломиран 

економист Добре Тренчевски, овластен стечаен управ-
ник од Битола, ул. �Караорман� бр. 104-а. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 

објавувањето на решението во �Службен весник на 
РМ�, да ги пријават своите побарувања кај стечајниот 
управник на адреса на должникот. 
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 од објавува-
њето на решението во �Службен весник на РМ�, да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Во пријавата мора да се означи предметот на кој по-
стои разлачно право, начинот и основата на засновање 
на правото, како и обезбеденото побарување. 
Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе 

пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува подне-
сувањето на пријавата одговара за штетата која поради 
тоа би можела да настане. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник за сте-
чајниот должник. 
Се закажува испитно и извештајно рочиште за ден 

19.09.2003 година во 13,00 часот, судница 27 во Основ-
ниот суд во Битола. 
Решението да се достави до одделението за реги-

страција на овој суд, поради запишување во трговскиот 
регистар, до катастарот поради запишување во јавните 
книги, АД Холдинг претпријатие �Фринко ДОО инду-
стриски ладилни постројки со леарница� - Битола ПО. 
Да се објави оглас на огласната табла на судот и во 

�Службен весник на РМ�. Огласот на огласната табла 
на судот е истакнат на ден 18.07.2003 година во 10,00 
часот. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд во Битола.                          (20037) 

__________ 
 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение 
Ст.бр.12/2003 од 07.07.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за земјоделско и сто-
чарско производство, трговија и услуги �МЛЕЧНА МЕЛ� 
ДОО увоз-извоз Пехчево, со жиро сметка број 40410-601-
000-0048519 при Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки на учесниците во платниот промет Скопје. 
За стечаен судија се одредува Васил Арсенов, суди-

ја во овој суд и член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се определува лицето Киро Га-

врил Бубевски, дипломиран економист од Берово, со 
стан на ул. �Даме Груев� бр. 23, тел.бр.033-417-253. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сме-

тано од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на Р.Македонија� да ги пријават своите побару-
вања на стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите своите разлачни права 

на подвижни предмети и права на должникот, како и 
разлачните права на недвижностите на должникот што 
не се запишани во јавните книги (катастарот) и разлач-
ните права на недвижностите што се запишани во јав-
ните книги (катастарот), во рок од 30 дена сметано од 
објавувањето на огласот во �Службен весник на Р.Ма-
кедонија�, да ги пријават кај стечајниот управник, а во 
пријавата да означат на кои предмети постои разлачно 
право, начинот и основата на засновањето на тоа пра-
во, како и обезбеденото побарување. 

Се повикуваат должниковите должници, своите об-
врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува Собир на доверители (испитно рочи-

ште), за испитување и утврдување на пријавените по-
барувања на ден 02.09.2003 година со почеток во 11 ча-
сот, во сала број 1 на овој суд. 
Се закажува Собрание на доверителите на кое врз 

основа на извештајот на стечајниот управник, довери-
телите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постап-
ката (извештајно рочиште) на ден 09.09.2003 година во 
11 часот, во судница број 1 на овој суд. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (20038) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение  на овој суд II. Ст. бр. 428/03  од 07.07.2003 година,  
е отворена стечајна постапка над  должникот Друштво за 
производство, транспорт, трговија и услуги ЕКСИМ-ИМ-
ПЕКС експорт-импорт Абдула ДООЕЛ Скопје, со седи-
ште во ДТЦ Мавровка Ц 3 спрат бр. 14 и жиро сметка 
број 200-0000174481-58 при Стопанска банка АД Скопје,  
со регистарска влошка број 02016390?-8-03-000,  и истата 
не се спроведува па, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.              (19937) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 157/03 

од 10.07.2003 година, над Приватната здравствена ор-
ганизација аптека ФАРМАКОН Битола ПО,  запишан 
во рег. влошка бр. 1-14365 на Окружен Стопански суд 
Битола, со жиро сметка бр. 500-0000002339-91 при 
Стопанска банка АД Битола, со дејност аптеки, стечај-
ната постапка према должникот се отвора, истата не се 
спроведува но се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                          (19938) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 169/03 

од 15.07.2003 година, над Друштвото за трговија, про-
изводство и услуги ЗОРОО увоз-извоз Битола ДООЕЛ, 
запишан во рег. влошка бр. 01012928?-8-01-000 на Ос-
новниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 290-20000-
00887-96 при Тетекс Кредитна банка АД Скопје фили-
јала Битола, со дејност друга трговија на мало во про-
давница со мешовита стока, стечајната постапка према 
должникот се отвора не се спроведува но се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                          (19939) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 159/03 

од 14.07.2003 година, над Трговецот поединец за трго-
вија на мало Митра Мијалче Котевска ВЕСНА Битола 
Т.П., запишан во рег. влошка бр. 01009139?-6-01-000 
на Основниот  суд во  Битола, со жиро сметка бр. 500-
0000002855-95 при Стопанска банка АД Битола, со деј-
ност трговија на мало во продавници претежно со хра-
на и пијалаци и тутун, стечајната постапка према долж-
никот се отвора, не се спроведува но се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                          (19940) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 165/03 

од 11.07.2003 година, над Приватното претпријатие за 
производство, услуги и трговија на големо и мало 
СОКРАТ увоз-извоз Битола ПО, запишан во рег. вло-
шка бр. 1- 5215 на Окружен Стопански суд во  Битола, 
со жиро сметка бр. 40300-601-23836 при Агенцијата за 
работа со блокирани сметки Скопје ПЕ Битола, со деј-
ност трговија на мало во продавници претежно со хра-
на и пијалаци и тутун, стечајната постапка према долж-
никот се отвора, не се спроведува но се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                          (19941) 
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Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 167/03 

од 14.07.2003 година, над Претпријатието за трговија 
на големо и мало увоз-извоз �ЦЕФ� Битола ПО, запи-
шан во рег. влошка бр. 1- 12014 на Окружен Стопански  
суд во  Битола, со жиро сметка бр. 40300-601-75852 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје 
ПЕ Битола,  со дејност трговија на мало во продавници 
претежно со храна и пијалаци и тутун, стечајната по-
стапка према должникот се отвора, не се спроведува но 
се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                          (19942) 

___________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
115/2003 година, отвори стечајна постапка спрема 
должникот Производно трговска задруга �Релушко� 
Прилеп П.О. Прилеп, со седиште во Прилеп, на ул. 
�Александар Македонски� бр. 24/16, запишан во реги-
старска влошка бр. 2-450, со решение Срег. бр. 1045/97 
на Основниот суд во Битола, со основна дејност друга 
трговија со мешовити стоки, со жиро- сметка бр. 
300020000057556 при Комерцијална банка АД Скопје 
филијала Прилеп, поради идна неизбежна неликвид-
ност. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува но се заклучува поради немање на имот. 
Евентуални нови обврски на должникот ги презема 

основачот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (19944) 

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

127/2003 од 15.07.2003 година, отвори стечајна постап-
ка спрема должникот Друштво за производство и трго-
вија на големо и мало �Трапез� - Валентин ДООЕЛ 
Прилеп, со седиште на ул. �Едвард Кардељ� бр. 9 во 
Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 010012-
27?-8-03-000, со решение Трег. бр. 400/98 на Основни-
от суд во Битола, со основна дејност друга трговија на 
мало во продавници со мешовита стока, со жиро-сме-
тка бр. 300020000134768 во Комерцијална банка АД 
Скопје-филијала Прилеп, заради неликвидност и пре-
стојна неизбежна неликвидност. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува но се заклучува поради тоа што имотот на долж-
никот не е доволен ни за намирување на трошоците на 
постапката. 
Законскиот застапник на должникот ги презема 

евентуално дополнително предјавените побарувања од 
доверители. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (19945) 

___________ 
 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 62/03 од 09.07.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Производно услужно  
трговско претпријатие  �ГОЛД-КОМПАНИ� увоз-из-
воз ЦО Кавадарци, со седиште на ул. �Карпош� бр. 36, 
со жиро-сметка бр. 41620-601-48267, во Агенцијата за 
работа со блокирани сметки , регистрирано со решение 
Срег. бр. 1219/03 од 25.02.1993 година на Окружниот 
Стопански суд Скопје, и истата не се спроведува се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (19946)   

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 37/03 од 17.07.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Јавно трговско друштво за 
производство, трговија и услуги ИНАКОМ јтд, увоз-
извоз Штип ул. �Ванчо Прке� бб Штип, со жиро сметка 

41400-601-50552 кај Агенцијата за работа со блокирани 
сметки, Одделение-Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот Јавно 

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

трговско друштво за производство, трговија и услуги 
ИНАКОМ јтд, увоз-извоз Штип да се брише од тргов-
скиот регистар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (19947) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 64/2003 од 11.07.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за туризам и угостителство, производство, трговија, 
градежништво, транспорт и услуги ЕМРЕ-МЕТИН екс-
порт-импорт од Гостивар, и истата не се спроведува 
поради немање на имот, па отворената стечајна постап-
ка над должникот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се  

брише од трговскиот регистар при регистарското одде-
ление на Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (20040) 

___________ 
 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 49/2003 од 11.07.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Трговец 
поединец за производство и промет на слатки - сла-
ткарница �БИБИ� ТП Џемаледин Феузи Елези од с. Де-
бреше - Гостиварско и истата не се спроведува поради 
немање на имот,  па отворената стечајна постапка над 
должникот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се  

брише од регистарот при регистарското одделение на 
Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (20044) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 83/2003 од 17.07.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, трговија, градежништво, транс-
порт, туризам и услуги �ПОЛИ-ПАК� ДОО експорт-
импорт од с. Врапчиште- Гостиварско и истата не се 
спроведува поради немање на имот, па отворената сте-
чајна постапка над должникот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се  

брише од регистарот при регистарското одделение на 
Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (20046) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 48/2003 од 11.07.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, трговија, транспорт, градежниш-
тво, туризам и услуги �Ф-АГА� ДОО експорт-импорт 
од с. Врапчиште-Гостиварско и истата не се спроведу-
ва поради немање на имот, па отворената стечајна по-
стапка над должникот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се  

брише од трговскиот регистар на регистарското одде-
ление на Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (20048) 

__________ 
 

 Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 41/03 
од 17.04.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Друштво за производство, угостителство и 
трговија на големо и мало Ристеска Спасеија Бети-Р, 
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увоз-извоз ДОО Кичево и истата не се спроведува по-
ради немање на средства за стечајна маса и се заклучу-
ва стечајната постапка над наведениот должник, сог-
ласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                      (20051) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со ре-
шение II Ст. бр. 440/03 од 07.07.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги ЕУРОСАЛОН Љупче ДОО-
ЕЛ Скопје, со седиште на бул. "Партизански одреди" бр. 
3 и жиро сметка бр. 3200000000199-88 при Силекс банка 
АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02027473?-8-03-
000,истата не се спроведува  и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                (19929) 

____________ 
 
Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-

нот за стечај, со решение Ст. бр.50/03 од 15.05.2003 
година према ТП "Фаб-Стар" од с. Лабуништа, отвори    
стечајна постапка и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Струга.                          (19720) 

____________ 
 
Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-

нот за стечај, со решение Ст. бр. 4/03 од 26.02.2003 
година према ТП "Кристал" од с. Лабуништа, отвори   
стечајна постапка и ја заклучи.  
Од Основниот суд во Струга.                         (19721) 

____________ 
 
Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-

нот за стечај, со решение Ст. бр. 52/03 од 15.05.2003  
година према ТД "Изби-пром" од с. Велешта , отвори 
стечајна постапка и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Струга.                          (19722) 

____________ 
 
Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-

нот за стечај, со решение Ст. бр. 63/03 од 27.05.2003 
година према ТП "Беко" од с. Октиси, отвори  стечајна 
постапка и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Струга.          (19723) 

____________ 
 
Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-

нот за стечај, со решение Ст. бр. 55/03 од 15.05.2003 
година према ТП "Анила-Комерц" Сефедини Сафет 
Петрит од с. Калишта, отвори стечајната постапка и  ја 
заклучи.  
Од Основниот суд во Струга.                          (19724) 

____________ 
 
Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-

нот за стечај, со решение Ст. бр. 64/03 од 27.05.2003 
година према ТД "Ате-проект" од Струга, отвори  
стечајна постапка и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Струга.                          (19725) 

____________ 
 
Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-

нот за стечај, отвори стечајна постапка и ја заклучи 
према следните правни лица: Со решение Ст. бр. 74/03 
од 13.06.2003година према ТП "Феродо" ДООЕЛ од с. 
Франгово, со решение Ст. бр. 53/03 од 15.05.2003 
година према ТПУ "Адекс" од Струга, со решение Ст. 
бр. 47/03 од 15.05.2003 година према "Инбак Комерц" 
Евзи и Имер ДОО од с. Велешта, со решение Ст. бр. 
58/03 од 23.05.2003 година према ПГУ "Зомал" од с. 
Вевчани, со решение Ст. бр. 75/03 од 13.06.2003 година 
према ТП "Аднан-ком" од Струга. 
Од Основниот суд во Струга.                          (19726) 

Л И К В И Д А Ц И И 
 

Ликвидаторот Сашо Поповски од Скопје, ул. �Јого 
Михајловски� бр. 9/2, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. 
Трег.бр.5139/02, објавува дека Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ПОЛЕ-КОМПАНИ Сашо 
Поповски ДООЕЛ - Скопје, со број на жиро сметка 
300000000120510 отворена при ЗПП Филијала - Комер-
цијална банка, 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 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                  (19380) 

__________ 
 

Ликвидаторот Оливер Чолаков од Струмица, ул. 
�24 Октомври� бр. 6, запишан во трговскиот регистар 
при Основниот суд во Штип со решение П.Трег.бр. 
426/03 од 11.06.2003 година, објавува дека Трговското 
друштво за трговија Градеж ДОО увоз-извоз Струми-
ца, ул. �Гоце Делчев� бб, 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.          (19386) 

__________ 
 

Ликвидаторот Попова Ленче од Скопје, ул. �Атин-
ска� бр. 2, запишан во судскиот регистар при Основни-
от суд Скопје I - Скопје со решение II. П.Трег.бр. 
5916/02, објавува дека Друштвото за маркетинг, кому-
никации и услуги ФОКУС КОМЈУНИКЕЈШНС БАЛ-
КАНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Владимир Ко-
маров� бр. 18 А 1/4 и со број на жиро сметка 
250000000017086 отворена при Инвест банка, е во ли-
квидација. 
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 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (19404) 

__________ 
 

Ликвидаторот Славица Манасиевска од Скопје, за-
пишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје со решение П.Трег.бр.1351/03, објавува дека 
Друштвото за производство, трговија и услуги ВЕ-ВЕ 
ДОО извоз-увоз Скопје, бул. �АВНОЈ� бр. 100/2 и со 
број на жиро сметка 200000790390233 отворена при 
Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (19419) 

__________ 
 

Ликвидаторот Мирослав Патрногиќ од Скопје, бул. 
�Јане Сандански� бр. 77/3-34, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег. бр. 1043/2003, објавува дека Трговското 
друштво за внатрешна и надворешна трговија ИН-
ТЕКС ТРАДЕ Мирослав ДОО, ул. �Даме Груев� бр. 14, 
со број на жиро сметка 200000022559185, отворена при 
Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должниот да ги 

пријавата своите побарувања во рок од 15 дена,  по об-
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јавувањето 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.           (19184) 

__________ 
 

Ликвидаторот Герард Печка од Австрија, запишан 
во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П. Трег. бр. 1922/2003, објавува де-
ка Друштвото за трговија и консалтинг ГЕМА Марјета 
и др. ДОО експорт-импорт 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.          (19148) 

__________ 
 

Ликвидаторот Јанка Димитрова од Радовиш, ул. 
�Вардарска� бр. 115, запишана во судскиот регистар 
при Основниот сид во Штип, со решение П. Трег. бр. 
361/02, објавува дека Друштвото за превоз и трговија 
ТД ТРАНС ДООЕЛ с. Калугерица-Радовиш и жиро 
сметка бр. 200000035994946, депонент на Стопанска 
банка Радовиш, е во ликвидација. 
Се повикуваат трет пат доверителите на должникот 

да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по 
објавувањето на огласот во �Службен  весник на РМ�, 
до ликвидаторот со пријава во два примерока со дока-
зи, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (16163) 

__________ 
 
Ликвидаторот Ристо Гаврилов од Скопје, ул. �Вел-

ко Влаховиќ� бр. 20, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. 
бр. 443/02 од 16.09.2002 година, објавува дека Друш-
твото за производство, трговија и услуги Хекс ЈТД Ри-
сто Гаврилов и др. увоз-извоз Скопје, со број на жиро 
сметка 300000000450504 отворена при Комерцијална 
банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријавата своите побарувања во рок од 15 дена, по об-
јавувањето 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.          (19210) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л. бр. 107/02 од 03.06.2003 годи-
на, е завршена ликвидација над Претпријатието за тр-
говија на големо и мало ФАРМАКОН ДОО експорт-
импорт Скопје, со седиште на бул. �Јане Сандански� 
бр. 110, влез II, стан 16, со жиро сметка бр. 40100-601-
250800, запишан во судскиот регистар со регистарска 
влошка бр. 1-44632-0-0-0 и истото се брише од судски-
от регистар на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (19299) 

__________ 
 
Ликвидациониот управител од Скопје, Дејан Трај-

ковски, ул. �с. Марино�, Скопје, запишан во судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I- Скопје, со реше-
ние I.П.Трег. бр. 1168/03, објавува дека Друштвото за 
трговија на големо и мало, производство и услуги ФУ-
ГА ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. 
�Сава Ковачевиќ� бр. 23, Скопје, со жиро-сметка 3000-
00001306238 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 (3) месеци од последната објава.     
Од ликвидаторот.                                              (19439) 

___________ 
 

Ликвидаторот Цеков Ацо од Струмица,  на ул. �Ри-
сто Ќурчиев� бр. 14/20, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд во Штип, со решение П.Трег. 
442/03 од 26.05.2003 година, објавува дека Друштвото 
за угостителство, производство и трговија Манче ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Ново Село, ул. �Јане Сандански� бр. 31, 
е во ликвидација-втора објава. 
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 по последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (19492) 

___________ 
 

Ликвидаторот Цеков Ацо од Струмица,  на ул �Ри-
сто Ќурчиев� бр. 14/20, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд во Штип, со решение П.Трег. 454/03 
од 26.05.2003 година, објавува дека Друштвото за трго-
вија, услуги и производство СОНИКОМ ДООЕЛ увоз-
извоз Струмица, ул. �Крушевска Република� бр. 52, со 
жиро сметка 200000021820142 Стопанска банка Стру-
мица, е во ликвидација-втора објава.   

     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 по последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (19495) 

___________ 
 
Ликвидаторот Славчо Јангеловски од Скопје, ул. 

