
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Понеделник, 24 ноември 2003 
Скопје 

Број 74                        Год.  LIX 

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

 
1619. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 52/91 и 91/01), согласно член 1 
од Законот за помилување (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 20/93), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА  
I 

Потполно се ослободува од извршување на неиздр-
жаниот дел од казната затвор осуденото лице: 

1
 

. Дејан Петар Трајчевски од Скопје. 
II 

Извршувањето на казната затвор им се замени со 
условна осуда за време од 1 година на осудените лица: 

1. Лулзим Љазим Усеини од с. Сенокосе, во траење 
од 4 месеци, 

2. Славко Томе Георгиевски од Скопје, во траење 
од 5 месеци, 

3. Имер Сами Рашиди од Скопје, во траење од 4 ме-
сеци, 

4. Џемил Саит Ајети од с. Дебреше, во траење од 4 
месеци, 

5. Горан Стојмен Јордановски од Скопје, во траење 
од 5 месеци. 

III 
Извршувањето на казната затвор му се замени со 

условна осуда за време од 2 години на осуденото лице: 
1. Нијази Шаќир Камбери од с. Блаце, во траење од 

6 месеци. 
IV 

Делумно се ослободуваат од натамошно извршува-
ње на казната затвор осудените лица: 

1. Љубиша Радоје Ристески од Скопје, во траење од 
3 месеци, 

2. Мите Стоимен Маневски од Кратово, во траење 
од 3 месеци, 

3. Ѓорѓи Никола Ушинов од с. Ново Село, во трае-
ње од 2 месеци. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  

    Бр. 07-1577   Претседател 
19 ноември 2003 година      на Република Македонија, 

       Скопје          Борис Трајковски, с.р. 
___________ 

1620. 
Врз основа на член 5 став 2 од Законот за Народниот 

правобранител (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 60/03), Собранието на Република Македонија, на 
сед ицата одржана на 20 ноември 2003 година, донесе н

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЗАМЕНИЦИТЕ 
НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ  

1. Народниот правобранител има десет заменици. 
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 

престанува да важи Одлуката за определување бројот 
на замениците на Народниот правобранител (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 50/97). 

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

 
С ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  Бр. 07-5870/1                            Претседател 

20 ноември 2003 година    на Собранието на Република 
             Скопје                                    Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
1621. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Служ-

бен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 
43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 32/01, 50/01, 52/01 и 
45/02) и член 28, 29 и 30 од Законот за данокот на 
додадена вредност (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03) 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 24 ноември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА  
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                         до 14,069 
- МБ - 98                                                         до 14,492 
-  БМБ - 95                                                       до 14,735 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                              до 15,132 
-  Д - 2                                                              до 14,709 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                        до 15,722 
г ) Мазут                                            до 10,469 ден/кг. 
2. Претпријатијата и другите правни лица, како и 

вршителите на дејност со личен труд што вршат про-
мет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати, така што највисоките малопродаж-
ни ени да изнесуваат и тоа: ц 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 50,50 
- МБ - 98                                                           до 51,00 
- БМБ - 95                                                         до 48,00 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                до 36,50 
-  Д - 2                                                                до 36,00 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                         до 26,50 
г ) Масло за горење (мазут)           до 12,943 ден/кг. 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 

и "в" важат франко пумпна станица, а цената на пот-
точката "г" важи франко производител во земјата. 
Во малопродажните цени содржан е данокот на 

додадена вредност согласно Законот. 
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3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците 
согласно Законот изнесуваат и тоа:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                              25,128 
- МБ - 98                                                              25,128 
- БМБ - 95                                                            22,343 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                   12,200 
-
 
 Д - 2                                                                   12,199 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
-
 
 екстра лесно (ЕЛ)                                               3,136 
г
 
) Масло за горење (мазут)                  0,100 ден/кг. 

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 
оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                             до 3,20 
- МБ - 98                                                             до 3,20 
-
 
 БМБ - 95                                                           до 3,20 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                                  до 3,20 
-
 
 Д - 2                                                                  до 3,20 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-
 
 екстра лесно (ЕЛ)                                           до 3,20 
г
 
) Масло за горење (мазут)                 до 0,4 ден/кг. 

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 
оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши 
уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за 
пензиско-инвалидско осигурување. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 
25.1 .2003 година. 1

 
        Бр. 23-5118/1                  Заменик на претседателот 
24 ноември 2003 година        на Владата на Република   
             Скопје    Македонија, 
                   Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
1622. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03) и член 4 од Зако-
нот за правата, обврските и одговорностите на органи-
те на државната власт во поглед на средствата во др-
жавна сопственост што тие ги користат и располагаат 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
61/02), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17.11.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА  
Член 1 

Со оваа одлука без надомест се отстапуваат матери-
јални средства со кои располага Државниот завод за 
статистика на Министерството за правда и тоа: 

- 15 (петнаесет) персонални сметачи IBM 466 
DX2/330 со придружна опрема и тоа: 15 (петнаесет) 
монитори IBM, 15 (петнаесет) тастатури и 15 (петнае-
сет) приклучни кабли; 

 - 12 (дванаесет) персонални сметачи IBM P75/330 
со придружна опрема и тоа: 12 (дванаесет) монитори 
IBМ, 12 (дванаесет) тастатури и 12 (дванаесет) прик-
лучни кабли; 

- 2 (два) персонални сметачи IBM P100/750 со при-
дружна опрема и тоа: 2 (два) монитори IBM, 2 (две) та-
статури и 2 (два) приклучни кабли; 

- 5 (пет) персонални сметачи HP VECTRA 4/66 со 
придружна опрема и тоа: 5 (пет) монитори, 5 (пет) та-
статури и 5 (пет) приклучни кабли и 

-
 
 6 (шест) печатари Inkjet Oki 2010. 

Член 2 
Примопредавањето на опремата од член 1 од оваа 

одлука да се изврши меѓу Државниот завод за стати-
стика и Министерството за правда, во рок од петнаесет 
ден  од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. а

 
Член 3 

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

 
  Бр. 23-4936/1                   Претседател на Владата 

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

___________ 
1623. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03) и член 4 од Зако-
нот за правата, обврските и одговорностите на органи-
те на државната власт во поглед на средствата во др-
жавна сопственост што тие ги користат и располагаат 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
61/02), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17.11.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ТСТАПУВАЊЕ  НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА О 
Член 1 

Со оваа одлука без надомест се отстапуваат матери-
јални средства со кои располага Државниот завод за 
статистика на Секретаријатот за законодавство и тоа: 

-  5 (пет) печатари  Inkjet Oki 2010. 
Член 2 

Примопредавањето на опремата од член 1 од оваа 
одлука да се изврши меѓу Државниот завод за статисти-
ка и Секретаријатот за законодавство, во рок од петнае-
сет ена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. д 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�.  
  Бр. 23-4936/2                    Претседател на Владата 

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

___________ 
1624. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/00 и 12/03) и член 4 од Законот за пра-
вата, обврските и одговорностите на органите на држав-
ната власт во поглед на средствата во државна сопстве-
ност што тие ги користат и располагаат (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 61/02), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 17.11.2003 
год на, донесе и 