�Шидска� бр. 24/3-7, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решени П. Трег. бр. 
58/2003 од 22.01.2003 година, објавува дека Друштвото за 
производство, промет, поседување и услуги МАЛЕШ 
Славчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Шидска� бр. 24/3-
7 и со број на жиро сметка 300000000413547, отворена 
при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријавата своите побарувања во рок од 15 дена, по об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со докази, а најдоцна во рок од 30 дена 
од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (19608) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег.бр.1727/03 од 10.06.2003 година, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Тргов-
ското друштво за финансиски и инвестициони услуги 
ЈНС ИНВЕСТИЦИОНИ УСЛУГИ Никола и други ДОО 
Скопје, ул. �Стив Наумов� бр. 22, локал бр. 2, Скопје. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Дара На-

стева. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (19651) 

__________ 
 

Ликвидаторот Стојановска Лилјана од Скопје, обја-
вува дека Друштвото за интелектуални услуги и посре-
дување ЕЛПИС - 2 Лилјана ДООЕЛ Скопје и со број на 
жиро-сметка 2800000000047984 отворена при Алфа 
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 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                        (19699) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I.Л.бр.65/98 од 09.06.1998 година, е заклучена 
ликвидационата постапка над должникот ТУП �Мери-
ма Комерц� ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 
�Чедо Филиповиќ� бр. 2/2-5, со жиро-сметка 40120-
601-319711. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (19782) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение II.Л.бр.368/2001 донесено од овој суд на 
17.07.2003 година, е завршена ликвидацијата над Тр-
говското претпријатие во мешовита сопственост 
�ТУЛ� ДОО Скопје, со седиште на ул. �Кочанска� бр. 3 
и жиро сметка 40100-601-373080, и истото се брише од 
регистарот на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (19786) 

__________ 
 

Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје, со 
стан на ул. �Јани Лукровски� бр. 10/44, со тел. 171-599, 
запишан во судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр.4543/02, обја-
вува дека Друштвото ЈУ-МАК Горан ДООЕЛ, со број 
на жиро сметка 300-927841 отворена при Комерцијална 
банка, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (19793) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр.84/03 од 
17.07.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за производство, промет и услуги КИ-
КИ увоз-извоз П.О. - Штип, ул. �Мирче Ацев� бр. 51 - 
Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-30094 кај Агенци-
јата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет - Скопје, подрачна единица - Штип, 
но истата поради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води кај Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                       (19948) 

__________ 
 

Ликвидаторот Настева Дара од Скопје, запишана во 
трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, 
со решение П. Трег. бр. 1727/03 од 10.06.2003 година, об-
јавува дека Трговското друштво за финансиски и инве-
стициони услуги ЈНС ИНВЕСТИЦИОНИ УСЛУГИ Ни-
кола и други ДОО Скопје, ул. �Стив Наумов� бр. 22, ло-
кал бр. 2, со сметка бр. 330000026000162 при Интернаци-
онална Приватна Банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огла-
сот 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.                                      (19949) 

__________ 
 

Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. 
�Ванчо Прке� бр. 48/8, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 
577/03 од 30.06.2003 година, објавува дека Друштвото 
за производство и трговија Винал-Имако ДООЕЛ увоз-
извоз Штип, ул. �Михајло Апостолски� бр. 34/5 и жиро 
сметка бр. 200-000034326666 отворена при Стопанска 
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 РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена по последната објава. 
Од ликвидаторот.                                      (20054) 

__________ 
 

Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. 
�Ванчо Прке� бр. 48/8, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 
578/03 од 30.06.2003 година, објавува дека Друштвото 
за производство, промет и услуги Светлост Сашо Ми-
цевски и др. јтд увоз-извоз Македонска Каменица, ул. 
�Рударска� бр. 2/6 и жиро сметка бр. 200-000009220038 
отворена при Стопанска банка АД Скопје, е во ликви-
дација. 
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 15 дена по последната објава.   
Од ликвидаторот.          (20056) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 
Се продава недвижен имот -нива, 6-та класа со 

вкупна површина од 689 м2 што се наоѓа на КП 2286/3, 
м.в. �Делба�, евидентирана во Поседовен лист бр. 634 
за КО Љубанци, сопственост на Вера Ивановска од 
Скопје. 
Се повикуваат сопствениците на парцелите што 

граничат со наведената парцела,   во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во �Службен весник 
на Република Македонија, доколку се заинтересирани  
да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го гу-

бат правото на првенствено купување на предметната 
недвижност. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, на ул. �Иван Козаров� бр. 24 лок. 23 
(ДТЦ �Стара Рампа�).                                             (19199) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот - 3.000 м2 од нива, 5-та 

класа со вкупна површина од 6.426 м2 што се наоѓа на 
КП 1492, м.в. �Штитиње� евидентирана во Поседовен 
лист бр. 502 за КО Глуво-Бразда, сопственост на Бран-
ко Палевски од Скопје. 
Се повикува сопственикот на горенаведената пар-

цела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во �Службен весник на Република Македонија, 
доколку е заинтересиран  да ја купи гореопишаната не-
движност, писмено да се изјасни за прифаќање на по-
нудата. 
Доколку не се јави во наведениот рок, истите го гу-

бат правото на првенствено купување на предметната 
недвижност. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, на ул. �Иван Козаров� бр. 24 лок. 23 
(ДТЦ �Стара Рампа�).                                             (19271) 

___________ 
 
Над воздухоплови за цивилна воздушна пловидба во 

наша сопственост и тоа: 1. воздухоплов со рег. ознаки Z3-
BGF, тип и модел AN-2R, со сериски број 1G23155, со 
Уверение бр.027 од 25.04.2002 год. Управа за цивилна 
воздушна пловидба при Министерството за транспорт 
и врски на РМ; 2. воздухоплов со рег. ознаки Z3-BGH, 
тип и модел AN-2R, со сериски број 1G11112, со Уве-
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рение бр. 029 од 25.04.2002 год. Управа за цивилна воз-
душна пловидба при Министерството за транспорт и 
врски на РМ; 3. воздухоплов со рег. ознаки Z3-BGЈ, 
тип и модел AN-2, со сериски број 1G16604, со Увере-
ние бр. 052 од 20.12.1996 год. Дирекција за цивилна воз-
душна пловидба на РМ; 4. воздухоплов со рег. ознаки Z3-
BGK, тип и модел AN-2, со сериски број 1G19735, со Уве-
рение бр. 055 од 12.11.1997 год. Дирекција за цивилна 
воздушна пловидба на РМ; 5. воздухоплов со рег. ознаки 
Z3-BGP, тип и модел AN-2, со сериски број 1G16009, со 
Уверение бр. 063 од 03.08.1999 год. Дирекција за ци-
вилна воздушна пловидба при Министерството за соо-
браќај и врски на РМ; 6. воздухоплов со рег. ознаки Z3-
BGR, тип и модел AN-2, со сериски број 1G21631, со 
Уверение бр. 064 од 09.04.1999 год. Дирекција за ци-
вилна воздушна пловидба при Министерството за соо-
браќај и врски на РМ, засновано е заложно право врз 
воздухоплови - хипотека од прв ред, со нотарски акт - 
Договор за хипотека ОДУ бр. 137/02 од 10.07.2002 година 
изготвен од нотарот Марјан Коцевски од Куманово, зара-
ди обезбедување на побарување од 36.000.000,00 денари, 
во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД 
Скопје, со седиште на ул. �11 Октомври� бр. 7, како 
обезбедување по Договор за продажба на побарување, 
бр. 01-1790 од 23.06.2003 година, заложените возду-
хоплови се проценети со вредност од 530.000 ЕУР. 

                                                                            (19284) 
___________ 

 
Се продава  земјоделско земјиште КО Марена, КП 

бр. 2378, план 017, скица 012, место викано �Село� 
култура - нива, класа 2, со вкупна површина од 1.804 
м2 сопственост на Душан Јанев од с. Марена, Кавадар-
ци, евидентирано во Имотен лист бр. 74, издаден од 
Државен завод за геодетски работи Одделение за пре-
мер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (19390) 

___________ 
 
Се продава недвижност  КП 603 на место викано 

�Чакал�, ливада, класа 5 во површина 595 м2, кој имот 
подробно е опишан во Поседовен лист 14 за КО Нижо-
поле, сопственост на Коста Иванов од Битола, за вкуп-
на купопродажна цена од 1.750,00 ЕВРА во денарска 
противвредност. 
Се повикуваат лицата кои полагаат право на пре-

димство на купување и тоа сосопствениците, заеднич-
ките сопственици и соседи чие земјиште граничи со 
недвижниот имот предмет на продажба во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на Р. Македонија�, писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат пра-
вото на предимствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Виолета Ангеловска, ул. �Јосиф Јосифов-
ски� бб, 7000, Битола.                                             (19391) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште сопственост на 

Миминовски Асип, Сејфула Идајет и Насуфовски Мухе-
дин, нива во КО Батинци, заведена во Поседовен лист 
број 1 за КО Батинци на КП 586, план 3, скица 12 во ме-
сто викано �Ограда� култура нива, класа 6, со површина 
од 10363 м2, сопственост на горенаведените сосопстве-
ници, за купопродажна цена од 200 денари по м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и непосредните соседи како и лица со пр-
венствено право на купување, изјавите за прифаќање 
на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ, 
на ул. �Ниџе Планина� бр. 16, нас. Драчево, Скопје, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
спротивно, го губат правото на првенство.          (19391) 

___________ 
 
Врз основа на потврдување-солемнизација на Дого-

вор за залог- на недвижен имот со својство на извршна 
исправа ОДУ бр. 43/03 од 11.07.2003, сочинет од нота-
рот Весна Дончева, склучен помеѓу заложниот довери-
тел Комерцијална банка А.Д. Скопје и заложниот 
должник Друштво за изведба на објекти од градежниш-
тво МАКОВОД Павле ДООЕЛ Скопје, воспоставен е 
залог (хипотека) врз недвижен имот - деловен простор, 
од прв ред на ул. �Иво Рибар Лола� бб, евидентиран во 
КП 3310, згр. 1, влез 03, кат приземје во површина од 
27 м2 за КО Карпош сопственост на заложниот долж-
ник Друштво за изведба на објекти од градежништво 
МАКОВОД Павле ДООЕЛ Скопје видно од Имотен 
лист бр. 29471 издаден од ДЗГР-Сектор за премер и ка-
тастар на град Скопје за обезбедување побарување од 
22.400,00 ЕУР,  во корист на заложниот доверител Ко-
мерцијална банка А.Д.Скопје.            (19481) 

___________ 
 
Над недвижниот имот, сопственост на Друштвото 

за земјоделие, производство и трговија АГРОМИН Ја-
наки и др. ДОО увоз-извоз, со седиште во Скопје, с. 
Волково, кој се состои од производен погон за безалко-
холни пијалаци кој се наоѓа во Скопје, на КО Ново Се-
ло � с. Волково-Ѓ.Петров, м.в. �Блага Вода�, кој лежи 
на К.П. 476 сопственост на заложниот должник врз ос-
нова на градба со Одобрение за градење У.бр. 12-146/2 
од 26.03.2001 издадено од РМ � Министерство за 
транспорт и врски, Подрачна единица Карпош � Скопје 
е заснован залог со Договор за залог со Изјава за из-
вршност потврден кај нотарот Елизабета Станоевиќ-
Ѓокиќ, под ОДУ бр. 173/03 од 7.07.2003 година, во ко-
рист на заложниот доверител Стопанска банка АД Би-
тола, за обезбедување на парично побарување во износ 
од 15.000.000,00 денари. 
Земјиштето со право на користење на име на залож-

ниот должник на кое лежи погонот предмет на залогот 
е евидентирано во Поседовен лист број 160 за КО Ново 
село, Ѓ. Петров издаден од ДЗГР - Одделение за премер 
и катастар Скопје на 1.07.2003.                (19303) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за хипотека, со својство на 

извршна исправа, составен во форма на нотарски акт 
од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под 
ОДУ бр. 282/03 од 19.06.2003 година, склучен меѓу 
ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ПРИВАТНА БАНКА АД 
СКОПЈЕ, како заложен доверител и Друштвото за гра-
дежништво и проектирање КОМПАНИЈА Х.Р.Р.М Ми-
одраг и Ранчо ДОО Скопје, со седиште на ул. �Максим 
Горки� бр. 19 во Скопје, како заложен должник, засно-
вано е заложно право-хипотека од прв ред врз недви-
жен имот на заложниот должник и тоа: станбен објект 
во Скопје, на ул. �Огњан Прица� бр.  31, на К.П. бр. 
398, дел 1 во КО Кисела Вода 1, зграда 1, влез 001, кат 
ПР, стан број 001, со намена 00513, со површина од 57 
м2, зграда 1, влез 002, кат ПР, стан број 002, со намена 
00513, со површина од 23 м2, зграда 1, влез 002, кат ПР, 
стан број 002, со намена 00509, со површина од 8м2 и 
зграда 1, влез 003, кат ПР, со намена 00511, со површи-
на од 77 м2, или со вкупна површина од 165 м2, со пра-
во на користење на земјиштето на КП број 398 дел 1 во 
КО Кисела Вода 1, план 002, скица 013, на ул. �Огњан 
Прица�, со вкупна површина од 433 м2, сопственост, 
односно право на користење на земјиштето, на залож-
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ниот должник видно од Имотен лист број 4003 за КО 
Кисела Вода 1, издаден од Државниот завод за геодет-
ски работи � Сектор за премер и катастар � Скопје.   

                                                                            (19373)  
___________ 

 
Врз основа на Договор за регистриран залог врз 

подвижни предмети, составен од нотарот Зорица Пу-
лејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ бр. 333/03 од 
10.07.2003 година, склучен меѓу СТОПАНСКА БАН-
КА А.Д. СКОПЈЕ, како заложен доверител и Друштво-
то за производство на мелнички, пекарски и слаткарски 
производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИ-
ТО ЛУКС АД Скопје, со седиште на ул. �Васил Ѓор-
гов� бр.  11 во Скопје, како заложен должник, заснова-
но е заложно право � регистриран залог врз подвижни 
предмети на заложниот должник, кое заложно право е 
регистриранo во Централниот регистар на 10.07.2003 
година со единствен деловоден идентификационен 
број 10120030000762.                 (19375) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за хипотека, со својство на 

извршна исправа, од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела 
Вода, Скопје, под ОДУ бр. 324/03 од 07.07.2003 годи-
на, склучен меѓу Охридска банка а.д. Скопје, како за-
ложен доверител и Трговското друштво за производс-
тво на моторни и индустриски масла, трговија и услуги 
3 СТ Тони и др. ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на 
бул. �Партизански одреди� бр.  19 во Скопје, како зало-
жен должник, засновано е заложно право-хипотека од 
прв ред врз недвижен имот на заложниот должник, и 
тоа: деловен објект изграден на К.П. бр. 2438/50 во КО 
Илинден, м.в. �Барутница�, со површина под објект од 
502 м2, и земјиште околу објектот со површина од 1857 
м2, изграден според Одобрение за градење број 08-2031 
од 31.12.1997 година.                     (19376) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран залог врз 

подвижни предмети, потврден од нотарот Зорица Пу-
лејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ бр. 304/03 од 
26.06.2003 година, склучен меѓу КОМЕРЦИЈАЛНА 
БАНКА А.Д. СКОПЈЕ, како заложен доверител и Тр-
говското друштво за компјутерски инженеринг СЕ-
МОС КОМПЈУТЕРИ Ванчев Герасим и др. ДОО екс-
порт-импорт Скопје, како заложен должник, засновано 
е заложно право-регистриран залог врз подвижни пред-
мети на заложниот должник, кое заложно право е реги-
стрирано во Централниот регистар на 30.06.2003 годи-
на со единствен деловоден идентификационен број 
10120030000687 и 10120030000688.        (19377) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран залог врз 

подвижни предмети, составен од нотарот Зорица Пу-
лејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ бр. 293/03 од 
23.06.2003 година, склучен меѓу КОМЕРЦИЈАЛНА 
БАНКА А.Д. СКОПЈЕ, како заложен доверител и 
Друштвото за трговија ТИМ ПОИНТ ДООЕЛ � Скопје, 
со седиште на ул. �Водњанска� бр.  7 во Скопје, како 
заложен должник, засновано е заложно право-реги-
стриран залог врз подвижни предмети на заложниот 
должник, кое заложно право е регистрирано во Цен-
тралниот регистар на 30.06.2003 година со единствен 
деловоден идентификационен број 10120030000685. 

                      (19378) 
___________ 

 
Врз основа на нотарски акт-Договор за залог-хипо-

тека врз недвижност (со својство на извршна исправа) 
составен од нотарот Васил Кузманоски од Охрид под 
ОДУ книга II реден број 355/03 од 26.06.2003 година, 
склучен помеѓу �ОХРИДСКА БАНКА� АД Охрид, со 

седиште на бул. �Македонски Просветители� бр. 19, 
Охрид како заложен доверител, Друштво за производс-
тво и трговија �АСП-ПАК� заштитно друштво ДООЕЛ 
Охрид, со седиште на бул. �Македонски Просветите-
ли� бб, во Охрид како должник на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги АСП-НОВА� Симон и Ацо 
ДОО Охрид со седиште на бул. �Македонски Просве-
тители� бб, во Охрид, Ацо Спасески од Охрид, ул. �Ја-
не Сандански� бр. 179, Лојза Спасеска од с. Лескоец, 
Охрид, Спасител Спасески од с. Лескоец, Охрид, Свет-
лана Спасеска од Охрид, ул. �Нада Филева� бр. 30 а и 
Петар Спасески од Охрид, ул. �Нада Филева� бр. 30 а, 
како заложни должници, засновано е заложно право - 
хипотека од прв ред врз недвижен имот сопственост на 
заложниот должник Друштво за производство, трговија 
и услуги АСП-НОВА� Симон и Ацо ДОО Охрид и тоа 
следниот недвижен имот: дел од комплексот Стоковна 
куќа �Слобода� во Охрид, кој се наоѓа на КП број 
17266/2 и тоа: влез од запад ходник со површина од 
63,08 м2 и први (I) кат продажниот салон со површина 
од 503,78 м2, а за обезбедување на Договор за обезбе-
дување на девизен инвестиционен кредит број 07-46/2 
од 07.03.2003 година во вкупен износ од 245.000,00 
ЕУР и Договор за одобрување на кредит за отворање 
на акредитив број 07-2606/2 од 07.03.2003 година во 
вкупен износ од 193.000,00 УСД.                          (19712) 

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

тека од прв ред со својство на извршна исправа заверен 
од нотарот Нушка Стојаноска од Кавадарци, под ОДУ 
бр. 444/2003 од 14.07.2003 година, заложниот должник 
Друштвото за земјоделство, сточарство, производство, 
трговија и транспорт ГИЧЕ ЕКСТРА ОРАОВЕЧКИ 
Јордан ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. �Ѓуро Са-
лај� бб во Кавадарци, го има заложено сиот свој  нед-
вижен  имот заведен во Имотен лист бр. 393 за КО Ка-
мен Дол подробно опишан во нотарскиот акт, во полза 
на Штедилницата Можности ДОО Скопје, со седиште 
на бул. �Јане Сандански� бр. 111 во Скопје, кој залог е 
запишан во јавните книги што се води при ДЗГР - Од-
деление за премер и катастар Кавадарци во Имотниот 
лист бр. 393 за КО Камен Дол.                              (19713) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог, со својство на из-

вршна исправа, составен во форма на нотарски акт од 
нотарот Верица Панова од Струмица, под ОДУ бр. 
162/03 од 08.07.2003 година, склучен помеѓу СТО-
ПАНСКА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен довери-
тел и ТДПТУУ �САВЕЛО� Драгољуб ДООЕЛ, увоз-из-
воз Струмица, како заложен должник, засновано е за-
ложно право од прв ред врз недвижниот имот: деловен 
простор во Струмица, на КП бр. 1684, на ул. �Благој 
Мучето� со површина од 470 м2 во КО Струмица;  зем-
јиште под зграда бр. 1, на КП бр. 1684, на ул. �Благој 
Мучето� со површина од 324 м2 и земјиште покрај 
зграда - двориште, на КП бр. 1684, на ул. �Благој Му-
чето� со површина од 317 м2 во КО Струмица, и дело-
вен простор во Струмица, на КП бр. 1681 на ул. �Лени-
нова� бр. 17 со површина од 148 м2 во КО Струмица, 
сопственост на заложниот должник ТДПТУУ �САВЕ-
ЛО� Драгољуб ДООЕЛ, увоз-извоз Струмица.   (19714) 

___________ 
 
Се објавува засновање на залог на имот- сопстве-

ност на заложниот должник Друштво за производство, 
трговија и услуги БАС ТУТИ ФРУТИ Бехџет ДООЕЛ 
Скопје, во корист на заложниот доверител Комерцијал-
на банка АД Скопје, и тоа на подвижните предмети: 
машина за леење во калап со бризгање, машина за пра-
вење епрувети, тип PET-O-MAT P50; машина за леење 
во калап со бризгање, машина тип ASB 16; машина за 
дување пластика со алат-калап BIZAS - tip SSB 2/86; 
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машина за дување пластика топ SSB2/20; машина за 
дување пластика топ SSB 20; машина за дување пла-
стика со алат-калап BIZAS - tip SSB 20; машина за  ду-
вање пластика со алат-калап BIZAS5-тип 5L/8L; ком-
пресор тип - L-270-40; сушач тип NXB 060/50; сушач 
тип DE 107; компресор тип-GBV-50; ладилник за вода 
тип ТАЕ 101; компресор тип - L-220-40; сушач тип 
NXB 060 060 H35231111; резервоар за воздух V=1,5 
М3; резервоар за воздух V=1,0 М3; резервоар за воздух 
V=0,6 М3; компресор тип - SD 60 и ладилник за вода 
тип ECA 120, заложени со договор за регистриран за-
лог на подвижни предмети потврден кај нотарот Мери 
Весова со службено седиште во Скопје, Општина Ѓор-
че Петров, под ОДУ 334/03 од 09.07.2003 година, вос-
поставен за обезбедување на парично побарување на 
Комерцијална банка АД Скопје, во износ од 250.000,00 
ЕУР.            (19737) 

___________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на заложниот 

должник Друштво за производство, трговија и услуги 
�КВЕРКУС� Сретко ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, кој 
недвижен имот претставува: производен погон за гра-
дежна столарија изграден на КП број 1596/2, план број 
4, скица број 10, на место викано �Рудина� под објект 
во површина од 890 м2, под двор во површина од 500 
м2 и пасиште шеста класа во површина од 1922 м2 на 
КО Волковија, село Волковија, Општина Брвеница, 
заснован е залог (хипотека) од втор ред со Договор за 
залог (хипотека) со својство на извршна исправа заве-
рен кај нотарот Тодор Бошковски од Тетово, под ОДУ 
бр. 207/03 од 25.06.2003 година во корист на заложниот 
доверител АД �РАДОБАНК� Скопје, за обезбедување 
на парично побарување во износ од 160.000,00 ЕУР.  