О Д Л У К А 
ЗА ТСТАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА О 

Член 1 
Со оваа одлука без надомест се отстапуваат матери-

јални средства со кои располага Државниот завод за ста-
тистика на Министерството за транспорт и врски и тоа: 

- 10 (десет) персонални сметачи IBM 466 DX2/330 
со придружна опрема и тоа: 10 (десет) монитори IBM, 
10 (десет) тастатури и 10 (десет) приклучни кабли; 

- 6 (шест) персонални сметачи IBM P75/330 со при-
дружна опрема и тоа: 6 (шест) монитори IBM, 6 (шест) 
тастатури и 6 (шест) приклучни кабли и 

- 2 (два) персонални сметачи FUJIТSY со придруж-
на опрема и тоа: 2 (два) монитори, 2 (две) тастатури и 2 
(два) приклучни кабли. 
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Член 2 
Примопредавањето на опремата од член 1 од оваа 

одлука да се изврши меѓу Државниот завод за стати-
стика и Министерството за транспорт и врски, во рок 
од петнаесет дена од денот на влегувањето во сила на 
ова  одлука. а 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

       Бр. 23-4936/3                     Претседател на Владата      
17 ноември 2003 година        на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1625. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03) и член 4 од Зако-
нот за правата, обврските и одговорностите на органи-
те на државната власт во поглед на средствата во др-
жавна сопственост што тие ги користат и располагаат 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
61/02), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17.11.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА  
Член 1 

Со оваа одлука без надомест се отстапуваат матери-
јални средства со кои располага Државниот завод за 
статистика на Државниот архив на Република Македо-
нија и тоа: 

- 14 (четиринаесет) персонални сметачи IBM 466 
DX2/330 со придружна опрема и тоа: 14 (четиринаесет) 
монитори IBM, 14 (четиринаесет) тастатури и 14 (чети-
ринаесет) приклучни кабли; 

- 1 (еден) персонален сметач IBM P75/330 со при-
дружна опрема и тоа: 1 (еден) монитор IBM, 1 (една) 
тастатура и 1 (еден) приклучен кабел и  

-
 
 6 (шест) печатари Inkjet Oki 2010. 

Член 2 
Примопредавањето на опремата од член 1 од  оваа 

одлука да се изврши меѓу Државниот завод за стати-
стика и Државниот архив на Република Македонија, во 
рок од петнаесет дена од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
  Бр. 23-4936/4                     Претседател на Владата 

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

__________ 
1626. 
Врз основа на член 4, а во врска со член 18 од Зако-

нот за правата, обврските и одговорностите на органи-
те на државната власт во поглед на средствата во др-
жавна сопственост што тие ги користат и располагаат 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
61/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 17.11.2003 година, донесе а 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА СРЕДСТВА И ОП-
РЕМА И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ОБЈЕКТИ И 

ОБРАБОТЛИВО ЗЕМЈИШТЕ  
Член 1 

Во Одлуката за продажба на средства и опрема и 
давање под закуп на објекти и обработливо земјиште 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
68/2003), во членот 2 став 1, по зборот �закуп� се дода-
ваaт зборовите: �со непосредна спогодба�. 

Во ставот 2 зборовите: �Почетната цена� се замену-
ваа  со зборот �Висината�. т

 
Член 2 

П о членот 2 се додава нов член 2-а, кој гласи: 
�Член 2-а 

Продажбата на средствата и опремата и давањето 
под закуп на објектите и обработливото земјиште од 
член 1 и 2 на оваа одлука се врши со обврска на купу-
вачот, односно закупецот за преземање на работниците  
вработени во Министерството за одбрана кои работат 
на објектите и обработливото земјиште кои се издаваат 
под закуп.�   

Член 3 
Во член 3 зборовите: �и издавањето под закуп на 

средствата�, се бришат.  
Член 4 

Во член 4 по зборот �закуп� се додаваат зборовите: 
�на објектите и обработливото земјиште�, а по зборо-
вит : �член 1� се додаваат зборовите: �и член 2�. е

 
Член 5 

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

 
        Бр. 23-4956/1                   Претседател на Владата      
17 ноември 2003 година        на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1627. 
Врз основа на член 13 од Законот за правата, обврски-

те и одговорностите на органите на државната власт во 
поглед на средствата во државна сопственост што тие ги 
користат и располагаат (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 61/02) и член 36, став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 17.11.2003 
год на, донесе и

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРИБАВУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ  

Член 1 
Во член 2 од Одлуката за прибавување на недвиж-

ности (�Службен весник на Република Македонија�, 
бр. 56/03, 65/03 и 68/03) ставот 2 се менува и гласи: 

�Цената од став 1 од овој член ќе се исплати од Бу-
џетот на Република Македонија за 2003 година, раздел 
09002 Министерство за финансии - функции на држа-
вата, програма 12 - функција, потставка 467121 - Из-
градба на други објекти�. 
По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
�Данокот на промет на недвижности и права и тро-

шоците околу заверувањето на Договорот за продажба 
на недвижноста од алинеја 1 од овој член, ќе паднат на 
товар на Буџетот на Република Македонија и тоа, од 
раздел 09002 Министерство за финансии - функции на 
државата, програма 12 - Функција, потставка 467121 - 
Изградба на други објекти ќе се исплати данокот на 
промет на недвижности и права и од раздел 09002 Ми-
нистерство за финансии - функции на државата, про-
грама 12 - Функција, потставка 427122 - Други опера-
тивни расходи, ќе се исплатат трошоците околу заверу-
вањето на Договорот за продажба на недвижноста.� 

 
Член 2 

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

 
        Бр. 23-4562/2                   Претседател на Владата      
17 ноември 2003 година        на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 
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1628. 
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. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.11.2003 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, кај разделот 
03001 Уставен суд на Република Македонија, Програ-
ма 11 - Администрација, потставката 468115-Други ре-
конструкции и реновирања се намалува за 500.000 де-
нари, потставката 463111 Купување на канцелариски 
мебел се зголемува за 500.000 денари.  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе биде објавена во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
        Бр. 23-4777/1                    Претседател на Владата      
17 ноември 2003 година        на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1629. 
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. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата  одржана на 17 ноември 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 161.01-Агенција за млади и спорт, Програма 
11-Администрација, потставката 421111-Електрична 
енергија се намалува за 32.000 денари, потставката 
421112-Водовод и канализација се намалува за 29.800 
денари, поставката 421113-Ѓубретарина се намалува за 
19.500 денари, потставката 422111-Централно греење 
се намалува за 11.700 денари, а потставката 423112-Те-
лефон и телефакс се зголемува за 93.000 денари.  

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

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

  Бр. 23-4724/1      Претседател на Владата      
17 ноември 2003 година        на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1630. 
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. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата  одржана на 17 ноември 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, кај разделот 
12101 Министерство за животна средина и просторно 

планирање, Програма 12-Животна средина, потставка-
та 401112 Основни плати-работници се намалува за 
51.883 денари, а по потставката 427122 се отвора нова 
потставка 443314 Надомест по основ на реформа на 
јавна администрација со износ 51.883 денари.  