                                                                            (19738) 
___________ 

 
Над недвижниот имот: фабрика за производство на 

зејтин во Штип магацин што се наоѓа во Штип на ул. 
�Брегалничка� бб во комплексот Триаголник, со нето 
корисна површина по проект од 1976 м2, двор и парце-
ла со површина од 16.830 м2 и паркинг плац за тешки 
возила-терминал со површина од 25.000 м2 и портирни-
ца од 10.40 м2 Штип, сопственост на заложниот долж-
ник Друштвото за производство, трговија и услуги 
БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. �Брегал-
ничка� бб, согласно Одобрение за доградба и рекон-
струкција на магацински простор број 10-1032/1 од 
22.10.1998 година, Решение за употреба број 10-1232/2 
од 17.11.1998 година издадени од Министерство за ур-
банизам, градежништво и заштита на животната среди-
на - ПЕ Штип, Договор за купопродажба на деловен 
простор склучен меѓу ТП �НИКО ПЕТРОЛ� како про-
давач и ТП �Милекс� Штип како купувач заведен при 
Основниот суд во Штип, Зав. бр. 488/98 од 26.05.2003 
година, кај нотарот Ленче Каранфилоска од Штип, во 
корист на заложниот доверител Стопанска банка АД 
Скопје за обезбедување на парично побарување, кој за-
лог е запишан во јавна книга што се води при Основни-
от суд во Штип.           (19621) 

___________ 
 
На ден 09.07.2003 во нотарската канцеларија на но-

тарот Ленче Каранфиловска од Штип, заверен е Дого-
вор за залог со својство на извршна исправа врз под-
вижни предмети ОДУ 133/03 склучен помеѓу Комерци-
јална банка АД Скопје како заложен доверител и 
Друштво за производство, текстил и конфекција Ма-
ксима ДООЕЛ со седиште во Штип, на ул. �Васил Гла-
винов� бр. 16 г, и Модна конфекција Голден текс ДОО 
со седиште во Кочани, на ул. �Штипски пат� бб, како 
заложни должници. Со овој договор заради обезбеду-
вање на парично побарување на заложниот доверител 
Комерцијална банка АД Скопје заложниот должник 

Друштво за производство, текстил и конфекција Ма-
ксима ДООЕЛ Штип заложува: машина за шиење тип: 
JUKI количина 1; машина за шиење-обична тип: JUKI 
количина 19; машина за шиење   квикстоп тип: JUKI 
количина 15; машина за шиење иберштоп тип: JUKI 
количина 12; машина за шиење зрнчан бод тип: JUKI 
количина 3; машина за шиење копчарка тип: JUKI ко-
личина 4; машина за шиење рупичарка тип: JUKI коли-
чина 4; машина за шиење лактарица тип: JUKI количи-
на 3; машина за шиење двоигловка ланчан убод тип: 
JUKI количина 3; машина за шиење енгларица тип: 
JUKI количина 3; машина за шиење штирцмашина тип: 
JUKI количина 2; стол за пеглање тип: ALBA количина 
9;  стол за пакување тип: ALBA количина 4;  котел тип: 
ALBA  количина 1; бансек тип: TISAN количина 1;  
фиксер преса тип: ALBA  количина 1;  преса за крагни 
тип: EPA AKIN  количина 1; преса за манжетни тип: 
EPA AKIN  количина 1; патничко моторно возило со 
број на шасија VF32AKFXE40501310,  број на мотор 
10FS8U28663284, заложниот должник Модна конфек-
ција Голден текс ДОО со седиште во Кочани, на ул. 
�Штипски пат� бб, заложува патничко моторно возило 
со број на шасија WF38BRHZЕ80995597 број на мотор 
10DYCN4065142, кој залог е запишан во јавна книга 
што се води при Централениот регистар на РМ. (19625) 

___________ 
 

Над недвижниот имот: деловен простор кој се наоѓа 
во Штип на ул. �Јосиф Ковачев� бб, лоциран на при-
земје со вкупна површина од 95,65 м2 на КП бр. 7087;  
деловен простор кој се наоѓа во Штип на ул. �Јосиф 
Ковачев� бб, лоциран на приземје со вкупна површина 
од 14 м2 на КП бр. 7087 и гаража која се наоѓа во Штип 
на ул. �Јосиф Ковачев� бб, лоцирана на приземје со 
вкупна површина од 15,6 м2 на КП бр. 7087 сопстве-
ност на заложниот должник Друштво за производство 
и трговија на големо и мало Стел-импекс ДООЕЛ увоз-
извоз Штип, со седиште во Штип на ул. �Брегалничка� 
бр. 50, согласно Договор за купопродажба ОДУ  275/02 
од 04.12.2002 година, Договор за купопродажба ОДУ 
298/02 од 24.12.2002 година, Договор за купопродажба 
ОДУ 299/02 од 24.12.2002 година, заснован е залог со 
нотарски акт Договор за хипотека од прв ред врз нед-
вижноста со својство на извршна исправа под ОДУ 
број 132/03 од 08.07.2003 година кај нотарот Ленче Ка-
ранфиловска од Штип, во корист на заложниот довери-
тел Стопанска банка АД Скопје, за обезбедување на 
парично побарување кој залог е запишан во јавна книга 
што се води при Основниот суд во Штип.           (19626) 

___________ 
 
На ден 10.07.2003 година во нотарската канцелари-

ја на нотарот Јован Стојчев е заверен Договор за залог-
хипотека ОДУ бр. 117/2003 склучен помеѓу: Стопанска 
банка а.д. Скопје во својство на заложен доверител, ТД 
Спагос-Екопан ДООЕЛ Радовиш во својство на зало-
жен должник-должник. Со овој договор за залог се вр-
ши обезбедување на парично побарување на заложниот 
доверител Стопанска банка а.д. Скопје наспрема долж-
никот Спагос-Екопан ДООЕЛ Радовиш, кое побарува-
ње произлегува од Договор за рамковен лимит во износ 
од 20.000,00 Еур со рок на стасаност од 36 месеци, како 
залог заложниот должник Спагос-Екопан ДООЕЛ Ра-
довиш го заложува следниот свој имот и тоа: производ-
на хала со административен дел со површина од 340 м2 
изграден на КП бр. 2850/3 м.в. �Град�, односно на ул. 
�Наум Наумовски Борче� б.б, Радовиш (објектот на ли-
це место се состои од производна хала со П=200 м2, и 
административен дел Пр+кат со вкупна површина 280 
м2 е изграден 1952 година, а производната хала е про-
ширена со 90 м2 во 2003 година.                           (19627) 



23 јули 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 48 - Стр. 47 
 
Се продаваат:  нива на КП број 3/3, класа 5 во повр-

шина од 20000 м2, во место викано �Над Меѓа� за КО 
Ропотово во Поседовен лист бр. 478 по цена од 10,00 де-
нари за м2 сопственост на Велкоски Цветан од Скопје. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците како и сопствениците кои граничат со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од објавување-
то на оваа понуда во �Службен весник на РМ� да се из-
јаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да ги доставаат 

до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. �Јоска Јордано-
ски� бр. 2, Прилеп.                                                  (19645) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на  

К.П. бр. 533, план 4, скица 582, в.м. �Посмондолје�  кл. 
4 со површина од 5046  м2  по Поседовен лист број 613 
КО Сопот за цена од 150.000 денари сопственост на 
Анастасија Ралева од Кавадарци. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште право на првенство на купување имаат   заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. �7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.               (19646) 

___________ 
 
Се продава нива на К.П. бр. 1451, класа 5, со повр-

шина од 1786м2, во м.в. �Кула� за КО Селце, Поседо-
вен лист бр. 892 по цена од 20,00 денари за м2, сопстве-
ност на Пузески Владимир, ул. �Борка Талески� бр. 
156, Прилеп. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците, како и сопствениците кои граничат со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од објавува-
њето на оваа понуда во �Службен весник на РМ�, да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да ги доставу-

ваат до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. �Јоска Јорда-
носки� бр. 2, Прилеп.                        (19728) 

__________ 
 

Се продава недвижен имот-нива, 4-та класа, со по-
вршина од 617м2, што се наоѓа на К.П. бр. 356/4, м.в. 
�Село� и нива, 4-та класа, со површина од 590м2, што 
се наоѓа на К.П. бр. 356/6, м.в. �Село�, евидентирани 
во Поседовен лист бр. 400 за КО Мралино, сопственост 
на Милева Спасовска од Скопје. 
Се повикуваат сопствениците на горенаведената 

парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ�, доколку се заин-
тересирани да ја купат гореопишаната недвижност, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност. 
Изјавата за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, на ул. �Иван Козаров� бр. 24, лок. 23 
(ДТЦ �Стара Рампа�).                        (19658) 

__________ 
 

Се продава идеален дел од 4/8 од недвижен имот во 
Скопје, кој се наоѓа во КО Ѓорче Петров, на К.П. бр. 
266/1, план 6, скица 13, на м.в. �Лака�, кој претставува 
нива од 4-та класа, со вкупна површина од 1739м2, за-
пишани во Поседовен лист бр. 780 за КО Ѓорче Пе-
тров, како сопственост на Слободан Блажевски, за про-
дажна цена од 200.000,00 денари. 

Се повикуваат лицата кои имаат право на првенс-
твено купување на посочениот недвижен имот, во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, писме-
но да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Папазов од Скопје, ул. �Ѓорче Пе-
тров� бр. 22.           (19695) 

__________ 
 

Се продава интензивно лозје на К.П. бр. 7948 во 
м.в. �Бунарче�, кат. класа 5, со површина од 3402м2 и 
интензивно лозје на К.П. бр. 7963 во м.в. �Бунарче�, 
кат. класа 4, со површина од 1641м2, или вкупна повр-
шина од 5043м2, заведени во Имотен лист бр. 3292 за 
КО Кавадарци 1 вон, сопственост на Крстев Герасим 
Ристо од Ваташа, ул. �Страшо Пинџур� бр. 234-А, за 
купопродажна цена од 35.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

ска, ул. �ЈНА� бр. 45, Кавадарци.                       (19729) 
__________ 

 
Се продава земјиште и тоа: К.П. бр. 2548, м.в. �Вол-

кова Дупка�, нива класа 5, површина 4931м2, К.П. бр. 
2699, м.в. �Чаир�, ливада, класа 5, површина 2978м2, 
К.П. бр. 2700/1, м.в. �Чаир�, нива, класа 5, површина 
1680м2, К.П. бр. 2547, м.в. �Чаир�, нива, класа 6, повр-
шина 7117м2, заведено во П.Л. бр. 361, за КО Светоми-
трани, сопственост на Колароски Трајко од Прилеп, ул. 
�Савка Манеска� бр. 21, по цена од 200.000,00 денари. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 

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

до нотарот Соња Грца од Крушево, ул. �Илинденска� 
бб.            (19730) 

__________ 
 

Се продава К.П. бр. 535/2 на м.в. �Село�, со вкупна 
површина од 1080м2, по цена од 58,00 денари за м2, 
К.П. 625/4 на м.в. �Длгите�, со вкупна површина од 
3270м2, по цена од 48,00 денари за м2, заведена во По-
седовен лист број 197 за КО Породин и К.П. бр. 923 на 
м.в. �Над Парадини�, со вкупна површина од 2571м2, 
по цена од 58,00 денари за м2, К.П. бр. 1005 на м.в. 
�Конарски Пат�, со вкупна површина 1803м2, по цена 
од 38,00 денари за м2  и К.П. бр. 1023 на м.в. �Конарски 
Пат�, со вкупна површина од 1803м2, по цена од 48,00 
денари за м2, заведена во Поседовен лист број 3 за КО 
Велушина, сопственост на Цветко Брглевски, сега со 
живеалиште во САД, преку полномошникот Брглевски 
Ѓорѓи од Битола, ул. �М. Бојаџиев� бр. 6. 
Се повикуваат лицата кои согласно Законот за зем-

јоделското земјиште полагаат првенствено право на ку-
пување на земјиштето што се продава, во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот во овој весник 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до полномошникот или нотарот Веселинка Деребано-
ва-Крстевска, ГРОЗД Л-5, Битола.                       (19731) 

__________ 
 
Над недвижен имот на ЈТД �ЖЕТ ЕКС-М� Сами 

Емини и други, со седиште во с. Желино, кој се состои 
од  залог на подвижни предмети и тоа: машина - МА-
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МУТ и ПОЛАГАЧ со резервни делови- половни опи-
шани по фактура број 01/03 од 22.01.2003 година изда-
дена од �Делта Мак� ДОО, Загрeб, машина за тргање - 
S.A.C.F.E.M.-AREZZO-Комплет со полагач, опишани 
по фактура бр. 32502002-1 од 23.12.2002 година изда-
дена од �Делта Мак� ДОО, Загреб, заснован е залог со 
Договор број ОДУ 291/2003 заверен кај нотарот Иво 
Серафимовски, од Тетово, во корист на доверителот 
Тетовска банка а.д. - Тетово за обезбедување на парич-
но побарување во износ од 1.000.000,00 денари.(19802) 

___________ 
 
Сопственикот Маринковиќ Радослав Момчило од 

Скопје, на ул. Масарикова� бр. 16, Бела Црква СРЈ, ја 
продава својата нива место викано �Бела Земја� план 7 
скица 13 на КП713/3 КО Мралино во површина од 
1470 м2 според поседовен лист бр. 8 Скопје, во висина 
100.000,00 денари. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

твеници и сопствениците на соседните гранични пар-
цели на катастарската парцела КП 713/3 КО Мралино, 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата за 
купување на земјиштето, со депонирање на купопро-
дажната цена од 100.000,00 денари, плаќање веднаш на 
денот на заверката на договорот за купопродажба и 
трошоците со данокот  ги сноси купувачот. Во спро-
тивно, го губат правото на првенствено купување, а 
продавачот е слободен да го продава земјиштето на 
друго лице по иста цена и услови. 
Изјавата за прифаќање на понудата со депонирање 

на купопродажната цена да се достави до нотарот Сло-
бодан Поповски на ул. �Даме Груев� бр. 7 мезанин, 
Скопје. Давањето само изјава за прифаќање без депо-
нирање на купопродажната цена нема правно дејство и 
не го обврзува продавачот.                                    (19778) 

___________ 
 
Над недвижен имот, основни средства за произ-

водство, сопственост на Друштвото за производство, 
внатрешна и надворешна трговија ФИЛОС Драгиша 
ДООЕЛ Куманово, заснован е залог со Договор за за-
лог на недвижен имот заверен кај нотарот Драган Геор-
гиев од Куманово, под ОДУ бр. 266/03 од 15.07.2003 
година во корист на заложниот доверител Комерцијал-
на банка А.Д. Скопје за обезбедување на парично поба-
рување во износ од 191.000,00 ЕУР.                     (19983) 

__________ 
 

Врз основа на Договор за залог врз подвижни пред-
мети (со својство на извршна исправа), составен во 
форма на нотарски акт од нотарот Васил Кузмановски 
од Охрид, под ОДУ книга II, ред број 356/03 од  
26.06.2003 година, склучен меѓу ОХРИДСКА БАНКА  
АД Охрид, со седиште на бул. "Македонски Просвети-
тели" бр. 19, Охрид како заложен доверител и Друштво 
за производство и трговија "АСП-ПАК" заштитно дру-
штво ДООЕЛ Охрид, со седиште на ул. "Македонски 
Просветители" бб, Охрид како заложен должник, зас-
новано е заложно право-регистриран залог од прв и од 
втор ред врз следните подвижни предмети сопственост 
на заложниот должник:1) Една машина за припрема на 
репроматеријал (миксер), со капацитет 200 кгр. 2) Еден 
екструдер за платно од XDPE тип ТG 85. 3) Еден 
екструдер за монофиламент од XDPE тип FCM-65. 4) - 
Две дупли плетачки рашел машини, тип DR2-170-Ф, 
година на набавка 2000, - Една дупла пле-тачка рашел 
машина, тип DR2-170-F, година на набавка 2002.  5) - 
Осум машини за сечење и истегнување, тип SE-130-RF 
година на набавка 2000, - Четири машини за сечење и 
истегнување, тип SE-130-RF година на набавка 2002,  6) 
- Пет машини за сечење со греач, тип FS 89/903, година 
на набавка 2000, - Една машина за сечење со греач, тип 
FS 89/903, година на набавка 2002. 7) Една хидраулична 

преса за балирање, тип 60 Т, сите производ на "Fung 
Shang Industrial Co"-Тајван. 8) Една компресорска 
станица-комплет, тип L15-10-А година на набавка 2000, 
производител COMR AIR Германија, година на набавка 
2002, сите во вкупна вредност од  49.648.844,00 денари 
или 800.788,00ЕУР., а за обезбедување на Договор за 
одобрување на девизен инвестиционен кредит број 07-
46/2 од 07.03.2003 година во вкупен износ од ЕУР 
245.000,00 и Договор за одобрување на кредит за 
отворање на акредитив број 07-2606/2 од 07.03.2003 
година, во вкупен износ од УСД 193.000,00.         (19937) 
_______________________________________________ 

 
M A  Л И    О Г Л А С И 

 Се огласуваат за неважечки следните 
документи: 

 
Пасош бр. 1475149 на име Ѓоршевски Владимир, ул. 

"Васко Карангелески" ремо 1/1/1,Битола.            (15697) 
Пасош бр. 1128961/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Османи Авдираман, ул. "Македонско косовска 
бригада"  бр. 19/1, Скопје.                         (19327) 
Пасош бр. 1164536 издаден од СВР-Скопје на име 
Саљихи  Гиљзар, ул. "Н. Чакарев" бр. 12/3-12, Ско-пје.
                                                                    (19331) 
Пасош бр. 926014 издаден од СВР-Тетово на име 
Рамадани Ирфан, ул. "Илинденска" блок. 113/3-26, Те-
тово.                                                                   (19343) 
Пасош бр. 1279845 издаден од СВР-Велес на име 
Виктор Ончевски, ул. "Славе Петков" бр. 56, Велес.  

                                                                  (19346) 
Пасош бр. 478311/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Танески Данило, ул. "С. Михајлов" бр. 6/1-4, Скопје.    

                                                                 (19348) 
Пасош бр. 1612618/01 издаден од СВР-Тетово на име 
Асани Нехат, с. М. Речица, Тетово.                       (19351) 
Пасош бр. 269679 на име Маркуловска Љубица, 
Охрид.                                                                    (19372) 
Пасош бр. 1410268 издаден од СВР-Охрид на име 
Влатко Иваноски, ул. "Македонски просветители" бр. 
9, Охрид.                                                     (19383) 
Пасош бр. 1675534/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Нафи  Исмановски, с. Црн Врв, Скопје.        (19388) 
Пасош бр. 125817/03 издаден од СВР-Скопје на име 
Рамадан Ѓуреци, с. Рашче, Скопје.             (19393) 
Пасош бр. 1435602 издаден од СВР-Скопје на име 
Азем Бучи, ул. "12" бр. 15, с. Синѓелиќ, Скопје. (19400) 
Пасош бр. 1438343 на име Пејоска Мелита, ул. 

"Сотка Ѓорѓиоски" бр. 93, Прилеп.           (19405) 
Пасош бр.32151 издаден од СВР-Скопје на име Мир-
јана Миленковиќ, ул. "В. Ѓоргов" бр. 24, Скопје.(19406) 
Пасош бр. 1807288/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Пустина Лорик, ул. "Гемиџиска" бр. 55, Скопје. (19407) 
Пасош бр. 821931/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Фазлија Џафер, ул. "Х.Т. Карпош" бр. 10, Скопје. 

                                                                   (19408) 
Пасош бр. 1318505 на име Ристевска Емилија, ул. "4-
ти Ноември" бр. 16, Битола.                                   (19409) 
Пасош бр. 1761856 издаден од СВР-Скопје на име 
Јанковски Роберт, ул. "Бриселска" бр. 6 а, Скопје. 

                                                                    (19410) 
Пасош бр. 1287311 на име Зарков Александар, ул. 

"Климент Охридски" бр. 21/29, Битола.               (18384) 
Пасош бр.1430644 издаден од СВР-Тетово на име 
Шермин Хајредини, с.Челопек, Тетово.       (19440) 
Пасош бр. 1405425/00 издаден од СВР-Велес на име 
Давитковски Љупчо, ул. "Г. Хаџипанзов" бр. 52, Велес.
                                                         (19448) 
Пасош бр. 1219518/99 издаден од СВР-Гостивар на 
име Авдији Пендије, с. Балиндол, Гостивар.       (19452) 
Пасош бр. 1250882/99 издаден од СВР-Гостивар на 
име Алексоски  Драган, ул. "18 Ноември" бр. 27, Гос-
тивар.                                                          (19457) 
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Пасош бр. 572358/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Минир Џеладини, ул. "А. Попов" бр. 4/9, Скопје.  

                                                                   (19458) 
Пасош бр. 1276868/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Апостолоски Мирко, с. Брвеница, Тетово.          (19464) 
Пасош бр. 1360101 на име Ајредини Пајазит, с. Шум, 
Струга.                                                      (19477) 
Пасош бр. 0531678 на име Флутурије Марке, ул. "Д. 
Села" бр. 68, Дебар.                                     (19478) 
Пасош бр.1419461 издаден од СВР-Скопје. на име 
Сенада Хадровиќ, ул."4" бр.111, с.Сарај, Скопје. 

                                                                    (19482) 
Пасош бр. 1516042/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Емин Иса, ул. "Севастополска" бр. 52, Скопје.   (19483) 
Пасош бр. 1446209/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Игор Ружин, бул. "Партизански одреди" бр. 78/4-10, 
Скопје.                                                        (19496) 
Пасош бр. 1712693 издаден од СВР-Куманово на име 
Камберовиќ Назмија, ул. "Црнотравска" бр. 21, 
Куманово.                                                    (19499) 
Пасош бр. 708060/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Славковиќ Стојко, ул. "К. Охридски" бр. 63/14, Скопје.
                                                                    (19543) 
Пасош бр. 119867/98 на име Дамјан Јаковлески, ул. 

"Беличица" бр. 11, Гостивар.                      (19546) 
Пасош бр. 1335149 издаден од СВР-Струмица на име 
Димитров Орце, с. Василево  бр. 235, Струмица. 

                                                                    (19565) 
Пасош бр. 1441241/00 издаден од СВР-Куманово на 
име Петрушевска  Андријана, ул. "Денко Драганов" 
бр.10, Куманово.                                          (19584) 
Пасош бр. 1394877 издаден од СВР-Скопје на име 
Мирчела Трајковиќ, ул.  "С. Ковачевиќ"  бр. 14/1-39, 
Скопје.                                                          (19585) 
Пасош бр. 1394873/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Роберт Арсиќ, ул. "К. Новаковиќ" бр. 22/2-4, Скопје.   

                                                                  (19586) 
Пасош бр. 1793155 издаден од СВР-Гостивар на име 
Исеини Мустафа, с. Форино, Гостивар.               (19587) 
Пасош бр. 768653/96 на име Василески Слободан, ул. 

"Елпида Караманди" бр. 27, Струга.       (19588) 
Пасош бр. 0646337 издаден од СВР-Скопје на име 
Тасевска Валентина, с. Волково, ул. "12" бр. 18, Ско-
пје.                                                                    (19589) 
Пасош бр. 752466/95 издаден од СВР-Куманово на 
име Љуљиета  Ариби, ул. "К. Фетак" бр. 19, Куманово.
                                                                    (19590) 
Пасош бр. 203657/94 издаден од СВР-Куманово на 
име Садри Арифи, ул. "К. Фетак" бр. 19, Куманово. 

                                                                    (19591) 
Пасош бр. 1037993/97 издаден од СВР-Скопје на име 
Колиќ Наход, с. Љубин  ул. "103" бр. 50, Скопје. 

                                                                    (19593) 
Пасош бр. 0097922 на име Нафис Абдулоски, ул. 

"Сутејска" бр. 59, Белград.                       (19609) 
Пасош бр. 109507 на име Џафер Шемо, Охрид. 
                                                                    (19610) 
Пасош бр. 1090424 на име Џафер Мерјем, Охрид. 
                                                                               (19611) 
Пасош бр. 1014463 на име Роза Бурова, ул. "Илин-
денска" бр. 7/13, Гевгелија.          (19613) 
Пасош бр. 867894/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Томова  Љиљана, с. Текија, Скопје.            (19615) 
Пасош бр. 1146889 издаден од СВР-Виница на име 
Атанасов Дарко, ул. "Браќа Миладинови" бр. 20, Вини-
ца.                                                                    (19617) 
Пасош бр. 1838291 издаден од СВР-Гевгелија на име 
Поп-Дучев Спаско, ул. "Смилевска" бр. 1, Гевгелија.   

                                                                  (19618) 
Пасош бр. 1604611/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Берџамин Сакип, ул. "Гарибалди" бр. 31-а, Скопје.  

                                                                   (19619) 
Пасош бр. 1237529 на име Аме Бујар, Дебар.   (19620) 

Пасош бр. 1201212/99 издаден од СВР-Виница на име 
Шабанов Брџан, ул. "Б. Единство" бр. 20, Виница.   

                                                                  (19622) 
Пасош бр. 0499205 издаден од СВР-Гевгелија на име 
Борис  Ичоќаев, ул. "Самоилова" бр. 15, Гевгелија.  

                                                                   (19623) 
Пасош бр. 0542618 издаден од СВР-Скопје на име 
Маријан Милошевиќ, ул. "АВНОЈ" бр. 106/1-6, Скопје.
                                                                    (19633) 
Пасош бр. 542759/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Милошевиќ Слава, ул. "АВНОЈ" бр. 106/1-6, Скопје.  

                                                                   (19635) 
Пасош бр. 1472511/00 издаден од СВР-Велес на име 
Аце Кратовалиев, Градско, ул. "4" Јули бр. 53, Велес.
                                                                    (19660) 
Пасош бр. 1446294 издаден од СВР-Скопје на име 
Анѓеловиќ Анѓела, ул. "Бутелска 27" бр. 6, Скопје. 

                                                                    (19663) 
Пасош бр. 1691445/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Сулејмани Хонк, ул. "Серава" бр. 98, Скопје.     (19688) 
Пасош бр. 387720/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Сулејмани Фатиме, ул. "Серава" бр. 98, Скопје. (19689) 
Пасош бр. 1455613/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Сулејмани Шефки, ул. "Серава" бр. 98, Скопје.  (19690) 
Пасош бр. 945979/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Драгица Мишиќ, ул. "Неготинска" бр. 1, Скопје.  (19696) 
Пасош бр. 1746179 издаден од СВР-Тетово на име 
Емин Весели, с. Требош, Тетово.          (19697) 
Пасош бр. 1047595/97 на име Даим Алија, с. Копачин 
Дол, Тетово.                                       (19709) 
Пасош бр. 1366120 на име Јанева Зорица, ул. 

"Словенска" бр. 54, Кавадарци.                      (19710) 
Пасош бр. 1252492/99 издаден од СВР-Велес на име 
Перчинкова Рашела, ул "Народен Фронт" бр. 6, Велес.
                                                       (19784) 
Пасош бр.1252491/98 издаден од СВР-Велес на име 
Перчинков Ѓоре, ул. "Народен фронт" бр. 6, Велес.  

                                                                   (19785) 
Пасош бр. 387119/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Грета Ѓорѓевиќ, ул. "С. Ј - Дедов" бр. 4, Скопје. (19790) 
Пасош бр. 132457/93 издаден од СВР-Скопје на име 
Нинослав Ѓорѓевиќ, ул. "С.Ј-Дедов" бр. 4, Скопје. 

                                                                    (19791) 
Пасош бр. 1751524 на име Јусуфи Фатон, ул. "Ј. Ј.   
Свештарот" бр. 18, Кичево.                      (19820) 
Пасош бр. 93827/93 на име Ибраим Асани, с. 
Чегране, Гостивар.                                     (19825) 
Пасош бр. 1147925/99 на име Ибраимовска Лулиета, 
Ресен.                                                       (19826) 
Пасош бр. 1586517 на име Трајковски Оливер, ул. "В. 
Драгомански" бр. 56, Куманово.          (19828) 
Пасош бр. 0707424 издаден од СВР-Скопје на име 
Стојановска Павлинка, ул. "М. Митевски" бр. 10/6-14, 
Скопје.                                                      (19847) 
Пасош бр. 1288819 на име Бојаџиев Љупчо, ул. "Б. 
Алексов" бр. 29, Кавадарци.                        (18936) 
Пасош бр. 0798269 на име Колев Михајло, ул. "И. Л. 
Рибар" бр. 68, Крива Паланка.                      (20016) 
Пасош бр. 1502320 на име Цобеска Марија, ул. "М. 
Ацев" бр. 37, Охрид.                                       (20019) 
Пасош бр. 1238791 на име Мојсов Ристо, ул. "Киро 
Спанџов" бр. 76, Кавадарци.                      (19885) 
Пасош бр. 1889993 издаден од СВР-Скопје на име Ре-
џалари Артан, ул. "8" бр. 36, Сарај, Скопје.         (19894) 
Пасош бр. 1176107/99 издаден од СВР-Куманово на 
име Мирјана Трајковиќ, ул. "11-ти Октомври" бр. 66-
1/16, Куманово.                                         (19905) 
Пасош бр. 1396752/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Миле Томев, ул. "Беровска" бр. 4/1-3, Скопје.    (19914) 
Пасош бр. 1639391/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Венера Ѓокеска, ул. "П. Илиќ" бр. 7/1-7, Скопје.(19926) 
Пасош бр. 69930/93 издаден од СВР-Гостивар на име 
Даниловска Аница, ул. "Г. Делчев" бр. 110, Гостивар.
                                                         (19934) 
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Пасош бр. 400430/93 издаден од СВР-Тетово на име 
Азизи Елхами, с. Г. Палчиште, Тетово.                (19935) 
Пасош бр. 1736573 издаден од СВР-Скопје на име 
Седат Камбери, ул. "А. Авдовиќ" бр.8, с. Синѓелиќ, 
Скопје.                                                                    (19943) 
Пасош бр. 1277650/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Пустина Јетон, бл. 82 бр. 19, Тетово.       (19954) 
Пасош бр. 1373689/00 издаден од СВР-Куманово на 
име Станковска Катица, ул "Т. Димков" бр. 29, Ку-
маново.                                                                   (19955) 
Пасош бр. 1642486 издаден од СВР-Скопје на име 
Димитровска Наталија, ул. "Радишанска" бр. 23/2-35, 
Скопје.                                                        (19956) 
Пасош бр. 1785113 на име Тимова Фиданка, ул. 

"Светозар Марковиќ" бр. 19, Струмица.       (19981) 
Пасош бр. 1051276 на име Китанов Зоран, ул. "Јанко 
Цветинов" бр. 14, Струмица.         (19982) 
Пасош бр. 1472403 на име Халиловски Гарит, с. 
Бузалково, Велес.                                     (19984) 
Пасош бр.1188561 издаден од СВР-Тетово на име Ре-
џепи Абдулах, ул. "135" бр. 13, Тетово.       (20021) 
Пасош 1735850 издаден од СВР-Скопје на име 
Станков Александар, ул. "Вич" бр. 4/15, Скопје.(20026) 
Пасош 427555 издаден од СВР-Скопје на име 
Станков Ѓорѓе, ул. "Вич" бр. 4/15, Скопје.           (20029) 
Пасош 427554 издаден од СВР-Скопје на име 
Станкова Леонора, ул. "Вич" бр. 4/15, Скопје.    (20032) 
Пасош бр. 1491336 на име Бабаноски Александар с. 
М. Коњари, Прилеп.                                     (20083) 
Пасош бр. 1659817 на име Шерифоски Ферди, с. 
Лисичани, Кичево.                                     (20084) 
Пасош бр. 1507971/01 на име Ристеми Џумали, ул. 

"К. Јовановски" бр. 12, Гостивар.           (20085) 
Пасош бр. 1340871 на име Зубери Сефедин, н. "Мла-
ки" бб, Гостивар.                                         (20086) 
Пасош бр. 1337088/00 на име Мемети Валбона, с. 
Радолишта, Струга. 
Пасош бр. 1565426/01 на име Илиевски Даниел, ул. 

"Јоаким Крчовски" бр. 1, Крива Паланка. 
Пасош бр. 864188/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Боцева Александра, бул. "Партизански одреди" бр. 74 
а/4, Скопје.                                          (20079) 
Пасош бр. 1289321/99 издаден од СВР-Велес на име 
Панче Есмеров, ул. "Вера Циривири" бр. 7, Велес. 

                                                                    (20080) 
Пасош бр. 1265715 издаден од СВР-Куманово на име 
Борко Станомировиќ, ул. "Никола Тесла" бр. 54, 
Куманово.                                                    (20124) 
Пасош бр. 598646 издаден од СВР-Скопје на име 
Исмаили Насер, ул. "Антон Попов" бр. 11/48, Скопје.
                                                                    (20127) 
Пасош бр. 1029653 издаден од СВР-Скопје на име 
Исмаили Сузан, ул. "Антон Панов" бр. 11/48, Скопје.
                                                                    (20130) 
Пасош бр. 0972073/97 издаден од СВР-Виница на име 
Костадинов Марјанчо, ул. "4 та Македонска  бригада" 
бр. 4, Виница.                                       (20131) 
Пасош бр. 975887/97 издаден од СВР-Скопје на име 
Петреска Јелица, ул "В. Главинов" бр. 3/7-21, Скопје.
                                                                    (20139) 
Пасош бр. 1571091/01 издаден од СВР-Тетово на име 
Изаири Африм, с. Челопек, Тетово.           (20143) 
Пасош бр. 1146881/98 издаден од СВР-Виница на име 
Крстевски Васил, ул. "Плачковички одреди" бр. 16, 
Виница.                                                       (20145) 
Пасош бр. 1146883/98 издаден од СВР-Виница на име 
Крстевска Јелена, ул. "Плачковички одреди" бр. 16, 
Виница.                                                       (20146) 
Пасош бр. 681313/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Трајковски Зоран, ул. "Иван Козаров" бр. 150, Скопје.
                                                                    (20207) 
Пасош бр. 1259324 издаден од СВР-Куманово на име 
Седат Иљази, с. Лојане, Куманово.         (20215) 

Пасош бр. 1683300 на име Стојаноски Ивица, ул. "Б. 
Стеваноски" бр. 29, Прилеп. 
Пасош бр. 456248/94 на име Алиу Фејсал, с. Чегране, 
Гостивар. 
Пасош бр. 0109194/93 на име Димко Пржовски, 
Ресен. 
Пасош бр. 1627998/01 на име Луфи Фатмир, с. Ве-
лешта, Струга. 
Пасош бр. 334617/94 на име Aрифи Ајрула, ул. �М. 
Андоновски� бр. 102, Гостивар.         (20296) 
Пасош бр. 1704818/02 на име Александар Бојаровски, 
ул. �Радивоје Цокиќ� бр. 87, Тетово.                    (20298) 
Пасош бр. 295440 на име Адемовски Мунир, с. 
Будаково, Битола.    (28774/01) 
Пасош бр. 667092/95 на име Доцевска Емилија, ул. 

�Моша Пијаде� бр. 14/41, Куманово.                   (20279) 
Пасош бр. 1471696 на име Митрева Менче, ул. 

�Домовица� бр. 7, Кавадарци.          (20282) 
Пасош бр. 1622205 на име Попов Александар, бул. 

�Маршал Тито� бр. 17-2/10, Струмица. 
Пратеничка легитимација број 103 издадена од 
Собранието на Република Македонија на име Аднан 
Ќахил, Скопје.                                             (19507) 
Пратеничка легитимација број 078 издадена од 
Собранието на Република Македонија на име Каме 
Петров, Скопје.                                                       (20077)                            
Чекови од тековна сметка бр.02376103 од бр. 000-

2001333925 до бр. 0002001333938 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Галевска Петранка, 
Скопје.                                                        (19309) 
Чекови од тековна сметка од бр. 0520000172130 до 
бр. 0520000172135 издадени од Комерцијална банка-
Филијала Кочани на име Трајанова Славица, Делчево.
                                                                    (19489) 
Чекови од тековна сметка со бр. 01123000230403, 

0123000230404 издадени од Комерцијална банка-
Филијала Охрид на име Љубица Кичеец, Охрид. 

                                                                    (19700) 
Чек од тековна сметка бр. 1333021-66 со бр. 0005005-

999096 издаден од Комерцијална банка-Филијала 
Штип на име Грозданов Димитар, Штип.       (19708) 
Чекови од тековна сметка на име Настовски Боже, 
Гостивар.                                                     (19792) 
Чек од тековна сметка бр. 12764839 со бр. 00170009-

78713 издаден од Комерцијална банка-Филијала Охрид 
на име Ирена Смаќоска, Охрид.           (19595) 
Чекови од тековна сметка бр. 91113 од бр. 00190007-

96402 до бр. 00919000796411 и чековна картичка 
издадени од Комерцијална банка на име Борозанова 
Богданка, Скопје.                                       (19912) 
Чекови од тековна сметка бр. 11491/56 од бр. 1486813 
до бр. 1486816 издадени од Македонска банка АД 
Скопје на име Кипријановски Владимир, Скопје.  

                                                                  (19922) 
Чекови од тековна сметка бр. 8127801 од бр. 5825078 
до бр. 5825082 и  од бр. 5859592 до бр. 5859608 
издадени од Комерцијална банка Ад Скопје на име 
Јашар Анѓелија, Скопје.                                     (19930) 
Чекови од тековна сметка бр. 14961225 од бр. 6731-

495 до бр. 6731500 и бр.  6731490 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Рушити Јонус, Скопје.
                                                                    (19936) 
Чек од тековна сметка бр. 1506620 со бр. 00190008-

74818 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Бојан Симеонов, Скопје.                      (19950) 
Чекови од тековна сметка бр. 3000510 со бр. 895220, 

895222, 895223 и бр. 895224 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Николова Јана, Скопје. (19952) 
Чекови од тековна сметка бр.12584518 со бр. 522073, 

760935 и бр. 760936 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Пановска Ирина, Скопје.        (19961) 
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Чекови од тековна сметка бр. 12961425 од бр. 882523 
до бр. 882534, 616626 и 882518 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Богоевски Богој, 
Скопје.                                                       (20078) 
Чек од тековна сметка бр. 13257516 со бр. 0003006-

746072 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Мијалова Маруша, Скопје.          (20108) 
Работна книшка на име Назим Бељули, Скопје. 
                                                                   (19358) 
Работна книшка на име Денковиќ Трајко, Куманово.

                                                                    (19360) 
Работна книшка на име Оливера Саковска, ул. "Ѓ. 
Ѓаковиќ" бр. 54, Битола.                                     (19365) 
Работна книшка на име Дамчевски Николче, ул. "К. 
Мисирков" бр. 4, Битола.                          (19366) 
Работна книшка на име Неби Исмаили, Скопје. 
                                                                    (19367) 
Работна книшка на име Ефремов Ристо, ул. "Бел 
Камен" бр. 18, Виница.                                     (19368) 
Работна книшка на име Ристова Лилјана, Радовиш.    

                                                                     (19369) 
Работна книшка на име Думов Горан, с. Пепелиште, 
Неготино.                                      (19370) 
Работна книшка на име Василеска Билјана, ул. "Орде 
Шемко" бр. 16, Прилеп.                         (19371) 
Работна книшка на име Мирјана  Панчевска, Скопје.

                                                                    (19402) 
Работна книшка на име Мирчевски Александар, 
Скопје.                                                                    (19403) 
Работна книшка на име Филиповски Игор, Скопје.   

                                                                  (19411) 
Работна книшка на име Зулфиќар Демир, Скопје. 
                                                                   (19445) 
Работна книшка на име Фатмир Сулејманов, ул. 

"Тоде Мендол" бр. 38, Куманово.            (19461) 
Работна книшка на име Фатмир Сабединов, Ку-
маново.                                                                    (19462) 
Работна книшка на име Дејан Стојковски, с. Габ-ро-
во, Делчево.                                                    (19463) 
Работна книшка на име Ајази Севдил, с. Франгово, 
Струга.                                                       (19465) 
Работна книшка на име Цветаноска Роза, с. Враниш-
та, Струга.                                                     (19466) 
Работна книшка на име Уко Јетмир, с. Беловиште, 
Гостивар.                                                    (19467) 
Работна книшка на име Хасаноски Едие, с. Крани, 
Ресен.                                                      (19468) 
Работна книшка на име Тошеска Соња, ул. "5-та 
Прилепска бригада" бр. 66, Прилеп.      (19469) 
Работна книшка на име Блажески Младен, Мак. Брод.

                                                                   (19470) 
Работна книшка издадена од Велес на име Јоси-
мовска Нада, Скопје.                                     (19484) 
Работна книшка на име Стефановска Велика, Скопје.

                                                                    (19485) 
Работна книшка на име Клица Ибрахим, Скопје. 
                                                                   (19487) 
Работна книшка на име Михајло Здравкоски, Скопје.

                                                                    (19624) 
Работна книшка на име Петковска Гордана, Скопје.

                                                                   (19655) 
Работна книшка на име Паунковиќ Сунчица, с. Куче-
виште, Скопје.                                       (19685) 
Работна книшка на име Златко Ѓорѓиев, ул. "К. 
Мисирков" бр. 57, Кавадарци.                      (19702) 
Работна книшка на име Ѓоргоска Маја, ул. "М. Тито" 
бр. 125, Струга.                                      (19706) 
Работна книшка на име Џумни Јашари, с. Слатина, 
Тетово.                                                      (19707) 
Работна книшка на име Горан Крстевски, Скопје. 
                                                                    (19779) 
Работна книшка на име Поповска Славица, Скопје.    