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

нот на објавувањето  во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
  Бр. 23-4865/1      Претседател на Владата      

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

__________ 
1631. 
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. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата  одржана на 17 ноември 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-180.01 Министерство за култура, Програма 
11-Администрација, потставката 401112-Основни пла-
ти-работници се намалува за 350.000 денари, потста-
вката 401216-Надомест за превоз до и од работно место 
се намалува за 73.000 денари, потставката 401217-На-
домест за храна се намалува за 81.000 денари, потста-
вката 402111-Основни придонеси за ПИО се намалува 
за 150.000 денари, потставката 402113-Други придоне-
си  за ПИО се намалува за 7.000 денари, потставката 
402211-Основни придонеси за здравство се намалува за 
39.000 денари, потставката 402511-Персонален данок 
од доход се намалува за 40.000 денари, потставката 
426712-Независни консултанти и експерти се намалува 
за 410.000 денари, а потставката 420122-Патување во 
странство-патни расходи се зголемува за 125.000 дена-
ри, потставката 420123-Патување во странство-сместу-
вање се зголемува за 300.000 денари, потставката 
420124-Патување во странство-споредни расходи се 
зголемува за 75.000 денари, потставката 421115-Други 
комунални такси и услуги се зголемува за 8.700 дена-
ри, потставката 423112-Телефон и телефакс се зголему-
ва за 440.000 денари, поставката 423211-Горива и масла 
се зголемува за 60.000 денари, потставката 425111-По-
правка и сервисирање се зголемува за 141.300 денари. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 23-4774/1                    Претседател на Владата      

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

__________ 
1632. 
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. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата  одржана на 17 ноември 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 Македони-

ја за 2003 година, кај сметката 637, раздел 35025 Основен 
суд Скопје 1, Програма 12-Судска администрација, пот-
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ставката 421111-Електрична енергија се намалува за 
420.000 денари, потставката 421112-Водовод и канализа-
ција се намалува за 50.000 денари, потставката 423111-
Пошта се зголемува за 151.000 денари, потставката 
423112-Телефон и телефакс се зголемува за 250.000 дена-
ри, потставката 423211-Горива и масла се зголемува за 
30.000 денари и потставката 423214-Регистрација на мо-
торни возила се зголемува за 39.000 денари. 

 
Член 2 

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

  Бр. 23-4779/1                    Претседател на Владата      
17 ноември 2003 година        на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1633. 
Врз основа на член 7,  став 2  од Законот за извршува-

ње на Буџетот на Република Македонија за 2003 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/03 и 
61/03), Владата на Република Македонија, на седницата 
одр ана на  17.11.2003 година, донесе ж

 
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 раз-
делот 130.01 - Министерство за транспорт и врски, про-
грама 11- Администрација, потставката 421115- Други 
комунални такси и услуги се намалува за 30.000 денари, 
потставката 423217 - Други расходи за транспорт се на-
малува за 100.000 денари, потставката 424711 - Средства 
за одржување на хигиената се намалува за 30.000 дена-
ри, потставката 425211 - Услуги за чистење се намалува 
за 30.000 денари, потставката 425214 - Поправки на ме-
бел се намалува за 60.000 денари, потставката 463213 - 
Купување на клима уреди се намалува за 340.000 дена-
ри, а потставката 424112-Списанија, весници и други из-
данија се зголемува за 90.000 денари, потставката 
424712- Ситен инвентар, алат и други поправки се зголе-
мува за 30.000 денари, потставката 425215 - Други услу-
ги за поправки и одржување се зголемува за 130.000 де-
нари, потставката 463212 - Купување на информатичка 
опрема се зголемува за 340.000 денари. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 23-4919/1                     Претседател на Владата 

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

___________ 
1634. 
Врз основа на член 7,  став 2  од Законот за извршува-

ње на Буџетот на Република Македонија за 2003 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/03 и 
61/03), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на  17.11.2003 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 Македони-
ја за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 36012 Ос-
новно јавно обвинителство Охрид, Програма 12-Судска 

администрација, потставката 423112 Телефон и телефакс 
се намалува за 30.000 денари, потставката 427122 Други 
оперативни расходи се зголемува за 30.000 денари. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 23-4710/1                    Претседател на Владата 

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

___________ 
1635. 
Врз основа на член 7,  став 2  од Законот за извршува-

ње на Буџетот на Република Македонија за 2003 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/03 и 
61/03), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на  17.11.2003 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, раздел 35026 Ос-
новен суд Скопје 2, Програма 12-Судска администраци-
ја, потставката 421111 - Електрична енергија се намалу-
ва за 1.200.000 денари, потставката 423111 - Пошта се 
зголемува за 300.000 денари, потставката 425215 - Сер-
висирање на опрема се зголемува за 100.000 денари, пот-
ставката 426718 - Други договорни услуги се зголемува 
за 200.000 денари и потставката 427120- Оперативни 
расходи на судовите се зголемува за 600.000 денари. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 23-4711/1                    Претседател на Владата 

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

___________ 
1636. 
Врз основа на член 7,  став 2  од Законот за извршува-

ње на Буџетот на Република Македонија за 2003 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/03 и 
61/03), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на  17.11.2003 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, раздел 35023 Ос-
новен суд - Велес, Програма 12-Судска администрација, 
потставката 427120 - Оперативни расходи на судовите 
се намалува за 280.002 денари, а потставката 423111 - 
Пошта се зголемува за 280.002 денари. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 23-4911/1                    Претседател на Владата 

17 ноември 2003 година         на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
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1637. 
Врз основа на член 7,  став 2  од Законот за извршува-

ње на Буџетот на Република Македонија за 2003 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/03 и 
61/03), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на  17.11.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

Во посебниот дел на Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, во разделот 04002-
Служба за општи и заеднички работи во Владата на Ре-
публика Македонија, Програма 11-Администрација, 
потставката 468111 - Реконструкција на градежни обје-
кти се намалува за 24.750.000,00 денари, потставката 
464112 - Купување на автомобили се зголемува за 
24.750.000,00 денари. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 23-4695/1                     Претседател на Владата 

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

___________ 
1638. 
Врз основа  на член 39 став 1 од Законот за Владата 

на Република Македонија  (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/03), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 17 но-
ември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД  ДОЛЖНОСТА  ГЕНЕРАЛЕН  
СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

1. Снежана Тасиќ се разрешува од должноста гене-
рален секретар на Владата 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. 17-4985/1                    Претседател на Владата 
17 ноември  2003 година        на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1639. 
Врз основа  на член 39 став 1 од Законот за Владата 

на Република Македонија  (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/03),  Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 17 но-
ември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР  
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 
1. За генерален секретар на Владата на Република 

Македонија, се именува Миле Зечевиќ, досегашен за-
меник на директорот на ЈП за аеродромски услуги 
�Македонија� - Скопје. 