                                                                 (19780) 

Работна книшка на име Трпевски Александар, Ско-
пје.                                                                   (19789) 
Работна книшка на име Љубиша Крстевски, ул. "В. 
Маслеша" бр. 87, Куманово.                      (19794) 
Работна книшка на име Цикарска Јулијана, Кочани.

                                                                    (19795) 
Работна книшка на име Максимова Наташа, ул. "25-
ти Мај" бр. 10, Св. Николе.                      (19796) 
Работна книшка на име Николов Зоран, ул. "Балкан-
ска" бр. 7, Штип.                                       (19812) 
Работна книшка на име Иса Руждии, с. Пршовце, 
Тетово.                                                                    (19814) 
Работна книшка на име Габриел Стибел, Скопје. 
                                                                    (19544) 
Работна книшка на име Димитар Стаматовски, Ско-
пје.                                                                   (19545) 
Работна книшка на име Фатмир Ибраими, Скопје.  

                                                                   (19592) 
Работна книшка на име Азири Хамиде, Куманово. 
                                                                   (19596) 
Работна книшка на име Беќировски Рашит, ул. 

"Средорек" бр. 34, Куманово.                      (19597) 
Работна книшка на име Бајрами Екрем, с. Ропалце, 
Куманово.                                                    (19601) 
Работна книшка на име Горан Стоилов, ул. "Прво-
мајска" бр. 1/2, Мак. Каменица.         (19602) 
Работна книшка на име Пековски Ангелче, ул. 

"Сремска" бр. 29, Штип.                                     (19606) 
Работна книшка на име Татјана  Јаневска, Скопје. 
                                                                    (19614) 
Работна книшка на име Босилковска Емилија, Скопје.

                                                                    (19883) 
Работна книшка на име Букелиќ Ненад, Скопје. 
                                                                    (19889) 
Работна книшка на име Снежана Попоска, Скопје.  

                                                                  (19897) 
Работна книшка на име Борјан Јовановски, Скопје. 
                                                                    (19933) 
Работна книшка на име Христо Чеврески, Скопје. 
                                                                    (19958) 
Работна книшка на име Томе Стеријовски, Скопје.   

                                                                  (19968) 
Работна книшка на име Шундуровска Ратка, ул. "П. 
Гули" бр. 3, Битола.                                     (19985) 
Работна книшка на име Ленче Пешевска, ул. "В. 
Ангелов" бр. 18, Св. Николе.                      (19987) 
Работна книшка на име Рајчиноски Ристе, Струга. 
                                                                    (19988) 
Работна книшка на име Димоски Стојан, Скопје. 
                                                                    (19991) 
Работна книшка на име Ибрахими Мухарем, Скопје.

                                                                    (20087) 
Работна книшка на име Самедин Исеиновски, с. Д. 
Количани, Скопје.                                     (20144) 
Работна книшка на име Радевски Раде, с. Мренога, 
Демир Хисар.                                         (20167) 
Работна книшка на име Гоце Филиповски, Крива 
Паланка.                                                    (20169) 
Работна книшка на име Величковска Горица, Кочани.

                                                                    (20170) 
Работна книшка на име Лазарова Маре, Пробиштип.

                                                                    (20174) 
Работна книшка на име Латифовски Сафет, Скопје.

                                                                    (20175) 
Работна книшка на име Павлова Сладинка, Злетово, 
Пробиштип.                                      (20176) 
Работна книшка на име Настоска Бирјана, с. Косел, 
Охрид.                                                      (20184) 
Воена книшка на име Драгославче Арсовски, ул. "А. 
Бабата"бр. 3, Кратово.                        (19604) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Петар 
Петровиќ Његош" на име Реџепи Гинер, н. "Колонија" 
Идризово, Скопје.                         (19337) 
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Свидетелство за 2 година издадено од ЕМУЦ "Ни-
кола Тесла"-Скопје на име Тихомир Матевски, Скопје.
                                                                    (19364) 
Свидетелства за 1 и 2 година на име Нечкоски Гоце, 
Прилеп.                                                           (19472) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ 

"Маршал Тито"-Арачиново на име Имер Џафери, Ско-
пје.                                                                    (19435) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома 
издадени од економско училиште "Борис Кидрич"-
Скопје на име Митковска Емилија, Скопје.         (19455) 
Свидетелства за 1,  2 и 3 година издадени  од ПСУ 

"Јахија Кемал"-Скопје на име Виган Ајро, Битола. 
                                                                    (19479) 
Свидетелство за 6 одделение на име Сатко Фуркан, 
Гостивар.                                                     (19509) 
Свидетелство за завршено средно образование на име 
Живко Гелмановски, Ресен.                      (19701) 
Свидетелство на име Башевиќ Мирсад, Прилеп. 
                                                                    (19705) 
Свидетелство на име Ѓорѓи Неделкоски, Струга. 
                                                                    (19797) 
Свидетелство на име Галеска Маријана, Тетово. 
                                                                   (19603) 
Свидетелство од 8 одделение на име Кипријанова 
Гордана, Кочани.                                        (19605) 
Свидетелство на име Дураковиќ Сабина, Велес. 
                                                                   (19607) 
Свидетелство  на име Станкова Нада, Радовиш. 
                                                                    (19997) 
Свидетелство на име Мишев Тоше,Кочани. 20163 
Свидетелство на име Мифтарова Хекмете, Велес. 
                                                                    (20178) 
Свидетелство на име Латифов Ејуп, Велес.      (20179) 
Диплома на име Башевиќ Мирсад, с. Лажани, При-
леп.                                                       (19704) 
Диплома на име Христова Радмила, ул. "Б. Ѓорев" бр. 

104, Велес.                                        (20000) 
Диплома на име Зиба Јетмир, с. ливада, Струга. 
                                                                   (20168) 
Диплома на име Николова-Лекова Билјана, ул. "Д. 
Груев" бр. 39, Велес.                                     (20180) 
Здравствена легитимација на име Ангеловски Звонко, 
Велес.                                                      (19703) 
Здравствена легитимација на име Петрија Тодорова, 
Велес.                                                      (19810) 
Здравствена легитимација на име Русомирова Сања, 
Пробиштип.                                                     (19995) 
Здравствена легитимација на име Анастасов Тони, 
Пробиштип.                                                    (20171) 
Здравствена легитимација на име Гичева Румена,  
Велес.                                                                    (20181) 
АДР дозвола бр. 1506 издадена од Министерство за 
сообраќај и врски на име Петровски Цане, Битола.  

                                                                  (19852) 
Чековна картичка бр. 265827 издадена од Комер-
цијална банка-Филијала Охрид на име Џемал Арслани, 
Охрид.                                                        (19459) 
Чековна картичка бр. 234511 издадена од Комер-
цијална банка-Филијала Охрид на име Блажеска Ружа, 
Охрид.                                                      (19460) 
Чековна картичка бр. 166795-81 издадена од Комер-
цијална банка-Филијала Штип на име Димитров 
Орданчо, Штип.                                                    (19471) 
Чековна картичка бр. 239258 издадена од Комерци-
јална банка-Филијала Охрид на име Даница Крстеска, 
Охрид.                                                          (19986)  
Штедна книшка на име Велов Боро, Виница.   (19506) 
Штедна книшка бр. 594440 издадена од Македонска 
банка на име Гусевски Владимир,Скопје.           (19581) 
Девизна штедна книшка бр. 9009909 издадена од Ту-
тунска банка  АД Скопје на име Василија Блажевски, 
Скопје.                                                       (19486) 

Даночна картичка бр. 5030997147345 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Минимаркет 
Розе, Скопје.                                     (19356) 
Даночна картичка бр. 401500010292 издадена од 
Управа за приходи-Кр. Паланка на име Дик и Доф, 
Крива Паланка.                                                     (19401) 
Даночна картичка бр. 4030994176804 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Павакас  
Александар  ДООЕЛ, Скопје.                      (19787) 
Даночна картичка бр. 4017993108027 издадена од 
Управа за јавни приходи-Куманово на име Сики Шпед  
Синиша, Куманово.                         (19788) 
Даночна картичка бр. 4030001407563 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Месина 
ДООЕЛ, Скопје.                                       (19799) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи на 
име Илиев Блажо превоз ЈТД, Радовиш.         (19830) 
Даночна картичка бр. 4030995191769 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име ДПТП Ким 
Стев, Скопје.                                                    (19932) 
Даночна картичка бр. 4030999373071 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Стефи Поинт 
ДООЕЛ, Скопје.                                         (19959) 
Даночна картичка бр. 4030000380645 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име ТД  А И  Трејд, 
Скопје.                                                      (20222) 
_______________________________________________ 

 
НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА 

ГЛАВНИНА 
 

Врз основа на член 204 од Законот за трговските 
друштва и Одлуката на Управниот одбор на ф-ка за 
шекер �4 Ноември� АД Битола, се врши намалување на 
основната главнина на друштвото од 4.691.850 евра на 
3.574.350 евра или намалувањето се врши за 1.117.482 
евра како последица на Одлуката на Владата на РМ, 
Бр. 23-1944-1 донесена на ден 27.06.2000 година во 
(�Службен весник на РМ� бр. 53/2000), со која се пони-
шти Одлуката за претворање на побарувањата во влог 
во ф-ка за шеќер (�Службен весник на РМ� бр. 3/99). 
Со намалувањето основната главнина изнесува 

3.574.350 евра. 
Друштвото е согласно по барање на доверителите 

да ги намири или обезбеди побарувањата кои постоеле 
на денот на објавувањето на уписот на Одлуката  за на-
мерувано намалување на основната главнина, пријаве-
на во трговскиот регистар, ако го пријават во рок од 90 
(деведесет) дена од објавата на овој оглас во �Службен 
весник на РМ�.                                                        (19147) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И   П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 10, член 13 став 1 алинеја 1, 

член 14 став 1 и член 16 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 26/98, 
50/01, 2/02 и 24/03), Комисијата за набавки на Службата 
за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЕКСТРА 
ЛЕСНО МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ ЗА ГРЕЈНАТА СЕЗОНА  

2003/2004 ГОДИНА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик е Службата за 

општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, ул. �Железничка� бб, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е набавка на екстра лесно 
масло за горење за грејната сезона 2003/2004 година, 
во количина од 355.000 литри. 
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1.3. Спецификацијата-Предлогот со распоредот и 
количината на маслото за греење по општини и објекти 
може да се добие во Службата за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија секој ра-
ботен ден од 8-15 часот. 

1.4. Екстра лесното масло за горење треба да одго-
вара на пропишаните стандарди или на стандардите 
прифатени од Република Македонија. 

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.6. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик, во согласност со Законот за јавни набавки. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на екстра лесното масло за горење. 
2.3. Понудата треба да содржи единечна цена во де-

нари по литар и вкупна цена за целата набавка со сите 
трошоци вклучувајќи ги и трошоците за утовар, транс-
порт и истовар до крајните корисници, според Специ-
фикацијата од точка 1.3. од овој повик. 

2.4. Понудата треба да содржи рок и начин на пла-
ќање. 

2.5. Понудата треба да содржи рок за испорака. 
2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудите од странските понудувачи треба да 

бидат преведени на македонски јазик. 
 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот треба да ја достави след-

ната документација: 
3.1. Документ за бонитет од Централниот регистар 

во оригинал или фотокопие заверено кај нотар, за еко-
номската и финансиската способност на понудувачот. 
Странскиот понудувач треба да достави ревизорски 

извештај од странска реномирана ревизорска институ-
ција, регистрирана за вршење на ревизија кој треба да 
содржи податоци за вкупното економско работење на 
странскиот понудувач во последните три години, пре-
веден на македонски јазик и заверен кај нотар. 

3.2. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.3. Потврда од надлежен суд дека не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација. 

3.4. Потврда од надлежен суд дека нема правосилна 
пресуда со која е изречена мерка забрана за вршење на 
дејност. 

3.5. Извод од регистрација на дејност. 
Наведените документи, освен изводот од регистра-

ција на дејност, не смеат да бидат постари од 6 месеци 
и истите треба да се во оригинал или во фотокопие за-
верено кај нотар. 

3.6. Доказ за техничката способност на понудувачот: 
- Список на главни испораки на маслото за горење 

во последните три години со износите и примачите и 
сертификат од надлежна институција за контрола на 
квалитетот на екстра лесното масло за горење. 

3.7. Понудувачот треба да приложи писмено овла-
стување за претставникот на понудувачот за учество на 
јавното отворање. 

3.8. Понудувачот треба да достави гаранција за ква-
литетот. 

3.9. Понудувачот со понудата треба да даде гаран-
ција во вид на депонирани средства или банкарска га-
ранција на износ од 450.000,00  во смисла на член 55 од 
Законот за јавни набавки. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере според след-

ните критериуми: 

- цена...........................................................50 поени; 
- рок на испорака........................................30 поени; и 
- рок на плаќање.........................................20 поени. 
Бројот на поените ќе се дели сразмерно на бројот на 

понудувачите, при што наведените поени се максимал-
ни за освоеното прво место по секој критериум. 

 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
5.1. Понудата се доставува во согласност со член 

52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да достави само една по-

нуда. 
Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок потпишан и заверен од понудувачот. 
5.3. Рок на доставување на понудите е 15 дена од 

денот на објавувањето во весниците  �Дневник� ,  
�Утрински весник�  и во �Служен весник на РМ�. 
Во случај на неистовремено објавување на овој по-

вик важи рокот од објавувањето во последното средс-
тво за јавно информирање. 

5.4. Доставувањето на понудите може да се изврши 
преку пошта на адреса Служба  за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија, ул. �Же-
лезничка� бб, со предавање во архивата на Службата 
или со предавање на Комисијата за јавни набавки на 
лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното 
отворање на понудите. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
14.08.2003 година во 11 часот во просториите на Служ-
бата, ул. �Железничка� бб, Скопје, во присуство на ов-
ластени претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок ќе се сметаат за задоцнети, а оние кои не се 
изработени според барањата на овој повик и Законот за 
јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната 
документација која се бара во овој повик нема да се 
разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат во 

Службата на телефон 3123-238. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на  член 16 став 1 и член 19  од Законот 

за јавни  набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002 
- пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Ми-
нистерството за труд и социјална политика, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 15/03 

ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗАНАЕТЧИСКИ 
РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА  

ПОЛИТИКА 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Министерството за труд и социјал-

на политика. 
1.2. Предмет на набавката: реконструкција и над-

градба на објект комбинирана детска установа "Желе-
зара"-Скопје, за отворање на дневен центар за деца со 
пречки во развојот. 

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 
одредбите од Законот за јавни набавки. 

 
2. ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Описот и обемот на работите се дадени во 

предмерот што понудувачите    може да го подигнат во 
Министерството за труд и социјална политика на ул. 
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�Даме Груев� бр. 14, за истата треба да се уплати износ 
од 2.000,00 денари на жиро сметка 150100030278716, 
приходно конто: 723112, дан.бр: 4030990252999, депо-
нент: Народна банка на Македонија. 
Предмерот се пополнува и се приложува во понудата. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Име и адреса на понудувачот. 
3.2. Единечни цени по позиции и вкупно. 
3.3. Цена на понудата со вклучен ДДВ. 
3.4. Начин на плаќање. 
3.5. Рок на изведба изразен во календарски денови. 
3.6. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација и понудата) треба да бидат преведени на маке-
донски јазик. 

 
4. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Документи за бонитет издаден од Централниот 

регистар согласно Правилникот за содржината на доку-
ментот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 12/98 
и 55/95) оригинал или заверена фотокопија од нотар. 

4.2. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не поста-
ра од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија 
од нотар). 

4.3. Извод од регистрација на дејноста. 
4.4. Потврда од надлежен суд дека не е отворена 

постапка за стечај или ликвидација не постара од шест 
месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар). 

4.5. Уверение од надлежен суд дека со правосилна 
пресуда не е изречена мерка за безбедност � забрана за 
вршење на дејноста, не постара од шест месеци (ориги-
нал или заверена фотокопија од нотар). 

4.6. Документ за расположива опрема и други фи-
зички капацитети потребни за реализирање на набавка-
та, број и структура на вработени по квалификации и 
искуство. 

4.7. Референтна  листа за досега завршени работи 
од овој вид, со износи, датуми и примачи. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
 
5.1. Цена    50 бода, 
5.2. Рок на изведба   10 бода, 
5.3. Начин на плаќање   20 бода, 
5.3. Техничко-технолошки бонитет   5 бода, 
5.5. Економско-финансиски бонитет   5 бода. 
 
6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56, 57 

од Законот за јавни набавки (пречистен текст) во еден 
оригинален примерок потпишан од страна на одговор-
ното лице на понудувачот. 

6.2. Понудата и придружната докуметнација се до-
ставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол 
треба да стои ознака "не отворај" и бројот на повикот, во 
средината на пликот треба да биде назначена точната 
адреса на набавувачот и истиот не смее да содржи ника-
ква ознака со која би можел да се идентификува испра-
ќачот � понудувачот. Во затворениот плик треба да има 
уште два затворени плика. Едниот внатрешен плик ја со-
држи понудата со финансиска документација и носи оз-
нака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи тех-
ничката документација и носи ознака "документација" и 
точната адреса на испраќачот-понудувачот. 

 
7. РОКОВИ 
7.1. Рок на доставување на понудите: до денот и ча-

сот на самото отворање на понудите. 
7.2. Отворање на понудите ќе се изврши на ден  

08.08.2003 год. во 10:00 часот, во просториите на Ми-
нистерството за труд и социјална политика во присус-
тво на овластени претставници на понудувачите. 

8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите кои нема да бидат доставени до денот и 

часот на самото отворање како и оние кои не се израбо-
тени според тендерската документација и отворениот 
повик нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
  
Врз основа на  член 16 став 1 и член 19  од Законот 

за јавни  набавки ("Службен весник на РМ" бр.21/2002-
пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Ми-
нистерството за труд и социјална политика, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/03 

ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗАНАЕТЧИСКИ 
РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА  

ПОЛИТИКА 
 
1. OПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набaвувач: Министерството за труд и социјал-

на политика. 
1.2. Предмет на набавката: адаптација на постоен 

монтажен објект во Чичино Село - Скопје, за  згрижу-
вање на злоставувани жени  

1.3.  Повикот е јавен, отворен и  анонимен со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапка на повикот се спроведува согласно 
одредбите од Законот за јавни набавки. 

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Описот и обемот на работите се дадени во пред-

мерот што понудувачите може да го подигнат во Мини-
стерството за труд и социјална политика на ул. �Даме 
Груев� бр. 14,  а за истата треба да се  уплатат 2.000,00 
денари на  сметка на Набавувачот.  Жиро с-ка бр: 
150100030278716, приходно конто: 723112, дан.бр: 
4030990252999, депонент: Народна банка на Македонија. 

2.2. Предмерот се пополнува и се приложува во по-
нудата. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Име и адреса на понудувачот. 
3.2. Единечни цени по позиции и вкупно. 
3.3. Цена на понудата со вклучен ДДВ. 
3.4. Начин на плаќање. 
3.5. Рок на изведба изразен во календарски денови. 
3.6. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација и понудата) треба да бидат преведени на маке-
донски јазик. 

 
4. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Документи за бонитет издадени од Централни-

от регистар согласно Правилникот за содржината на 
документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 
12/98 и 55/95) оригинал или заверена фотокопија од 
нотар. 

4.2.Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не поста-
ра од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија 
од нотар). 

4.3. Извод од регистрација на дејноста. 
4.4. Потврда од надлежен суд дека не е отворена 

постапка за стечај или ликвидација, не постара од шест 
месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар). 

4.5. Уверение од надлежен суд дека со правосилна 
пресуда не е изречена мерка за безбедност � забрана за 
вршење на дејноста, не постара од шест месеци (ориги-
нал или заверена фотокопија од нотар). 

4.6. Документ за расположива опрема и други фи-
зички капацитети потребни за реализирање на набавка-
та, број и структура на вработени по квалификации и 
искуство. 
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4.7. Референтна  листа за досега завршени работи 
од овој вид, со износи, датуми и примачи. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена    50 бода, 
5.2. Рок на изведба   10 бода, 
5.3. Начин на плаќање   20 бода, 
5.4. Техничко-технолошки бонитет   5 бода, 
5.5. Економско-финансиски бонитет   5 бода. 
 
6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56, 57 

од Законот за јавни набавки (пречистен текст) во еден 
оригинален примерок потпишан од страна на одговор-
ното лице на понудувачот. 