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

 
         Бр. 17-4986/1                    Претседател на Владата 
17 ноември  2003 година        на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

1640. 
Врз основа  на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија  (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 2003 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈП  ЗА АЕРОДРОМСКИ 

УСЛУГИ  �МАКЕДОНИЈА� - СКОПЈЕ 
 

1. Миле Зечевиќ се разрешува од должноста заме-
ник на директорот на Јавното претпријатие за аеро-
дромски услуги �Македонија� - Скопје, поради замину-
вање на друга должност. 

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

 
         Бр. 17-4987/1                    Претседател на Владата 
17 ноември  2003 година        на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1641. 
Врз основа  на член 19 став 1 од Деловникот за ра-

бота на Владата на Република Македонија  (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 38/01, 98/02, 
9/03, 47/03, 64/03 и 67/03), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 17 ноември 2003 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

1. Изет Ризаковски се разрешува од должноста за-
меник на генералниот секретар на Владата на Републи-
ка Македонија. 

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

 
         Бр. 17-4988/1                    Претседател на Владата 
17 ноември  2003 година        на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1642. 
Врз основа на член 7 од Законот за слободни економ-

ски зони (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 56/99, 41/2000 и 6/02), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 17 ноември 2003 годи-
на, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДИРЕКЦИЈАТА  ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ 

ЗОНИ - СКОПЈЕ 
 

1. Џеладин Шатку се разрешува од должноста дире-
ктор на Дирекцијата за слободни економски зони - 
Скопје. 

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

 
  Бр. 17-4989/1                    Претседател на Владата      

17 ноември 2003 година        на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 
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1643. 
Врз основа на член 7 од Законот за слободни економ-

ски зони (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 56/99, 41/2000 и 6/02), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 17 ноември 2003 годи-
на, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА       
ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ - СКОПЈЕ 

      1646. 

 
1. За директор на Дирекцијата за слободни економ-

ски зони - Скопје се именува Џемали Мехази, дипл. еко-
номист.  

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

 
Бр. 17-4990/1                     Претседател на Владата      

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

__________ 
1644. 
Врз основа на член 61 став 1 од Законот за јавните 

набавки (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 26/98, 50/01, 2/02 и 24/03), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17 ноември 2003 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН И ЗА-
МЕНИК ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ ПО  

ЈАВНИ НАБАВКИ 
 

1. Од должноста член и заменик член на Комисијата 
за жалби по јавни набавки се разрешуваат, поради зами-
нување на друга должност: 

- Андреј Петров, 
- Игор Милев. 
2. За член и заменик член на Комисијата за жалби по 

јавни набавки се именуваат: 
а) за член 
- Игор Милев, адвокат, 
б) за заменик член 
- Ана Данева-Маркова, доктор на медицина. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-4948/2                    Претседател на Владата      

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

__________ 
1645. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 17 ноември 2003 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ �КИРИЛ И МЕТОДИЈ�  

СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
ОУ �Кирил и Методиј� - Свети Николе се разрешуваат: 

- Илија Јованчев, 
- Лазар Нацев. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Кирил и 

Методиј� - Свети Николе се именуваат: 
- Сашо Велковски, дипл. економист, вработен во 

Министерството за финансии - ПЕ Свети Николе, 
- Ленче Георгиева, дипл. економист.  

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

 
 Бр. 17-4992/1                     Претседател на Владата      

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

__________ 

Врз основа на член 96 од Законот за основното 
образование (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 
42/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17 ноември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ  ОДБОР  НА  ОУ  �ГОЦЕ  ДЕЛЧЕВ� 

СВЕТИ НИКОЛЕ 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОУ �Гоце Делчев� � Свети Николе се разрешуваат: 
- Сашо Наумов, 
- Гоце Наунов. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Гоце 

Делчев� � Свети Николе се именуваат: 
- Стевчо Максимов, геодетски инженер, 
- Јове Јакимов, дипл. економист, вработен во Мини-

стерството за финансии ПЕ � Свети Николе. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-4993/1      Претседател на Владата 

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

___________ 
1647. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното 

образование (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 
42/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17 ноември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР  НА  ОУ  �ДАМЕ  ГРУЕВ�  

С. ЕРЏЕЛИЈА, СВЕТИ НИКОЛЕ 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОУ �Даме Груев� � с. Ерџелија, Свети Николе се разре-
шуваат: 

- Томислав Андонов, 
- Љупчо Мастев. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Даме 

Груев� � с. Ерџелија, Свети Николе се именуваат: 
- Тано Лугов, дипл. професор по одбрана и заштита, 

вработен во Министерството за одбрана � ПЕ - Свети 
Николе,  

- Тодорче Начев, дипл. професор по одбрана и за-
штита, вработен во ДОО �Полјоделство� � с. Ерџелија, 
Свети Николе. 

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

 
  Бр. 17-4994/1     Претседател на Владата 

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



Стр. 8 - Бр. 74 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 ноември 2003 
 
1648. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното 

образование (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 
42/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17 ноември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА    
УЧИЛИШНИОТ  ОДБОР  НА  ОУ  �АЦО  ШОПОВ� 

С. ГОРОБИНЦИ, СВЕТИ НИКОЛЕ  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОУ �Ацо Шопов� � с. Горобинци, Свети Николе се раз-
решуваат: 

- Чедо Стојановски, 
- Миланче Стаменковски. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Ацо 

Шопов� � с. Горобинци, Свети Николе се именуваат: 
- Станка Анастасова, доктор на медицина, вработе-

на во ЈЗО Здравствен дом � Свети Николе, 
- Дарко Јованов, дипл. град. инж. вработен во Мини-

стерството за транспорт и врски � ПЕ � Свети Николе. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-4995/1      Претседател на Владата 

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

___________ 
1649. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното 

образование (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 
42/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17 ноември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР  НА ОУ �МЕТОДИЈА 

МИТЕВСКИ � БРИЦО� � ЛОЗОВО 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОУ �Методија Митевски � Брицо� � Лозово се разре-
шуваат: 

- Ване Наунов, 
- Драги Гацев. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Мето-

дија Митевски � Брицо� � Лозово се именуваат:  
- Љупчо Димитров, вработен во Локалната самоу-

права � Лозово, 
- Павле Иванов, техничар. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-4996/1      Претседател на Владата 

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

___________ 
1650. 
Врз основа  на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НАРОДНАТА МА-
ТИЧНА БИБЛИОТЕКА �ВУК  КАРАЏИЌ� - ГОСТИВАР 

 
1. Лазо Анастасовски се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Народната матична 
библиотека �Вук Караџиќ� - Гостивар. 

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

 
         Бр. 17-4969/1                   Претседател на Владата 
10 ноември  2003 година        на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1651. 
Врз основа  на член 100 став 1 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003),  Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА  НАРОДНАТА МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА 

�ВУК  КАРАЏИЌ� - ГОСТИВАР 
 
1. За вршител на должноста директор на  Народната 

матична библиотека �Вук Караџиќ� - Гостивар се име-
нува Златко Панзов, дипл. филолог по македонска кни-
жевност и јужнословенска книжевност. 

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

 
         Бр. 17-4970/1                   Претседател на Владата 
10 ноември  2003 година        на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1652. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 17 но-
ември 2003 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-2196/4 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА �МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ�-АД-СКОПЈЕ 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ 

НАОЃА ВО ХОТЕЛ �ТУРИСТ�-СКОПЈЕ 
 
1. Во лиценцата под бр. 23-2196/4 од 25.05.1998 го-

дина издадена на �Македонија турист�-АД-Скопје за 
постојано приредување на игри на среќа во автомат 
клуб, во точката 3 наместо бројот �21� треба да стои 
бројот �15�. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
�Службен весник на Република Македонија�. 

 
Бр. 23-4838/1                     Претседател на Владата      

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

__________ 
1653. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 17 но-
ември 2003 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-2196/4 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА �МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ�-АД-СКОПЈЕ 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ  

НАОЃА ВО ХОТЕЛ �ГРАНД�-СКОПЈЕ  
1. Во лиценцата под бр. 23-2196/4 од 25.05.1998 го-

дина издадена на �Македонија турист�-АД-Скопје за 
постојано приредување на игри на среќа во автомат 
клуб, во точката 3 наместо бројот �17� треба да стои 
бројот �15�. 
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2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
�Службен весник на Република Македонија�.  

  Бр. 23-4838/2                    Претседател на Владата      
17 ноември 2003 година        на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1654. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 17 но-
ември 2003 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-2196/4 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА �МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ�-АД-СКОПЈЕ 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ 

НАОЃА ВО ХОТЕЛ �БРИСТОЛ�-СКОПЈЕ  
1. Во лиценцата под бр. 23-2196/4 од 25.05.1998 го-

дина издадена на �Македонија турист�-АД-Скопје за 
постојано приредување на игри на среќа во автомат 
клуб, во точката 3 наместо бројот �17� треба да стои 
бројот �15�. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
�Службен весник на Република Македонија�.  

  Бр. 23-4838/3                    Претседател на Владата      
17 ноември 2003 година        на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1655. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 17 но-
ември 2003 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА -�ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ-
СКИ НАТПРЕВАРИ� ИЗДАДЕНА НА АКЦИО-
НЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГ-
РИ НА СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИ ИГРИ �ЛОТАРИЈА 
НА МАКЕДОНИЈА� СКОПЈЕ ПОД БР. 23-5266/1  

ОД 11.09.2001 ГОДИНА  
1. Во точка 2 од лиценцата наместо зборовите: �ул. 

�Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 1 во Прилеп� треба да стои: �ул. 
�Гоце Делчев� бб во Прилеп�. 

2. Оваа измена на лиценца се објавува во �Службен 
весник на Република Македонија�.  

  Бр. 23-4797/1                    Претседател на Владата      
17 ноември 2003 година        на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1656. 
Врз основа на член 93 од Законот за правата на вое-

ните инвалиди, на членовите на нивните семејства и на 
членовите на семејствата на паднатите борци (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 13/96), министерот за труд и со-
цијална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТА 
НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ КОИ УЧЕСТВУВААТ 
ВО ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА НА ВОЕНИТЕ 
ИНВАЛИДИ, НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕ-
МЕЈСТВА  И НА ЧЛЕНОВИТЕ  НА СЕМЕЈСТВАТА  

НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ  
Член 1 

Во Правилникот за работа на лекарските комисии 
кои учествуваат во постапката за остварување на пра-
вата според Законот за правата на воените инвалиди, 

на членовите на нивните семејства и на членовите на 
семејствата на паднатите борци (�Службен весник на 
РМ� бр. 58/96 и 73/99), во членот 17 ставот 2 зборови-
те: �во претходното тримесечје� се заменуваат со збо-
ровите: �во претходната година�. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
Бр. 12-1332/1                               Министер 

ноември 2003 година        за труд и социјална политика, 
     Скопје                          Јован Манасијевски, с.р. 

___________ 
1657. 
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, 4/02 37/02 и 31/03), 
согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вред-
ност донесена на седницата одржана на 12.11.2003 го-
дина, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ  
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 
1. На Акционерското друштво за гипс и гипсени 

префабрикати �Кнауф-Радика� АД Дебар се дава одо-
брение за издавање на долгорочни хартии од вредност 
� четврта емисија на 18.823 обични акции во вредност 
од 962.006,52 евра или во денарска противвредност од 
58.659.916,70 денари, согласно Одлуката за издавање 
на четврта емисија на акции бр. 02-50/5-3 од 17.04.2003 
година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање 
бр. 02-50/5-3 од 17.04.2003 година. 

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

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

 
  Бр. 07-1143/6           Комисија за хартии од вредност 

12 ноември 2003 година              Претседател, 
     Скопје             проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1658. 
Врз основа  на член 52 став 1 од Законот за хартии 

од вредност (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03),  сог-
ласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност 
донесена на седницата одржана на 12.11.2003 година, 
Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ 
НА РОКОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДВАНАЕСЕТТАТА 

ЕМИСИЈА А АКЦИИ Н
 

1. Се дава согласност на Инвестбанка АД Скопје за 
продолжување на рокот за реализација на дванаесеттата 
емисија на акции за три месеци, заклучно со 09.03.2004 
година на начин и под услови согласно Одлуката од 
Собрание на акционери за издавање долгорочни хар-
тии од вредност - акции од дванаесеттата емисија бр. 
1374/15 од 31.03.2003 година и Одлуката од Управниот 
Одбор на Инвестбанка АД Скопје за пролонгирање на 
рокот за реализација на дванаесеттата емисија на акции 
бр. 5691/1 од 03.11.2003 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да го објави продол-
жувањето на рокот за реализација на дванаесеттата 
емисија на акции во најмалку еден дневен весник во 
рок од три дена од денот на приемот на ова решение. 
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3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен најдоцна во рок од 15 
дена по истекот на рокот од точка 1, да ја извести Ко-
мисијата за бројот на запишаните и платените хартии 
од вредност, односно за процентот за реализација на 
емисијата согласно Правилникот за содржина на изве-
стувањето за запишани платени хартии од вредност 
(�Службен весник на РМ� бр. 16/01). 

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

 
 Бр. 07-373/21           Комисија за хартии од вредност 

12 ноември 2003 година                 Претседател, 
      Скопје               проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1659. 
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, 4/02, 37/02 и 31/03), 
согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вред-
ност донесена на седницата одржана на 12 ноември 
2003 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
1. На Акционерското друштво за производство на 

мебел, трговија и услуги �Јосиф Свештарот�-Струмица 
се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии 
од вредност-втора емисија на 41.396 обични акции во 
вредност од 211.653 евра или во денарска противвред-
ност од 12.894.900 денари, согласно Одлуката за изда-
вање на акции бр. 02-608 од 01.07.2003 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање  
бр. 02-608 од 01.07.2003 година. 

3. Правата и обврските од хартиите од вредност од 
оваа емисија настануваат од моментот на нивното за-
пишување во централниот депозитар за хартии од 
вредност. 