6.2. Понудата и придружната докуметнација се до-
ставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол 
треба да стои ознака "не отварај" и бројот на повикот, во 
средината на пликот треба да биде назначена точната 
адреса на набавувачот и истиот не смее да содржи ника-
ква ознака со која би можел да се идентификува испра-
ќачот � понудувачот. Во затворениот плик треба да има 
уште два затворени плика. Едниот внатрешен плик ја со-
држи понудата со финансиска документација и носи оз-
нака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи тех-
ничката документација и носи ознака "документација" и 
точната адреса на испраќачот-понудувачот. 

 
7. РОКОВИ 
7.1. Рок на доставување на понудите: до денот и ча-

сот на самото отварање на понудите. 
7.2. Отворање на понудите ќе се изврши на ден  

07.08.2003 год. во 10:00 часот, во просториите на Ми-
нистерството за труд и социјална политика во присус-
тво на овластени претставници на понудувачите. 

 
8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите кои нема да бидат доставени до денот и 

часот на самото отварање како и оние кои не се израбо-
тени според тендерската документација и отворениот 
повик нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98, 21/2002 и 24/2003), 
Фондот за магистрални и регионални патишта-Скопје, 
објавува  

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08-4/03 

 
1. Предмет на набавката е: реконструкција на реги-

онален пат Р-503 Царина -Стење, од км. 19+430 до км. 
20+700. 

2. Финансирањето ќе се врши од средствата на 
Фондот  за магистрални и регионални патишта, утврде-
ни со програмата за 2003 година. 

3. Повикот е јавен и анонимен, а право на учество 
имаат сите домашни фирми кои се регистрирани за 
градежна дејност од областа на изградбата на автопа-
тишта, магистрални и регионални патишта, а ги испол-
нуваат следните услови:  

3.1. Временски период како изведувач на работи од 
видот на изградбата на патишта, минимум 5 години. 

3.2. Просечна годишна реализација за последните 3 
години од минимум 3 милиони евра, што се докажува 
со усвоени годишни завршни сметки. 

3.3. Поради краток рок на извршување на изврши-
телот не му се признаваат разлики во цени. 

 
4. Доставување и содржина на понудата 
Понудата треба да ги содржи следните податоци:  
4.1. Име и адреса на понудувачот. 

4.2. Извод од регистрација на дејноста. 
4.3. Доказ за бонитет издаден од Централниот реги-

стар во оригинал или заверена копија кај нотар (член 
24 од ЗЈН). 

4.4. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, оригинал 
или копија заверена кај нотар. 

4.5. Потврда од надлежен суд дека не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација. 

4.6. Нема правосилна пресуда со која е изречена 
мерка за забрана за вршење на дејност. 
Документите по точка 5.3. заклучно со 5.5. да не се 

постари од 6 месеци. 
4.7. Список на изведени објекти од ваков вид во 

последните 5 години, со износи, датуми и нарачатели 
во форма како се бара во понудената документација. 

4.8. Список на проекти на кои моментално е анга-
жиран понудувачот. 

4.9. Опис и список на механоопременоста, машини, 
бази, постројки по вид, перформанси, години на ста-
рост и сл., како и опремата за докажување и контрола 
на квалитетот на лабораторијата. 

4.10. Податоци за кадровската екипираност на тех-
ничките стручни лица кои ќе бидат вклучени за извр-
шување на работите и контролата на квалитетот онака 
како се бара во понудената документација. 

4.11. Методологија на градење, програма за изведу-
вање и извори на материјалите. 

4.12. Пополнета пресметка со единечни цени и 
вкупна цена како што е дадено во оригиналот на тенде-
рската документација. 

4.13. Рок на извршување. 
Во вкупната цена треба да биде искажана вредноста 

на ДДВ. 
 
5. Останати услови 
5.1. Со понудата се доставува гаранција на понудата 

од прифатлива банка на 5% од вкупно понудената цена. 
5.2. Важност на понудата 63 дена (9недели). 
 
6. Критериуми за избор: 
- понудена цена   40 поени;  
- докажан квалитет и спремност на  
досега извршени работи од ваков вид 40 поени;  
- рок на извршување   20 поени. 
 
7. Рок и начин на доставување на понудите 
7.1. Рокот и начинот на доставување на понудите е 

најдоцна до 11.08.2003 година до 11,00 часот, лично во 
архивата на нарачателот: Фонд за магистрални и регио-
нални патишта, ул. �Даме Груев� бр. 14, Скопје. 

7.2. Понудите се доставуваат согласно член 56 и 57 
од Законот за јавни набавки. 

7.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

7.4. Понудите што ќе пристигната по утврдениот 
рок, нема да се разгледуваат и ќе бидат отфрлени без 
отворање. 

 
8. Завршни одредби 
8.1. Отворањето на понудите е јавно во присуство 

на овластените претставници на понудувачите, што се 
докажува со оригинален документ оверен од одговор-
ното лице на фирмата. 

8.2. Јавното отворање ќе се изврши на 11.08.2003 го-
дина во 12,00 часот во просториите на Фондот, 6-ти кат. 

8.3. Понудената документација може да се подигне 
секој работен ден од 08,00-14,00 часот, соба бр. 6 на 
трети кат, а по извршената уплата на неповратен надо-
мест во износ од 10.000,00 денари во Фондот или жиро 
сметка број 300000001613049, ЕДБ 4030981217633 кај 
Комерцијална банка-Скопје. Техничката документација 
мож  да се разгледа во истиот термин секој работен ден. е  

 Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 17 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), Јав-
ното претпријатие Македонска радио-телевизија, обја-
вува 

 
ОТВОРЕН  ПОВИК БР. 02-1/2003 

ПОВТОРНО ОБЈАВУВАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПО-
НУДИ ЗА НАБАВКА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
I. Општи одредби 
1. Набавувач на отворениот повик бр. 02-1/2003 е 

Македонската радио-телевизија, бул. �Гоце Делчев� 
бб, Скопје. 

2. Предмет на набавката е Магнетоскопски глави и 
други резервни делови за студиски и преносни машини - 
магнетоскопи (според дадена тендерска документација).  

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно со 
одредбите на Законот за јавни набавки. 

 
II. Тендерска документација 
Тендерската документација заинтересираните пону-

дувачи може да ја подигнат во Македонската радио-те-
левизија во Секторот за одржување - ТВ Техника  на  
тел: ++ 389 2  3 112-200 локал 24-65 или во Одделение-
то за комерцијални работи на тел:++ 389 2 3 112-200, 
локал 20-98; 20-96, бул: �Гоце Делчев� бб во Скопје, 
секој работен ден од 9 - 12 часот, во времето на трае-
њето на отворениот повик. 

 
III. Содржина на понудата 
1. Понудата треба да содржи:   
-  Име, адреса и седиште на понудувачот, 
- Техничките карактеристики да бидат специфици-

рани според тендерската документација, 
- Цена на секоја позиција од набавката посебно, ка-

ко и вкупна цена на набавката. Во цената на понудени-
те стоки од странско потекло, задолжително треба да 
биде внесен и износот на царинските и други давачки, 

- Рок на извршување на испораката од денот на по-
рачката за вкупната набавка,  

- Начинот и условите на плаќање, 
- Гарантен рок, 
- Референтна листа, 
- Рок на важност на понудата од денот на отварo-

њето. 
2. Понудата е делива. 
3. Реализацијата на набавката ќе се врши сукце-

сивно.  
 
IV. Придружна документација 
- Понудувачите (домашни) кон понудата задолжи-

телно доставуваат соодветен документ за бонитетот из-
даден од Централниот регистар на Р Македонија, како 
доказ за нивната финансиска и економска способност 
(согласно член 24 од Законот за јавни набавки и Пра-
вилникот за содржината на документот за бонитет). 
Странските понудувачи задолжително доставуваат 

сертификат за бонитет издаден од професионално ре-
презентативно тело на индустријата, трговијата или на 
професионално здружение на земјата во која се наоѓа 
неговото седиште односно ревизорски извештај од 
странска ревизорска институција (член 24 од Законот 
за јавни набавки). 
Понудувачите треба да достават доказ: 
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- Извод од регистрацијата на дејноста, усогласена 

со Законот за трговските друштва и единствена класи-
фикација на дејности; 

- Доказ - Извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или во процес на ликвидација; 

- Доказ - Извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка - забрана на вр-
шење на дејност. 
Понудувачите треба да достават доказ за техничка 

способност и тоа: 
- Список (референца) на главни и слични испораки 

во последните три  години, 
- Доказ за квалитет (сертификат), 
- Проспекти. 
Понудувачите треба да достават доказ дека се носи-

тели на застапништво, ексклузивни или овластени ди-
стрибутери од производителот со чии производи учес-
твуваат на овој повик. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или копија заверена од страна на но-
тар, со исклучок на изводот од судската   регистрација 
на дејноста кој може да се достави како копија. 

 
V. Критериуми за избор на најповолен понудувач                      

(согласно  Законот за јавни набавки) 
 1. Цена на набавката                     до 50 бода. 
 2. Начин и услови на плаќање      до 30 бода. 
 3. Рокот на испорака                                 до 10 бода. 
 4. Гаранција                                               до 10 бода. 
 
VI. Доставување на понудите 
1. Понудата се доставува согласно член 55, 56, и 57 

од Законот за јавни набавки и тоа се доставува во еден 
оригинален примерок што  треба да биде  потпишан од 
страна на одговорното лице на понудувачот. 

2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта, 
со предавање во архивата на Македонската радио-теле-
визија на бул. �Гоце Делчев� бб, Скопје, со назнака за 
Комисија за јавни набавки, понудата и другата доку-
ментација се доставуваат во затворен коверт, на кој во 
горниот лев агол треба да стои ознаката �не отворај� и 
бројот на повикот. Во средината на ковертот треба да 
биде назначена точната адреса на  набавувачот. Ковер-
тот не смее да содржи никаква ознака со која би можел 
да се идентификува испраќачот-понудувачот. Во затво-
рениот коверт треба да има уште два затворени и запе-
чатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи 
понудата со финансиска документација и носи ознака 
�понуда�, а другиот внатрешен коверт ја содржи тех-
ничката документација и носи ознака документација и 
точната адреса на испраќачот-понудувачот. 

3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

 
VII. Рокови 
1. Отворениот повик трае до 27.08.2003 година. 
2. Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 10   

часот на 03.09.2003 год. во просториите на Македонско-
то радио-мала зграда на II кат, соба број 208, во присус-
тво на овластените претставници на понудувачите. 

3. Претставниците на понудувачите треба на Коми-
сијата да и предадат писмено овластување за учество 
на јавното отворање (член 31 став 2 од Законот за јавни 
набавки). 

4. 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. 
За дополнителни информации понудувачите можат 

да контактираат на тел:  ++ 389 2 3 213 - 133;++ 389 2 3 
226-911 или факс ++ 389 2 3 221 - 104. 
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In compliance with the Article 10 of the Law for Public 
Procurements (National Bulletin of R. Macedonia under 
No.21/02; 24/03), the Public Corporation - Macedonian 
Radio Television, announces: 

 
SECOND TENDERING ROUND 

UPON REQUIREMENTS NO. 02 - 1/2003 
- FOR BIDDING UPON PUBLIC OPENING - 

 
I. General conditions: 
1. The procurer issuing the open call No.02-1/2003 is 

Macedonian Radio Television, Bul. �Goce Delcev� bb, 
Skopje. 

2. The subject of purchasing is sub-CR VTR heads and 
miscellaneous spare parts for studio and movable equip-
ment (as per the relevant tendering documentation).  

3. The call is public, open and anonymous, inviting to 
bidding all domestic and foreign legal personalities.  

4. Tendering procedure shall be conducted in compli-
ance with the regulations set out in the Law for Public Pro-
curements. 

 
II. Tendering documentation 
Interested bidders are invited to visit the Macedonian 

Radio Television � Department for Maintenance � TV ope-
rations, or contact the following telephone numbers: + 389 
2 3 11 22 00, ext. 24-65, or the Commercial Department of 
MKRTV at the following telephone number: +389 2 3 11 
22 00, ext. 20-98 and 20-96 in the offices located at the fol-
lowing address: Bul. Goce Delcev bb, 1000 Skopje, R.Ma-
cedonia, working hours regarding tendering purposes: 
09:00 to 12:00 a.m.    

 
III. Content of the bid 
1. The bid must contain: 
- Name, address and seat of the bidder;  
- Technical specifications of the equipment are to be 

designated in accordance to tendering documentation; 
- Itemized price for each part of the supply procurement, 

as well as the price of the procurement in whole. The price 
of the foreign made equipment must contain the amount of 
the customs duties, including the other taxes and dues; 

- Closing date for completion of the relevant acquisiti-
on in whole is commencing with the day of the order place-
ment;  

- Methods and Terms of payment; 
- Warranty period; 
- List of references; 
- Validity of the bid since the date of its opening.  
2. The bid shall be considered in full or split in part.  
3. The relevant supply procurement shall be realized 

successively.   
 
IV. Accompanying documentation  
Submitted bids (domestic) must containing a Declarati-

on of Solvency issued by the Registrar of Companies to ve-
rifying its entire trading solvency (as per Article 24 of the 
Law for Public Procurements, as well as By-laws on public 
procurements).  

Foreign bidders are also obligated to submit a Declara-
tion of Solvency issued by a professional body within the 
segment of industry, trading or a professional association 
situated in the country of its headquarters, as well as sup-
ported by the auditor�s account issued by sound foreign au-
diting company (Article 24 set out in the Law for Public 
Procurements).  

The bidders must submit a proof of technical eligibility 
in form of: 

- List of references of given or similar deliveries within 
the last 3 years; 

- Quality guarantee (certificate); 
- Catalogues.  

The bidders must submit an evidence clarifying they 
are represented through particular agency, or by exclusi-
vely authorized distributor of the certain manufacturer of 
goods subject of this call.  

 
V. Criteria for choosing the most suitable bidder 
(in compliance with the Law for Public Procurements) 
1. Price for supply procurement         up to 50 points, 
2. Methods and terms of payment         up to 30 points, 
3. Date of delivery          up to 10 points, 
4. Warranty           up to  10 points. 
 
VI. Distribution of bids 
1. The bids must be submitted in original form in accor-

dance with Article 55, 56 and 57 of the Law for Public Pro-
curements signed by the person authorized by the Bidder.  

2. The bids must be sent via registered mail or directly 
enclosed to the procurer�s archive department of the Mace-
donian Radio Television, Bul. Goce Delcev bb, 1000 Skop-
je, R. Macedonia, containing the following reference: with a 
designation �For the Commission for Public Procurements�. 

The bids and the enclosed documents shall be sent in 
one closed envelope containing inside another two sealed 
envelopes. The external envelope should read �do not 
open� designated in the upper left angle. It may not contain 
any marks that could disclose the identity of the bidder. In 
the middle of the envelope there should be the correct ad-
dress of the procurer. One of the inside envelopes is to be 
marked with �bid� on it, and the other one should contains 
the enclosed documents with �documents� designation and 
correct address of the bidder.  

3. Each bidder is allowed to submit only one offer.  
 
VII. Deadlines 
1. The deadline for this second open call is 27.08.2003. 
2. The public disclosure of bids will take part at 10:00 

a.m. on 03.09.2003 in the premises of the Macedonian Ra-
dio production block offices, II floor, Room No. 208,  in 
the presence of the bidder�s authorized representatives. 

3. Any person authorized by the Bidder must provide 
the Commission with appropriate written permission for at-
tending the public opening of the bids (Article 31, Para-
graph 2 of the Law for Public Procurements).   

4. The bids not-submitted on time and those that are not 
prepared in accordance with required tendering documen-
tation, as well as those not being in compliance with the re-
gulations set out within the Law for Public Procurements, 
will not be taken into consideration. 

For further information please call: +389 2 3 213 133; 
+389 2 3 226 911;  or fax: +389 2 3 221 104. 

 
  Macedonian Radio Television 

Commission for Public Procurements 
___________ 

 
ЈП Македонски железници - Република Македонија, 

Проект за транспортен сектор 
 

ПОКАНА ЗА ПОНУДИ 
"НАБАВКА НА ШИНИ И ПРАГОВИ ЗА ОДРЖУ-
ВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ПРУГИ НА МАКЕ-

ДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" 
 

Заем Бр: 4439 МК 
ПЗП Бр  РС 2003/1 

 
1. Оваа покана за понуди следи после генералната 

објава за набавки по овој проект објавена во 
Development Business бр. 534 од 16 мај 2000 година. 

2. Република Македонија прими заем од Меѓуна-
родната банка за реконструкција и развој  наменет  за 
Проектот за транспортниот сектор и се согласи дел од 
тој заем да биде наменет за плаќања по договорот за 
"Набавка на шини и прагови за одржување на железнич-
ките пруги на Македонски Железници". 
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3. Јавното претпријатие Македонски железници ги 
поканува сите подобни понудувачи (од подобни земји 
како што е дефинирано во Водичот: Набавки преку 
ИБРД заеми и ИДА кредити, јануари 1995, ревидирани 
јануари 1996, септември 1997 и јануари 1999 да подне-
сат запечатени понуди за  "Набавка на шини и прагови 
за одржување на железничките пруги на Македонски 
Железници". 
Предметот на набавката е: 
Дел 1: Набавка на шини, 
Дел 2: Набавка на прагови, 
Рокот на испорака е максимум 16 недели. 
4. Понудениот процес треба да биде спроведен во 

согласност со меѓународните понудени процедури спе-
цифицирани во Водичот на Светска банка: Набавки пре-
ку ИБРД заеми и ИДА кредити, и се отворени за сите 
понудувачи од подобните земји дефинирани во Води-
чот. 

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да 
добијат дополнителни информации од Јавното прет-
пријатие Македонски железници и да ги погледнат по-
нудените документи на адресата наведена подолу од 
08.00 до 14.00 часот:  
ЈП МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ г-н. Љубомир 

Танеловски; �III Македонска бригада� бб; п.фах: 543; 
1000 Скопје; Република Македонија. Тел: ++ 389 2 
3230 363; Мобил: ++ 389 70 341 992; Факс: ++ 389 2 
3230 363; Работно време 08:00 до 15:00; Е-mall: 
infrastruktura@mz.com.mk. 
ЈП МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ; г-н. Ристо Трајчев-
ски; �III Македонска Бригада� бб; п.фах: 543; 1000 
Скопје; Република Македонија; Тел: ++ 389 2 3230 363; 
++389 2 3228 009; Мобил:++ 389 70 548 381; Факс: ++ 
389 2 3230 363; ++389 2 3228 009; Работно време 08:00 
до 15:00; Е-mall: investicii@mz.com.мк. 

6. Комплетен примерок од понудената документа-
ција на англиски може да се набави од заинтересирани-
те понудувачи по писмена пријава на горенаведената 
адреса по уплата на неповратни трошоци од 5500,00 
денари (МКД) или US$ 100. Начинот на плаќање ќе би-
де преку директен депозит на жиро сметка: 
20000000567097 даночен број 4030995107709 депонент 
на  СТОПАНСКА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ (за ЈП Маке-
донски железници  -Скопје) за плаќање во денари и на 
STOPANSKA BANKA A.D. SKOPJE SWIFT ADDRESS 
STOB MK 2X, smetka: 25730-149, во корист на Македон-
ски железници за плаќања во УС $. Документите ќе се 
испраќаат по пошта (авионска или сувоземна) или мо-
жат да се подигнат од претставници на понудувачите на 
долната адреса после поднесување на писмена евиден-
ција за  уплата на неповратните трошоци.  

7. Понудите треба да се поднесат до ЈП Македонски 
железници на горната адреса во или пред 11:30 часот 
локално време на (датата ќе се специфицира).  
Сите понуди треба да бидат придружени со банкар-

ска гаранција од: 
- За понуди од Дел 1: минимум 40.000,00 Евра или 

еквивалентна сума од конвертибилна валута.  
- За понуди од Дел 2: минимум 30.000,00 Евра или 

еквивалентна сума од конвертибилна валута.  
Задоцнетите понуди ќе бидат вратени. 
Понудите ќе се отворат во присуство на претставни-

ци на понудувачите, кои ќе изберат да присуствуваат, на 
адреса и во време специфицирано подолу:  
ЈП "МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" -  СКОПЈЕ 

ПОДРУЖНИЦА ЗА СООБРАЌАЈ ТРАНСПОРТЕН 
ЦЕНТАР - Скопје (сала за состаноци) 1000 Скопје, Ре-
публика Македонија. Тел/Факс: ++ 389 2 3230 363. 
Време и датум на отворање: 12:00 часот локално 

време на 3 септември 2003 година.   
ЈП Македонски железници 

PE MACEDONIAN RAILWAYS 
REPUBLIC OF MACEDONIA 

Transport Sector Project 
 

INVITATION FOR BIDS 
�PROCUREMENT OF RAILS AND SLEEPERS FOR 
MACEDONIAN RAILWAYS LINE MAINTENANCE� 

 
Loan No.: 4439 MK 

IFB No RS 2003/1 
 

1. This invitation for bids follows the general procure-
ment notice for this project that appeared in Development 
Business, issue no. 534 published on May 16. 2000. 