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

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

 
 Бр. 07-859/8                  Комисија за хартии од вредност 

12 ноември 2003 година                     Претседател,  
       Скопје              проф. др. Весна Пендовска, с.р. 

__________ 
1660. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 70/92), на седницата одржана на 16 јули 2003 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е*  
1. Не се поведува постапка за оценување уставноста 

на член 1, член 2 и член 4 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Републичкиот судски совет 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
43/2003). 

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

                            
* Ова решение е објавено во �Службен весник на РМ� бр. 64 
од 6 октомври 2003 година. Во точката 5, последен став од 
истото е констатирана техничка грешка од Редакцијата. Од 
тие причини, Решението повторно се објавува во овој број, за 
што им се извинуваме на корисниците.  

3. Републичкиот судски совет преку претседателот 
Јордан Дескоски и Вера Терзиева Тројачанец од Скоп-
је, на Уставниот суд на Република Македонија му под-
несоа иницијативи за поведување постапка за оценува-
ње уставноста на одредбите од законот означен во точ-
ката 1 од ова решение. 
Во иницијативата на Републичкиот судски совет се 

наведува дека со членот 1 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Републичкиот судски со-
вет, се регулира материја која е непосредно регулирана 
во самиот Устав (Амандман XIV), со што се дерогира-
ат (ставаат надвор од сила) уставните норми кои непо-
средно ја регулираат оваа материја, и тоа: Амандман 
XIV, кој е составен дел од член 104 став 2 од Уставот. 
Значи, оспорениот член 1 од Законот, има идентичен 
предмет на регулирање како и Амандманот XIV. 
Со членот 1 се пропишува постапката за избор на 

тројца од членовите на Републичкиот судски совет. Таа 
материја е веќе во целост регулирана во самиот Устав, 
во членот 104, чиј составен дел е Амандман XIV. Чле-
нот 104 од Уставот, и Амандманот XIV, се во непо-
средна примена и Собранието на Република Македони-
ја го врши изборот на членовите на Републичкиот суд-
ски совет врз основа на овие уставни одредби, а не врз 
основа на Закон.  
Постапката и условите за избор на членовите на Ре-

публичкиот судски совет не се законска материја, туку се 
уставна материја. Поради тоа, исклучена е можноста оваа 
материја да биде предмет и на законско регулирање. 
Основно правно начело е, а тоа е утврдено и во 

член 51 став 1 од Уставот, дека при колизија на една 
уставна и една законска норма, до која дошло затоа 
што тие имаат идентичен предмет на регулирање, при-
мат (предност) има уставната норма. Оттука, оспорени-
от член 1 од Законот нема никакво правно дејство, за-
тоа што на материјата која во овој член од Законот е 
регулирана, непосредно (директно) се применува 
Амандманот XIV од Уставот.  
Исто така, не постои уставен основ за донесување 

на закон, со кој ќе се регулира примената на Амандма-
нот XIV. Уставните амандмани од 2001 година за чие 
спроведување и примена е потребно да се донесе за-
кон, самите тоа изречно го пропишуваат, на пример, 
Уставните амандмани V, XVI и XVII. 
Конечно Амандманот XIV на Уставот, воопшто не 

произведува правни последици по односите кои се ре-
гулирани со Законот за Републичкиот судски совет, за-
тоа што Амандманот регулира сосема друга правна ма-
терија. Амандманот XIV директно и непосредно го на-
дополнува ставот 2 од член 104 на Уставот. Или, пои-
наку речено, Амандманот XIV не е во никаква корела-
ција со Законот за Републичкиот судски совет. 
Со членот 2 од Законот, спротивно на член 104 став 

3 од Уставот, се пропишува (востановува) нов услов за 
избор на членовите на Републичкиот судски совет, а тој 
услов е: �неисполнување на услови за старосна пензија�. 
Имено, доколку основ за разрешување од функција-

та член на Републичкиот судски совет претставува ис-
полнувањето на услови за старосна пензија, тоа значи 
дека, исто така, за член на Советот не може да се избе-
ре лице кое исполнува услови за старосна пензија. Не-
возможно е да се избере на функција лице, кое дури и 
пред да биде избрано, ги исполнува условите за да би-
де разрешено од неа. 
Законската одредба, значи пропишување (востано-

вување) на нов услов за избор на членовите на Репуб-
личкиот судски совет, спротивно со член 104 став 3 од 
Уставот. Тоа е така, затоа што членот 104 од Уставот 
ги пропишува (во целост) условите за избор на членови 
на Републичкиот судски совет, а само со измена на 
Уставот е дозволено да се пропишуваат нови услови.  
Секоја законска одредба со која се пропишуваат нови 

услови за избор на член на Републичкиот судски совет, 
кои услови не се изречно пропишани во Уставот, е неу-
ставна. Оттаму и оспорениот член 2 од Законот е неуста-
вен, затоа што со него се пропишува (востановува) нов ус-
лов за избор на член на Републичкиот судски совет. 
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Со самото тоа што Уставот во членот 104 не ја про-

пишал изречно можноста со закон да се регулираат ус-
ловите за избор на членовите на Републичкиот судски 
совет, Уставот забранува законско регулирање на усло-
вите за избор на членовите на Републичкиот судски со-
вет. Оттука не постои уставен основ, со закон да се 
пропишуваат основи за предвремен престанок на функ-
цијата на членовите на Републичкиот судски совет, ни-
ту пак, нивно разрешување од функција. 
Уставот не пропишал престанок на функцијата на 

членовите на Републичкиот судски совет поради ис-
полнување на услови за старосна пензија, и секој закон 
кој ќе го пропише тоа, е спротивен на Уставот. 
Членот 2 преку воведување на нови услови за избор 

на член на Републичкиот судски совет, има правно 
дејство кое директно  ги повредува човековите права 
загарантирани во Уставот на Република Македонија, и 
тоа повреда на правото на граѓаните да учествуваат во 
вршењето на јавни функции од член 23 в.в. член 54 
став 1 од Уставот, затоа што воведува забрана за избор 
за член на Републичкиот судски совет за истакнатите 
правници кои исполниле услови за старосна пензија.  
Значи, членот 2 од Законот има тројно дејство: 1) 

пропишува основи за предвремен престанок на манда-
тот на членовите на Републичкиот судски совет кои се 
веќе избрани на функцијата; 2) воведува нов услов за 
избор на член на Републичкиот судски совет, и 3) вове-
дува забрана за избор за член на Републичкиот судски 
совет за истакнатите правници кои исполниле услови 
за старосна пензија, односно по стапувањето во сила на 
оспорениот член 2 од Законот, истакнатите правници 
кои исполнуваат услови за старосна пензија повеќе не 
смеат да бидат избирани и да ја вршат функцијата член 
на Републичкиот судски совет. Со тоа, член 2 од Зако-
нот директно е спротивен на начелото на еднаквост и 
рамноправност. 
Со членот 4 од Законот се повредува член 104 став 

3 од Уставот како и уставниот Амандман XIV и член 
133 од Уставот. 
Тој е во колизија со член 104 од Уставот, кој непо-

средно (директно) и во целост го регулира изборот на 
членовите на Републичкиот судски совет. Членот 104 
од Уставот, не оставил можност со закон да се дорегу-
лираат одредени прашања сврзани со начинот и усло-
вите за изборот на членовите на Советот, туку оваа ма-
терија ја регулирал во целост. Постапката и условите 
за избор на членовите на Републичкиот судски совет се 
регулирани со членот 104 од Уставот, чиј составен дел 
е Амандманот XIV, и изборот на членовите на Советот, 
Собранието ги врши врз основа на овие уставни норми, 
односно со нивна непосредна примена. 
Во ставот 3 од оспорениот член 4 на Законот, со за-

кон се пропишува настапување на правната последица 
- престанок на функцијата на членовите на Републич-
киот судски совет од постојниот состав на Советот, 
пред истекот на нивниот уставно утврден мандат од 6 
години. 
Постојниот состав на Републичкиот судски совет е 

избран со директна примена на Уставот, на начин и по-
стапка утврдени во членот 104 од Уставот. При избо-
рот на Републичкиот судски совет воопшто не дошол 
во примена Законот за Републичкиот судски совет. 
Исто така, и при изборот на нов Совет, тогаш кога ќе 
им престане уставно утврдениот мандат на постојните 
членови на Советот, изборот ќе се врши со примена на 
уставните одредби, а не врз основа на закон. 
Оспорениот член 4 од Законот, е поставен во пози-

ција на норма која има примат во однос на уставните 
норми. Поради тоа, оспорениот член 4 од Законот е во 
директна колизија со член 104 став 3 в.в., член 51 став 
1 од Уставот, затоа што со оваа законска норма се про-
пишува скратување на уставно утврдениот мандат на 
постојните членови на Републичкиот судски совет, а 
воедно и настапување на правни последици кои Уста-
вот не ги пропишал. 

Иако спроведувањето на некои од уставните аманд-
мани е условено со донесување на посебен закон, како 
на пример Амандманите V (за службениот јазик и пис-
мо), XVI и XVII (за локалната самоуправа), тоа е 
изречно пропишано во овие амандмани. Амандманот 
XIV не пропишува дека за негово спроведување треба 
да се донесе закон, што значи, дека тој се применува 
директно. Поради истата причина, се заклучува дека 
Уставниот амандман XIV не содржи основ за донесува-
ње на закон со кој ќе се регулира неговата примена. 
Оспорениот член 4 став 3 од Законот пропишува 

предвремено престанување на мандатот на членовите 
на постојниот Совет. Меѓутоа, функцијата на членови-
те на Републичкиот судски совет престанува со истекот 
на последниот ден од нивниот уставно утврден мандат 
од 6 години. Новите членови стапуваат на функција пр-
виот ден по истекот на мандатот на претходните члено-
ви на Советот. Произлегува дека, со тоа што оспорени-
от член 4 став 3 од Законот, пропишува настапување на 
предвремен престанок на мандатот на постојните чле-
нови на Републичкиот судски совет, поради извршени-
от чин на избор на нови членови, оваа законска одред-
ба е во спротивност со член 104, став 3 од Уставот, кој 
пропишува дека мандатот на членовите на Републич-
киот судски совет трае 6 години. 
Со оспорениот член 4 од Законот се прекршува, 

исто така и член 133 од Уставот, во кој е пропишано 
дека само со Уставен закон може да се регулира спро-
ведувањето на Уставот. 
На крајот, во иницијативата се бара Уставниот суд 

да донесе решение за запирање на извршувањето на 
поединечни акти или дејствија врз основа на оспорени-
от Закон, поради тешко отстранливите последици кои 
би можеле да настапат. 
Во иницијативата на Вера Терзиева - Тројачанец се 

наведува дека членот 2 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за Републичкиот судски совет не 
е во согласност со членот 104 од Уставот, со кој е утвр-
ден единствениот услов за избор на членовите на Ре-
публичкиот судски совет - истакнати правници без 
ограничување на возраста на лицата кои можат да би-
дат избрани за членови на Советот и е утврден манда-
тот и имунитетот на членовите на Советот. 
Тоа значи дека условите за избор и времето на кое 

се избираат членовите на Републичкиот судски совет 
се уредени со Уставот и дека со закон не може да се 
менуваат. Со пропишувањето дека исполнувањето на 
условите за старосна пензија претставува законски ос-
нов за разрешување член на Советот независно од вре-
мето на кое е избран, посочената одредба од Законот се 
доведува во несогласност со член 104 од Уставот затоа 
што имплицира воведување нов услов за избор на член 
на Советот - определена возраст на лицето што може 
да биде избрано за член на Советот што е секако над-
вор од уставното решение. 
Со член 4 од Законот за изменување и дополнување 

на Законот за Републичкиот судски совет недопуштено 
се прекинува уставно утврдениот мандат на членовите 
на Републичкиот судски совет (6 години) поради што 
истиот не е во согласност со став 3 на член 104 од 
Уставот. Времето на кое се избираат членовите на Со-
ветот определено со Уставот не може да се менува со 
закон. Начинот на кој треба да се избираат тројца од 
членовите на Советот пропишан со Амандманот XIV 
на Уставот може да се применува само  по истекот на 
мандатот на постојниот состав, бидејќи со овој аманд-
ман само се дополнува став 2 на член 104 од Уставот 
кој се однесува на начинот на избор, а не и на мандатот 
(времето на избор) на членовите на Советот. Тоа значи 
дека со Амандманот XIV не се менува решението содр-
жано во став 3 на член 104 од Уставот, што понатаму 
значи дека нема ни уставна основа за извршената про-
мена. Тоа понатаму значи дека не може ни да се пропи-
шува рок за отпочнување на постапката на избор (член 
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4 став 2) ниту за избор на нов состав на сите членови 
на Советот (член 4 став 2) независно од истекот на 
мандатот на постојниот состав. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорениот 
член 1 од Законот, во членот 7 се додава нов став 2. 
Според членот 7 став 1 од Законот, Советот го сочи-

нуваат седум членови што ги избира Собранието на Ре-
публика Македонија од редот на истакнати правници. 
Според членот 7 новиот став 2 од Законот, тројца 

членови на Советот се избираат со мнозинство гласови 
од вкупниот број пратеници, при што мора да има мно-
зинство гласови од вкупниот број пратеници кои при-
паѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Републи-
ка Македонија. 
Со оспорениот член 2 од Законот, во членот 9 се до-

дава нов став 3.  
Според член 9 став 1 од Законот, на член на Сове-

тот, функцијата му престанува ако поднесе оставка. 
Согласно ставот 2 на овој член, членот на Советот 

ќе биде разрешен ако биде осуден за кривично дело на 
безусловна казна затвор од најмалку шест месеци, или 
кога трајно ќе ја загуби способноста да ја врши својата 
функција, што го утврдува Советот врз основа на наод 
и мислење на надлежната здравствена комисија.  
Според новиот став 3 на овој член, членот на Сове-

тот се разрешува ако ги исполнува условите за старос-
на пензија. 
Согласно оспорениот член 4 став 1 од Законот, по-

стапката за избор на новиот состав на сите членови на 
Советот, согласно со одредбите на овој закон, ќе от-
почне во рок од 15 дена од денот на влегувањето во си-
ла на овој закон. 
Според ставот 2 на овој член, изборот на членовите 

на Советот, согласно со одредбите на овој закон, ќе се 
изврши најдоцна во рок од 60 дена од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 
Според ставот 3 на овој член, со денот на изборот 

на членовите на Советот, согласно со ставовите 1 и 2 
на овој член, им престанува мандатот на членовите на 
Републичкиот судски совет од постојниот состав на 
Советот. 