2. The Republic of Macedonia has received a loan from 
the  International Bank for Reconstruction and Development  
toward the cost of Transport Sector Project, and it intends to 
apply part of the proceeds of this  loan  to payments under 
the contract for  the Procurement of  Rails and Sleepers for 
Macedonian Railways Line Maintenance 

3. The Public Enterprise "Macedonian Railways"-
Skopje now invites sealed bids from eligible Bidders (all 
contractors from eligible countries as defined under the 
Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Cre-
dits, January 1995, Revised January 1996 and September 
1997 and January 1nury 1999, hereinafter referred to as the 
IBRD Guidelines for Procurement) for the Procurement of 
Rails and Sleepers for Macedonian Railways Line Mainte-
nance. . The scope of procurement shall be as a follow: 

- LOT 1: Procurement of Rails   
- LOT 2: Procurement of Sleepers 
The delivery period is max. 16 weeks. 
4. Bidding will be conducted through the international 

competitive bidding procedures specified in the World 
Bank�s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and 
IDA Credits, and is open to all bidders from eligible source 
countries as defined in the Guidelines.   

5. Interested eligible bidders may obtain further infor-
mation from the Public Enterprise "Macedonian Rail-
ways"-Skopje and inspect the bidding documents at the ad-
dress given below from 0800 to 1400 hours. 

PE MACEDONIAN RAILWAYS; Attn: Mr. Ljubomir 
Tanelovski; III Makedonska Brigada  bb; P.O. Box: 543; 
1000 Skopje; Republic of Macedonia. Tel: ++ 389 2 3230 
363; ++ 389 70 341 992. Fax: ++ 389 2 3230 363. Office 
hour 08:00 � 15:00. E-mall: infrastruktura@mz.com.mk. 

PE MACEDONIAN RAILWAYS; Attn: Mr. Risto 
Trajcevski; III Makedonska Brigada  bb; P.O. Box: 543; 
1000 Skopje; Republic of Macedonia. Tel: ++ 389 2 3230 
363; ++389 2 3228 009; ++ 389 70 548 381.Fax: ++ 389 2 
3230 363; ++389 2 3228 009. Office hour 08:00 � 15:00. 
E-mall: investicii@mz.com.mk. 

6. A complete set of bidding documents in English lan-
guage may be purchased by interested bidders on the sub-
mission of a written application to the address, stated above, 
and upon payment of a nonrefundable fee of 5.500.00 denars 
(MKD) or in US$ 100. The method of payment will be di-
rect deposit to account No: 20000000567097 tax no. 
4030995107709 deponent of STOPANSKA BANKA A.D. 
SKOPJE (for PE "Macedonian Railways -Skopje) for pay-
ments in denars and to STOPANSKA BANKA A.D. SKOP-
JE SWIFT ADDRESS STOB MK 2X, account No: 25730-
149, in favor of Macedonian Railways - Skopje, Republic of 
Macedonia for payments in US$. The documents will be 
sent by airmail and surface mail, or may be issue of Bidders' 
representatives at the address below after submission a writ-
ten evidence for payment of a nonrefundable fee. 

7. Bids must be delivered to PE � Macedonian Rail-
ways-Skopje to address stated above, at or before 11:30 ho-
ur local time on September 03, 2003 

All bids must be accompanied by a bid security of: 
- For Bid of LOT 1:  minimum EURO 40.000,00 (forty 

thousand EURO) or an equivalent amount in a freely con-
vertible currency.  
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- For Bid of LOT 2:  minimum EURO 30.000,00 (thirty 
thousand EURO) or an equivalent amount in a freely con-
vertible currency. 

Late bids will be rejected.  
Bids will be opened in the presence of the bidders� repre-

sentatives who choose to attend at the address and local time 
specified bellow: PE "Macedonian Railways" - SKOPJE, 
Traffic Department Transport Center (Passengers Station) - 
Skopje  (Meeting Room) 1000 Skopje, Republic of Mace-
donia. Tel/Fax: ++ 389 2 3230 363. 

Time and Date of Bids Opening: 12:00 h local time on 
September 03, 2003. 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Коми-
сијата за јавни набавки на Државниот завод за стати-
стика на Република Македонија, објавува 

 
БАРАЊЕ БР. 2/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на барањето за прибирање на понуди 

е Државниот завод за статистика на Република Маке-
донија, со седиште во Скопје, ул. �Даме Груев� бр. 4. 

1.2. Предмет на барањето е доставување на понуди 
за набавка на 20 климатизери со јачина 3.5 kw (split 
system). 

1.3. Јавната набавка се спроведува со прибирање на 
понуди, без јавно отворање, согласно член 45 став 1 од 
Законот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2002). 

1.4. Рокот за поднесување на понудите изнесува 10 
дена, сметано од наредниот ден од денот на објавува-
њето во последното јавно гласило. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- Име, адреса и седиште на понудувачот;  
- Крајна поединечна со вклучен ДДВ;  
- Начин и услови на плаќање;  
- Рок за доставување на предметот на набавката;  
- Рок на инсталирање на климатизерите од момент 

на потпишување на договорот со избраниот понудувач 
(ќе се инсталираат во регионалните одделенија на Др-
жавниот завод за статистика);  

- Должина на  гарантниот рок на предметот на наба-
вката;  

- Рок на важноста на понудата;  
- Начин и услови на сервисирање и по истекот на 

гарантниот рок. 
За сите информации можете да се обратите на теле-

фон 3295784 или во канцеларија број 84 во Државниот 
завод за статистика. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок кој треба да биде потпишан од страна на ов-
ластено лице на понудувачот. 

3.2. Понудите да се достават по пошта или со непо-
средно предавање во архивата на Државниот завод за 
статистика. 

3.3. Понудите се доставуваат во запечатен коверт 
кој содржи два запечатени коверта. На предната страна 
од надворешниот коверт во горниот лев агол треба да 
биде назначено �не отворај� и бројот на барањето, а во 
средината на ковертот треба да биде назначена адреса-
та на Државниот завод за статистика, ул. �Даме Груев� 
бр. 4. 

3.4. Првиот внатрешен коверт треба да ја содржи 
придружната документација и носи ознака �документа-
ција� и во него треба да се содржани следните доку-
менти:  

- Извод од регистрација на дејноста;  
- Документ за бонитет од Централниот регистар;  
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација;  
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му  е 

изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејност;  

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите наведени во точка 3.4. (освен изводот  

од регистрација на дејноста) не смеат да бидат постари 
од шест месеци, а сите документи треба да бидат до-
ставени во заверена фотокопија од нотар. 

3.5. Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата 
и носи ознака �понуда�. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
4.1. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- цена     400 бода;  
- квалитет    400 бода;  
- начин и услови на плаќање  100 бода;  
- рок за инсталирање на предметот  
на набавка      100 бода. 
 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои нема да бидат доставени во наве-

дениот рок, како и понудите кои не се изработени спо-
ред наводите на ова барање и Законот за јавни набавки, 
како и оние понуди кои ја немаат целокупната доку-
ментација која се бара, нема да се разгледуваат. 

5.2. Секој понудувач може да достави само една по-
нуда. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во А.Д. �Електростопанство на Македо-
нија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-141/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-
РАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ТУРБИНСКИ МАСЛА 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-141/2003 е 

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

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на турбински масла за потребите на РЕК Би-
тола и РЕК Осломеј, според следната спецификација: 

 
ТУРБИНСКИ МАСЛА ISO 

VG 
Вкупно 

kgr. 
32 29000 
46 52000 

DIN 51 515/1; BS 489; ISO 8068;  
ASTM 4304 tip I; MIL-L-17672 C 

68 2400 
 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото набавката да 
ја подели на повеќе понудувачи. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА  
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на маслата. 
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2.3. Понудата треба да ги содржи единечните цени 
по килограм (во буре) без ДДВ, и вкупните вредности 
за секоја позиција (со сите давачки согласно член 57, 
став 3 од Законот за јавни набавки - ако набавката е од 
странство), на паритет ДДП краен корисник, изразена 
во ЕУР, со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност 
на понудата. При одлучувањето, договарањето и реали-
зацијата на набавката ќе се применува продажен курс 
на девизна берза. 

2.4. Понудувачот мора да даде понуда за целокуп-
ниот обем на набавката. 

2.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака. 
2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудите со пропратната документација од 

странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од За-
конот за јавни набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

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

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

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

- список на главни испораки на маслата (дадени во 
спецификацијата) во последните три години; 

- сертификат-технички карактеристики на маслата, 
со кој се потврдува сообразноста со дадените стандар-
ди на набавката. 

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

3.6. Сите документи треба да бидат оригинали или 
заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 
месеци (освен ревизорскиот извештај). 
Понудувачите треба да достават и по една фотоко-

пија на документите како би можеле оригиналните, од-
носно заверените документи да ги повлечат по затвора-
њето на тендерот и да ги искористат за учество во дру-
гите повици за масла и масти. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

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

- цена на чинење      40 поени; 
- квалитет       30 поени; 
- начин на плаќање      20 поени; 
- рок на испорака      10 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, Комисија за јавни набавки, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
06.08.2003 година, во 11:00 часот, во просториите на 
АД �Електростопанство на Македонија�, стара зграда, 
сала за состаноци (подрум), на ул. �11 Октомври� бр. 9, 
Скопје, во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат це-
локупната документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во АД �Електростопанство на Македо-
нија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-142/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-
РАЊЕ ЗА НАБАВКА НА РЕДУКТОРСКИ МАСЛА 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 01-142/2003 е 

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

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на редукторски масла за потребите на РЕК Би-
тола и РЕК Осломеј, според следната спецификација: 

 
 РЕДУКТОРСКИ  МАСЛА ISO 

VG 
Вкупно  
kgr. 

150 19000 
220 12720 
320 34720 

1. ISO 6743/6, CKC; DIN 
51517/3, CLP; USS 224, 
AGMA 250.04 2 EP do 6 EP 
od 68-320 460 2000 

2. Циркулационо ISO 6743/4, 
HH; SIEMAG - MORGOIL 
SPEC.  

220 15000 

 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото набавката да 
ја подели на повеќе понудувачи. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на маслата. 
2.3. Понудата треба да ги содржи единечните цени 

по килограм (во буре) без ДДВ и вкупните вредности 
за секоја позиција (со сите давачки согласно член 57 
став 3 од Законот за јавни набавки, ако набавката е од 
странство), на паритет ДДП краен корисник, изразена 
во ЕУР, со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност 
на понудата. При одлучувањето, договарањето и реали-
зацијата на набавката ќе се применува продажен курс 
на девизна берза. 

2.4. Понудувачот мора да даде понуда за целокуп-
ниот обем на набавката. 

2.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака. 
2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудите со пропратната документација од 

странските понудувачи треба да бидат преведени на ма-
кедонски јазик. 
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3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од За-
конот за јавни набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

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

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

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

- список на главни испораки на маслата (дадени во 
спецификацијата) во последните три години;  

- сертификат-технички карактеристики на маслата, 
со кој се потврдува сообразноста со дадените стандар-
ди на набавката. 

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

3.6. Сите документи треба да бидат оригинални или 
заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 
месеци (освен ревизорскиот извештај). 
Понудувачите треба да достават и по една фотоко-

пија на документите како би можеле оригиналните од-
носно заверените документи да ги повлечат по затвора-
њето на тендерот и да ги искористат за учество во дру-
гите повици за масла и масти. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 

- цена на чинење   40 поени;  
- квалитет    30 поени;  
- начина на плаќање   20 поени;  
- рок на испорака   10 поени. 
 
5. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, Комисија за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
11.08.2003 година, во 11,00 часот во просториите на 
АД �ЕСМ�, стара зграда, сала за состаноци (подрум), 
на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје, во присуство на ов-
ластените претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик, како и оние кои ја немаат це-
локупната документација која се бара во отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

 
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 при АД Електростопанство на Маке-
донија-Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-149/2003 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

ЗА НАБАВКИ НА ЕЛЕКТРИЧНИ БРОИЛА 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик е АД �Еле-

ктростопанство на Македонија�, со седиште на ул. �11 
Октомври�, за потребите на сите подружници при АД 
Електростопанство на Македонија. 

1.2. Предмет на набавката се: трифазни двотарифни 
електрични броила, количина-1500 парчиња. 
Броилата треба да ги имаат следните карактеристики:  
- Номинална струја 10-40 А;  
- Номинален напон      220/380V, односно 231/400V;  
- Фреквенција               50 Hz;  
- Класа на точност         2. 
Понудувачите треба да дадат понуди за електрон-

ски или електромеханички броила, а може да ги пону-
дат и двата вида. 
За електронските броила се бараат следните карак-

теристики:  
а) броилата не смее да вртат во обратен правец;  
б) броилата да мерат збир на апсолутни вредности;  
в) опсегот на работна температура треба да биде од 

-20 до 40 0С. 
Величината и габаритот, како и струјните приклуч-

ни клеми треба да одговараат на постојните броила кои 
се користат во мрежата на ЕСМ. 

1.3. Повикот е јавен, при што набавката ќе се спро-
веде со јавно отворање согласно Законот за јавни наба-
вки, (�Службен весник на РМ� бр. 21/02). 

1.4. Понудата мора да се однесува на целокупниот  
обем на набавката. 

1.5. Набавувачот го задржува правото набавката да 
ја додели на двајца или повеќе добавувачи, како и да 
направи избор од двата или само еден тип броила. 

 
2.СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба задолжително да содржи: про-

изводителот на броилата, единечна цена по парче, како 
и вкупна вредност на понудата на паритет ДДП По-
дружница (на територија на цела Македонија, со сите 
давачки) изразена во ЕУР и со посебно искажан ДДВ. 
При одлучувањето, договарањето и реализацијата на 
набавката ќе се применува продажниот берзански курс. 

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
ње - само еден недвосмислено дефиниран начин на 
плаќање. 

2.4. Понудата треба да има рок на испорака. 
2.5. Карактеристиките за техничките спецификации 

што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба 
да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и 
со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. 
Македонија, согласно член 21 од ЗЈН. 

2.6. Понудувачот треба да достави гарантен рок. 
2.7. Понудата треба да име рок на важност. 
2.8 Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација и комерцијална понуда) задолжително треба да 
се преведени на македонски јазик, од страна на овла-
стен преведувач. 

 
3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕТНАЦИЈА КОЈА 

ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ (согласно 
член 46 од Законот за јавни набавки). 

3.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 
регистар, согласно член 24 од Законот за јавни наба-
вки. Странско правно или физичко лице треба да до-
стави ревизорски извештај од странска реномирана ре-
визорска 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. 
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3.2. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 
ликвидација. 

3.3. Доказа дека од надлежен орган со пресуда не 
му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење 
на дејност. 

3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други давачки. 

3.5. Типско одобрение за понудените броила од Би-
рото за метрологија при Министерството за економија. 

3.6. Понудувачот треба да достави референтна ли-
ста на испораки од ваков тип. 

3.7. Понудувачот треба да достави техничка доку-
ментација за своите броила. 

3.8. Понудувачот треба да достави документ за 
обезбеден сервис во гарантен и вонгарантен рок. 

3.9. Целокупната документација, освен ревизорски-
от извештај треба да е оригинален или заверени копии 
верни на оригиналот и не постари од 6 месеци. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 
4.1. Цена        50 поени;  
4.2. Квалитет       30 поени;  
4.3. Начин на плаќање      10 поени;  
4.4. Рок на испорака         10 поени. 
 
5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни 
набавки. 

5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, (Комисија за јавни набавки), ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, 1 000 Скопје или на лице место на денот на 
отворањето на понудите на 5.08.2003 година, во 11,00 
часот во административната зграда на АД �ЕСМ� на 
ул. �11 Октомври� бр. 9. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени согласно бара-
њето за прибирање понуди, како и оние кои ја немаат 
целокупната документација која се бара во ова барање, 
нема да се разгледуваат. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

 
 Комисија за јавни набавки  

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки �Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки во А.Д. �Електростопанство на Маке-
донија� � Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-151/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-
РАЊЕ ЗА НАБАВКА НА НАПОНСКИ МЕРНИ 
ТРАНСФОРМАТОРИ И СТРУЈНИ МЕРНИ ТРАН-
СФОРМАТОРИ ЗА НОМИНАЛЕН НАПОН 110 KV 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на барањето е А.Д. �Електросто-

панство на Македонија� со седиште во Скопје на ул. 
�11 Октомври� бр. 9, за потребите на Службата за при-
марна енергетска опрема која е составен дел на А.Д. 
�Електростопанство на Македонија�. 

1.2. Предмет на набавката се: напонски мерни 
трансформатори и струјни мерни трансформатори за 
номинален напон 110 кV, според спецификација. 

Барањето е јавно, при што набавката ќе се спроведе 
со постапка отворен повик согласно Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02). 

1.3. Понудата мора да се однесува на целиот обем 
на набавката. 

1.4. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

1.5. Понудувачите за комерцијалниот дел од пону-
дата, информации може да добијат на тел: 149-178. 

 
2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА 

ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер докумен-

тацијата можат да ја подигнат во просториите на А.Д. 
�ЕСМ� � Скопје, ул. �11 Октомври� бр.  9, (стара згра-
да), соба 7, од 11 до 13 часот, при што треба да доста-
ват уплатница на износ од 500,00 МКД уплатени на 
жиро сметка бр. 200000002447884, корисник А.Д. 
�ЕСМ� � Скопје, ЕДБ 4030989128346, Стопанска бан-
ка, со назнака за Барање бр. 01-151/2003. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба задолжително да содржи: 
- Производител. 
- Единечна цена по позиција, вкупна цена по пози-

ција, како и вкупна вредност на понудата на паритет 
ДДП Служба за примарна енергетска опрема изразена 
во евра, и со посебно искажан ДДВ. При одлучување-
то, договарањето и реализацијата на набавката ќе се 
применува берзанскиот курс. 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
ње � само еден недвосмисленo дефиниран начин на 
плаќање. 

3.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 
на стоката. 

3.5. Карактеристиките за техничките спецификации 
што понудувачот го нуди во понудата за набавка треба 
да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и 
со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. 
Македонија, согласно член 21 од ЗЈН. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација и комерцијална понуда) задолжително треба да 
се преведени на македонски јазик, од страна на овла-
стен преведувач. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 

регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки 
(�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002). Странско правно или 
физичко лице, треба да достави ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, реги-
стриран за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај 
треба да содржи податоци за вкупното економско рабо-
тење на странскиот понудувач во последните три годи-
ни. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 (а и б) од член 26 од Законот за јавни на-
бавки. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

4.4. Понудувачот треба да достави референтна ли-
ста за испораки од ваков тип. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на Отворениот по-
вик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни наба-
вки. 

4.6. Целокупната документација треба да е ориги-
нална или заверени копии верни на оригиналот и не 
постари од 6 месеци. 
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5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 

- цена на чинење  50 бодови; 
- квалитет   30 бодови; 
- начин на плаќање  10 бодови; 
- рок на испорака  10 бодови. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни 
набавки. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: А.Д. �Електростопанство на 
Македонија�, (Комисија за јавни набавки) ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје или на лице место. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
7.08.2003 година во 11 часот, во салата за состаноци во 
подрумот на Административната зграда на: А.Д. �Еле-
ктростопанство на Македонија�, ул. �11 Октомври� бр.  
9, во присуство на овластени претставници на понуду-
вачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени согласно бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои ја немаат 
целокупната документација која се бара во овој oтво-
рен повик, нема да се разгледуваат. 

7.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во А.Д. �Електростопанство на Македо-
нија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-153/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА МО-
ТОРИ ЗА БУЛДУЖЕРИ ТД 25 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-153/2003 е 

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

1.2. Предмет на набавката се 3 парчиња нови неупо-
требувани, произведени во 2003 година мотори за бул-
дужер ТД 25 Г со следните карактеристики: 

- Модел КТ 19С 
- Снага 349 НР (КS) при 2100 RPM 
- Сериски бр. 37131682 
- CPL бр. 0444 
- Комплет со анласер и алтернатор 
Контакт тел. 045 258 066. 
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 понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на моторите. 

2.3. Понудата треба да содржи единечна и фиксна 
вкупна цена за целата набавка (со сите давачки соглас-
но член 57, став 3 од Законот за јавни набавки - ако на-
бавката е од странство вклучувајќи ги и банкарските 
трошоци), на паритет (нагласено во понудата) ДДП 
РЕК Осломеј, со посебно искажан ДДВ на вкупната 
вредност на понудата изразена во ЕУР. 
При одлучувањето, договарањето и реализацијата 

на набавката ќе се применува продажен курс на девиз-
на берза. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испо-

рачаната стока. 
2.6. Понудата мора да се однесува на целиот обем и 

количина на набавката. 
2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудувачот треба во понудата да го наведе га-

рантниот рок на моторите. 
2.9. Понудувачот треба во понудата да ја наведе го-

дината на производство на моторите. 
2.10. Понудувачот е должен да ги запази технички-

те карактеристики на набавка, при што истите треба да 
се во согласност со стандардите на Р.Македонија и со 
меѓународните стандарди кои се прифатени во Р.Маке-
донија. 

2.11. Понудите од странските понудувачи со про-
пратната документација, освен техничката треба да би-
дат преведени на македонски јазик, од овластен преве-
дувач. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност. 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

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

3.2. 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. 

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31, став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 

4.1. Цена       80 поени; 
4.2. Начин на плаќање      10 поени; 
4.3. Рок на испорака                                      10 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. Секој понудувач може да учествува само со 

една понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
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 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје. 
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5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
12.08.2003 година во 11 часот, во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, по-
друмски простории, во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на Отворениот повик и оние кои немаат целокупна 
документација која се бара во Отворениот повик, нема 
да се разгледуваат.  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98, 21/2002 и 24/2003), 
Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08-5/03 

 
1. Предмет на набавката е: Изработка на техничка 

документација на Главен проект за М-6 Штип-Струми-
ца, од км. 42+700 до км. 52+700. 

2. Финансирањето ќе се врши од средствата на 
Фондот за магистрални и регионални патишта, утврде-
ни со програмата за 2003 година. 

3. Повикот е јавен и анонимен, а право на учество 
имаат сите домашни и странски фирми кои имаат изра-
ботувано техничка документација - проекти од областа 
на изградбата на автопатишта, магистрални и регио-
нални патишта, а ги исполнуваат следните услови: 

3.1. Временски период како проектанска организа-
ција од видот на проектирањето на автопатишта и ма-
гистрални патишта, минимум 3 години. 

3.2. Да има капацитет од опрема и стручни лица за 
изработка на инвестиционо-техничка документација. 

3.3. Техничката документација се изработува во се 
според Проектната задача. 

 
4. Доставување и содржина на понудата: 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
4.1. Име и адреса на понудувачот. 
4.2. Извод од регистрација на дејноста. 
4.3. Доказ за бонитетот издаден од Централниот ре-

гистар во оригинал или заверена копија кај нотар (член 
24 од ЗЈН). 

4.4. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, оригинал 
или копија заверена кај нотар. 

4.5. Потврда од надлежен суд дека не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација. 

4.6. Нема правосилна пресуда со која е изречена 
мерка за забрана за вршење на дејност. 
Документите по точка 5.3. до заклучно со точката 

5.5. да не се постари од 6 месеци. 
4.7. Список на проекти-техничка документација од 

ваков вид во последните 3 години, со износи, датумите 
и нарачатели. 

4.8. Список на проекти на кои моментално е анга-
жиран понудувачот. 

4.9. Податоци за кадровската екипираност на тех-
ничките стручни лица кои ќе бидат вклучени за извр-
шувањето на проектот. 

4.10. Рок на извршување искажан со динамичен 
план во денови. 

4.11. Во вкупната цена треба да биде искажана 
вредноста на ДДВ, во се според Проектната задача. 

 
5. Останати услови 
5.1. Со понудата се доставува гаранција на понуда-

та од прифатлива Банка на 5% од вкупно понудената 
цена, со валидност до важноста на понудата. 

5.2. Важност на понудата 63 дена (9 недели). 

6. Критериуми за избор: 
- понудената цена       40 поени; 
- докажан квалитет и спремност на досега извршени 

работи од ваков вид                                            40 поени; 
- рок на извршување                                     10 поени; 
- начин и услови на плаќањето                    10 поени. 
 
7. Рок и начин на доставување на понудите 
7.1. Понудите се доставуваат најдоцна до 

27.08.2003 година до 11 часот, лично во архивата на 
нарачателот: Фонд за магистрални и регионални пати-
шта, ул. �Даме Груев� бр. 14 - Скопје. 

7.2. Понудите се доставуваат согласно член 56 и 57 
од Законот за јавни набавки. 

7.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

7.4. Понудите што ќе пристигнат по утврдениот 
рок, нема да се разгледуваат и ќе бидат отфрлени без 
отворање. 

 
8. Завршни одредби 
8.1. Отворањето на понудите е јавно во присуство 

на овластените претставници на понудувачите, што се 
докажува со оригинален документ оверен од одговор-
ното лице на фирмата. 

8.2. Јавното отворање ќе се изврши на ден 
27.08.2003 година во 12 часот, во просториите на Фон-
дот, 6-ти кат. 

8.3. Проектната задача може да се подигне секој ра-
ботен ден од 08-14 часот, соба бр. 6 на трети кат, а по 
извршената уплата на неповратен надомест во износ од 
1.000,00 денари во Фондот или на жиро сметка број 
300000001613049 ЕДБ 4030981217633 кај Комерцијал-
на Банка - Скопје. Техничката документација - Идеен 
проект, може да се разгледа во истиот термин секој ра-
ботен ден.  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 13 и 14 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98, 50/01, 2/02 и 
24/03), а во врска со Решението  за јавни набавки бр. 
02-629/1 од 15.07.2003 година за ограничен повик, Ко-
мисијата за јавни набавки на ЈСП Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН  ПОВИК БР. 01/03 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОД-
НО УТВРДУВАЊЕ НА  ПОДОБНОСТ НА  ПОНУ-
ДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО  

ОТВОРАЊЕ 
 
I.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
I.1. Набавувач: Јавно сообраќајно претпријатие 

Скопје-Скопје, бул. �Александар Македонски� бр. 10. 
I.2. Предмет на набавката е прибирање на докумен-

тација за претходно утврдување на подобност на пону-
дувачите како можни носители на набавката со приби-
рање на понуди за: резервни делови за автобуси тип 
САНОС и ИКАРУС (RABA) и ИВЕКО по тендер доку-
ментација-спецификации. 
Набавката е делива по секоја спецификација поо-

дделно. 
Напомена: во пријавата понудувачот е должен да 

назначи за која, односно кои спецификации учествува-
ат во оваа претквалификација. 

I.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен,  право на 
учество имаат сите правни лица кои се регистрирани за 
вршење ваква дејност. 

I.4. Отворањето на пријавите ќе се врши без при-
суство на понудувачите. 

 
II. ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА - се врши согласно 

одредбите од член 38 став 2 од Законот за јавни наба-
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вки, односно претквалификација на понудувачите ќе се 
врши врз основа на оценка дали: 

- имаат потребен техничко-технолошки бонитет; 
- има економско-финансиски бонитет; 
- има расположива опрема, објекти и други капаци-

тети потребни за реализирање на набавката; 
- има менаџерска способност; 
- има искуство и стручен кадар за извршување на 

набавката; 
- има документ за регистрација за вршење на нивна-

та дејност; 
- има референтна листа од последните 3 години по 

обем и вредност. 
 
III. ПРИДРУЖНИ ДОКУМЕНТИ 
- Немање на правосилна пресуда за изречена мерка 

за забрана на вршење на дејноста; 
- Документација за регистрација за вршење на наве-

дената дејност; 
- Бонитет; 
- Доказ дека не е поведена постапка за стечај или 

ликвидација; 
- Доказ од Управата за јавни приходи за платени да-

ноци, придонеси и други јавни давачки. 
Понудувачот е должен да достави гаранција за 

учество на набавката, во вид на депонирани средства 
во вредност определена од набавувачот за секоја спе-
цификација за која се јавува, или банкарска гаранција 
во вредност од 10% од вредноста на понудата. 
Износот на вредноста на депонираните средства по 

спецификации е составен дел на тендер документацијата. 
Бараните документи да се достават во оригинален 

примерок или заверена копија од нотар, не постари од 
шест месеци. 
Документите кои не ги содржат бараните податоци 

се сметаат за нецелосни и не се земаат предвид за разг-
ледување. 

 
IV.ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
IV.1. Пријавата со назнака за Ограничен повик бр. 

01/03 потпишана од овластено лице со бараната доку-
ментација се доставува на адреса: бул. �Александар 
Македонски� бр. 10, со назнака за Комисија за јавни 
набавки. 

IV.2. Пријавата се доставува во затворен коверт на 
кој во горниот лев агол стои назнака �не отворај� и 
бројот на овој ограничен повик. Ковертот не смее да 
содржи никаква ознака со која би можел да се иденти-
фикува понудувачот. 

IV.3. Краен рок на доставување на пријавата е 21 
ден од денот на објавувањето во јавното гласило. 

IV.4. Дополнителни информации во врска со огра-
ничениот повик, како и подигање на тендерска доку-
ментација(спецификации) можат да се добијат во 
Службата за правни и општи работи на нарачателот, на 
адреса: бул. �Александар Македонски� бр. 10, секој ра-
ботен ден од 10,00 - 12,00 часот, соба бр. 7 или на теле-
фон 02/3174-263 или 02/3174-248. 

IV.5. За подигање на тендер документацијата се 
плаќа 1000,00 денари за општиот дел и 2000,00 денари 
за секоја барана спецификација, даночен број 4030955-
261454, ж-ска 300000000232933 во Комерцијална банка 
Скопје или на благајната на претпријатието. Даночниот 
број и ж-ска се однесуваат и за уплата на гаранцијата 
за учество на набавката. 
Само понудувачите кои ќе подигнат тендерска до-

кументација имаат право на учество на ограничениот 
повик. 

IV.6. Документите кои ќе бидат доставени по исте-
кот на дадениот рок нема да се земаат предвид. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Согласно член 15, 17 и 18 од Законот за јавни наба-
вки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), Коми-
сијата за јавни набавки при ЈП �Комунална хигиена� 
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-5054 

ЗА НАБАВКА НА  ЧЕТИРИ СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА 
ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Набавувач: ЈП �Комунална хигиена� � Скопје. 
Предмет на набавка: 
Четири специјални возила за подигање и транспорти-

рање на комунален отпад од пластични канти од 120 л. 
Утоварот на комуналниот отпад да биде со механизам 

за автоматска работа (Целер) � истоварот на комуналниот 
отпад да биде со кипање, на мин. висина од 1,40 м и со 
вградени стабилизатори-максимална ширина вклучувајќи ја 
и надградбата 1700 мм; 

- капацитет на надградба   до 4,4 м3; 
- шасија со две осовини; 
- нето носивост  до 1500 кгр; 
- макс. должина на шасија 
  со надградба       4500 мм; 
- еуро дизел четирицилиндричен 
   мотор со снага до       48KVV; 
- возилото да биде опремено со соодветна 
   сигнализација за комунални возила. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Податоци на понудувачот (содржани во Законот за 

јавни набавки), цени на понудата во денари, начин и 
услови на плаќање и рок на испорака. 

 
3. ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПОНУДУВАЧОТ КОЈА 

ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ СО ПОНУДАТА 
Опфатена во член 26 од Законот за јавни набавки, 

по можност оригинал или заверено копие од оригина-
лот. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
1. Цена на возилото   40 бода; 
2. Услови на плаќање   40 бода; 
3. Технички карактеристики-квалитети 15 бода; 
4. Рок на испорака     5 бода. 
 
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
Согласно Законот за јавни набавки (пречистен текст) 

во рок од 15 дена од последната објава во средствата за 
информирање, да ја достават комплет бараната доку-
ментација за учество до Комисијата за јавни набавки 
при ЈП �Комунална хигиена� � Скопје, ул. �Лазар Ли-
ченоски� бб. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Секој понудувач има право да учествува само со ед-

на понуда. Се она што не е наведено во понудата, ќе се 
регулира согласно Законот за јавни набавки, а за тер-
минот на отворањето на понудите, понудувачите ќе би-
дат дополнително известени. 
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Дополнителни информации може да се добијат на 

тел: 3118525 од Комисијата за јавни набавки на ЈП 
�Комунална хигиена� � Скопје. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 8 и 45  од Законот за јавни наба-

вки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за 
јавни набавки на Општина Могила, објавува 

 
БАРАЊЕ БР. 01/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 

 
1. Општи одредби 
1. Набавувач: Општина Могила, адреса 7216 Могила, 

тел/факс 047 296466. 
2. Предмет на набавката:  
Прибирање понуди за изградба на улици (тампони-

рање и асфалтирање во населени места во Општина 
Могила. 

3. Содржина на понудата 
- Име и адреса на понудувачот; 
- Понудувачот да достави цени по позиции и еди-

нечни по м3 за вграден тампон и м2 за вграден асфалт, 
вкупна цена со пресметан ДДВ, рок на завршување на 
работите, гаранција и квалитет на работите, начин и 
рок на плаќање. 

4. Доставување на понудите 
Рок на доставување на понудата е 8 дена од објаву-

вањето во �Службен весник на РМ�. 
5. Критериуми за избор на  понудувач 
- Цена, гаранција за квалитет, начин и рок на плаќа-

ње, рок на извршување. 
6. Завршни одредби 
Понудите се доставуваат во предвидениот рок по по-

шта на адреса Општина Могила, 7216 Могила или лично 
во Општина Могила до Комисија за јавни набавки. 
Понудите кои не се пристигнати во предвидениот 

рок и не се изработени според пропозициите на бара-
њето нема да бидат разгледувани.  
Информации за појаснување можат да се добијат на 

телефон 047 296 466. 
Секој понудувач настапува со по една понуда. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 17 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ � бр. 21/02), Комисија-
та за јавни набавки на општина Белчишта, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА 
ЛОКАЛЕН  ПАТ ЗА НАСЕЛЕНО МЕСТО СОШАНИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Набавувач: Општина Белчишта, со седиште во Бел-

чишта. 
Предмет на набавката: изградба на локален пат за 

населено место Сошани. 
Предмер пресметката која ги содржи описот на ра-

ботите и другите потребни податоци може да се подиг-
не во општина Белчишта, во работните денови од 7,00 
до 15,00 часот. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Во понудата треба да бидат разработени следните 

критериуми: 
- името, адресата и седиштето на понудувачот; 
- вкупна цена во која треба да бидат вкалкулирани 

сите трошоци на понудувачот до пуштање во употреба 
на објектот; 

- цена по позиции - изразена во денари на секоја 
ставка од предмер пресметката; 

- рок за завршување на работите; 
- преглед (референца) за завршени исти или слични 

работи; 
- начин и услови на плаќање; 
- гаранција за квалитет на работите. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која пону-

дувачот задолжително треба да ја приложи) 
- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет од Централниот регистар; 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност �забрана за вршење на 
дејност; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите не смеат да бидат постари од 6 (шест) 

месеци. 
 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
1. Вкупна цена  60 бодови; 
2. Услови за плаќање  30 бодови; 
3. Рок на извршување  10 бодови; 
  Вкупно бодови: 100 бода. 
 
5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
Крајниот рок на доставувањето на понудите е 15 

(петнаесет) дена од денот на објавувањето на отворе-
ниот повик. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци, од-

носно документацијата согласно отворениот повик и 
кои ќе бидат доставени по истекот на дадениот рок не-
ма да бидат разгледувани. 
Јавното отворање на понудите во присуство на ов-

ластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
30 јули 2003 година, во 12 часот во просториите на оп-
штина Белчишта. 
Претставниците на понудувачите на денот на отво-

рањето на понудите потребно е на Комисијата на наба-
вувачот да и предадат писмено овластување за застапу-
вање на понудувачот. 
Понудите се доставуваат на начин утврден во член 

55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки. 
Понудите се доставуваат по пошта или во архивата 

на општина Белчишта. 
Секој понудувач учествува со една понуда. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Комисијата за јавни набавки на Министерството за 

економија го издава следното  
 

И З В Е С Т У В А Њ Е 
 
Понудите доставени од понудувачите по објавениот 

Отворен повик бр. 7/2003 за печатење на билтен, ќе ги 
отвори на ден 28.07.2003 година (понеделник) со поче-
ток во 14 часот во просториите на Министерството за 
економија на ул. �Јуриј Гагарин� бр. 15 (сала на први 
спрат).  

Комисија за јавни набавки 
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Преглед на акц

Македонската берз
Капиталот во о

непродаден. Согла
продажба но овој п

 
АКЦИИ  

Ред. 
бр. 

Акционерско 
друштво 

1 Полипласт С

2 
Живино-
Комерц Ш

3 Козјак К

4 
Млекара 
Прилеп П

5 Техника П

6 ЖАС С

7 Југ-Турист К

8 Градба П

9 Паластурист С

10 Семкорп Р

11 Страшо Пинџур К

12 Автосервис К
 
УДЕЛИ 

Ред. 
бр. 

Друштво со огр
одговорно

1 Битолска суровин

2 Ветеринарна стан

3 6-ти Ноември 

4 Злетово-Саса 

5 Креатинг Инжен

6 Ѕвездакооп 

7 Санде Цветковск

8 Депласт-Мека пр
 
Непродадените
Акциите и удел

Република Македо
 

 
AГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 

ии и удели кои ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на 
а на долгорочни хартии од вредност на 08.08.2003 година (петок).  
вие друштва веќе беше понуден на две последователни берзански аукции, но остана 
сно законските измени, акциите односно уделите во овие друштва повторно се нудат за 
ат со нови одлуки на Управниот oдбор на Агенцијата за приватизација.   

Место 
Вредност на 
друштвото 

(ЕУР) 

Капитал 
за 

продажба 
(ЕУР) 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото 

Број на 
акции за 
продажба

Почетна 
продажна 
цена на една 
акција (ЕУР) 

 
Дејност 

труга 1.278.914 744.504 58,21% 14.561 5,11 

Производство на 
други производи од 
пластични маси 

тип 3.201.976 713.417 22,28% 139.532 0,26 
Живинарство 

уманово 873.781 23.541 2,69% 921 1,28 Високоградба 

рилеп 508.719 59.988 11,79% 1.173 2,56 

Преработка на млеко 
и производство на 
сирење 

рилеп 166.477 70.047 42,08% 274 12,78 Градежништво 

копје 3.508.262 1.545.844 44,06% 41.246 1,87 
Превоз на стоки во 
друмски сообраќај 

уманово 944.152 289.185 30,63% 5.656 2,56 

Превоз на патници и 
стока во домашен и 
меѓународен 
сообраќај 

рилеп 136.873 23.008 16,81% 90 12,78 Градежништво 

копје 562.421 79.191 14,08% 155 25,56 Туристички агенции 

адовиш 15.338.760 722.302 4,71% 14.127 2,56 
Производство на 
бакар 

авадарци 375.493 110.975 29,55% 2.170 2,56 
Производство на 
режана граѓа 

уманово 292.392 37.018 12,66% 724 2,56 

Производство на при-
клучна земјоделска  
механизација и  
сервисирање 

аничена
ст Место 

Вредност на 
друштвото 

(ЕУР) 

Удел за 
продажба 

(ЕУР) 

Учество на 
уделот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото 

Почетна 
продажна 
цена на 
уделот 
(ЕУР) 

Дејност 

а Битола 155.551 36.172 23,25% 1.809 
Рециклажа на 
секундарни суровини 

ица Демир Хисар 13.754 688 5,00% 34 
Земјоделски услуги за 
сточарство 

Радовиш 1.521 836 55,01% 42 
Книговодствени 
услуги 

Скопје 188.314 637 0,34% 32 

Трговија на големо со 
непрехранбени 
производи 

еринг Скопје 2.667 1.467 55,00% 73 
Инженеринг, 
проектирање, надзор 

Штип 177.524 151.844 85,53% 7.592 

Земјоделски услуги за 
растително 
производство 

и 
с.Горобинци, 
Свети Николе 76.694 5.681 7,41%

 
284 

 
Поледелство 

ограма Дебар 274.973 96.828 35,21% 4.841 
Друга преработка на 
пластични маси 

 акции и удели, под истите услови, ќе бидат понудени за продажба на 15.08.2003 (петок). 
ите ќе бидат понудени за плаќање во готово или со хартии од вредност издадени од 
нија 
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ка Македонија за месец јуни 2003 година... 68

О Б Ј А В И 
 
Врз основа на член 74  од Законот за сметководство 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 42/93, 
48/93, 6/95, 32/98, 39/99 и 70/2001), Државниот завод за 
статистика ги утврдува и објавува 

 
К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 

ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2003 ГОДИНА 

 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производители на индустриски производи во јуни 2003 
година во однос на мај 2003 година е -0.016. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на го-
дината до крајот на месецот  е  -0.009. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дители на индустриски производи во јуни 2003 година 
во однос на истиот месец од претходната година изнесу-
ва - 0.011. 

4. Коефициентот на порастот на просекот на животни-
те трошоци во Република Македонија од почетокот на 
годината до крајот на јуни 2003 година во однос на жи-
вотните трошоци во Република Македонија е 0.009. 

                                           
                                                      Директор, 
                                    м-р Дончо Герасимовски, с.р. 
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