5. Членот 104 од Уставот утврдува дека Републички-
от судски совет го сочинуваат седум членови кои ги из-
бира Собранието од редот на истакнати правници за вре-
ме од шест години со право на уште еден избор, дека 
членовите на Републичкиот судски совет уживаат иму-
нитет и дека функцијата член на Републичкиот судски 
совет е неспојлива со вршење на други јавни функции и 
професии или со членување во политички партии. 
Со Амандманот XIV се дополнува ставот 2 на чле-

нот 104 од Уставот и според него, тројца од членовите 
се избираат со мнозинство гласови од вкупниот број 
пратеници, при што мора да има мнозинство гласови 
од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедни-
ците кои не се мнозинство во Република Македонија. 
Со членот 105 од Уставот, утврдена е надлежноста 

на Републичкиот судски совет. Така Републичкиот суд-
ски совет, на Собранието му предлага избор и разрешу-
вање на судии и утврдува предлог за разрешување од 
судиска функција во случаите утврдени со Уставот, од-
лучува за дисциплинска одговорност на судиите, ја 
оценува стручноста и совесноста на судиите во врше-
њето на нивната функција и предлага двајца судии на 
Уставниот суд на Република Македонија. 
Со Законот за Републичкиот судски совет, се уреду-

ва организацијата на Републичкиот судски совет и ос-
тварувањето на работите од неговиот делокруг утврден 
со Уставот. 
Овој закон содржи пет дела и тоа: I. ОСНОВНИ 

ОДРЕДБИ, II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА 
РАБОТА во кој спаѓа предлагање, избор и разрешува-
ње на судии; утврдување на предлог за разрешување на 
судијата од судиската функција; одлучување за дис-
циплинската одговорност на судиите; оцена на струч-
носта и совесноста на судиите во вршењето на функци-

јата; предлагање судии на Уставниот суд на Република 
Македонија, III. СТРУЧНА СЛУЖБА НА СОВЕТОТ, 
IV. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА и V. ПРЕОДНИ И ЗА-
ВРШНИ ОДРЕДБИ. 
Во делот од Законот кој се однесува на организаци-

јата и делокругот на работата се и членовите 7 и 9 кои 
се дополнуваат со оспорените членови 1 и 2 од Законот 
за изменување и дополнување на Законот за Републич-
киот судски совет. 
Во однос на членот 7 од Законот, за одбележување 

е дека, ставот 1 на овој член кој не е оспорен со подне-
сената иницијатива е исто така преземен од членот 104 
од Уставот, додека, пак, ставот 2 на овој член се оспо-
рува точно поради тоа што бил преземен од Амандма-
нот XIV на Уставот. 
Оттука се наметнува прашањето дали одредени 

одредби од Уставот можат да бидат и законска содржи-
на, односно дали можат да се пренесуваат во закон. Во 
законодавната практика во нашата држава има бројни 
случаи кога уставни одредби буквално се пренесуваат во 
текстовите од законите. Факт е дека никаде нема изрич-
на забрана дека тоа не може законодавецот да го прави. 
Оттука, во врска со наводите содржани во иниција-

тивата дека со закон не може да се регулира она што 
веќе е регулирано со Устав односно дека со членот 1 
од Законот се ставаат надвор од сила уставните норми 
кои непосредно ја регулираат оваа материја, Судот 
смета дека не се основани, бидејќи самото преземање 
на уставните одредби во законите не ги прави законите 
автоматски спротивни на Уставот. 
Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека оспо-

рениот член 1 од Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за Републичкиот судски совет не е во 
несогласност со членот 104 од Уставот, поради што не 
може да се постави прашањето за неговата согласност 
со Уставот. 

6. Во врска со прашањето дали може со закон да се 
предвидат услови за разрешување на член на Советот, 
како што предвидува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за Републичкиот судски совет во оспо-
рениот член 2, неспорно е дека во Уставот е уреден из-
борот и траењето на мандатот на членовите на Репуб-
личкиот судски совет, но не се предвидени услови за 
разрешување на членовите на Републичкиот судски со-
вет, ниту пак други услови под кои мандатот на члено-
вите може да престане пред истекот на мандатот од шест 
години утврден во Уставот, што значи дека Уставот пре-
пуштил овие прашања да се уредат со закон. Во спро-
тивно, мандатот на членовите на Републичкиот судски 
совет би бил апсолутен и не би можел да престане по 
ниеден основ што тешко може да се прифати како кон-
цепт на Уставот. Напротив, во членовите 65, 82, 87, 93, 
94 и 99 од Уставот се предвидени услови за престанок 
на мандатот на пратениците во Собранието на Републи-
ка Македонија, на  претседателот на Република Македо-
нија, на Владата на Република Македонија во целина и 
посебно на секој член на Владата, како и на судиите. 
Околноста што во Уставот не се предвидени такви усло-
ви за престанок на функцијата пред истекот на мандатот 
и на членовите на Републичкиот судски совет не прет-
ставува уставна пречка тие да се утврдат со закон, до-
колку се однесуваат на правни и природни околности 
кои влијаат на капацитетот за вршење на функцијата. 
Судот констатира дека и досега, пред донесувањето на 
оспорената одредба, во членот 9 од основниот текст на 
Законот за Републичкиот судски совет е предвидено, пр-
во, дека на член на Советот функцијата му престанува 
ако поднесе оставка и второ, дека членот на Советот ќе 
биде разрешен ако биде осуден за кривично дело на без-
условна казна затвор од најмалку шест месеци или кога 
трајно ќе ја загуби способноста да ја врши својата функ-
ција што го утврдува Советот врз основа на наод и мис-
лење на надлежната здравствена комисија што укажува, 
ако не повеќе, на опстојување на правниот концепт за 
надлежноста на законодавецот за регулирање на праша-
ња за кои Уставот молчел.  
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Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека не мо-

же основано да се постави прашањето за согласноста 
на членот 2 од Законот со член 104 од Уставот од ас-
пект на надлежноста на Собранието со закон да пропи-
шува услови за престанок на функцијата член на Ре-
публичкиот судски совет пред истекот на мандатот. 
Судот го разгледуваше оспорениот член 2 од Зако-

нот и од аспект на тоа дали исполнувањето на условите 
за старосна пензија може воопшто да се предвиди  како 
услов за престанок на функцијата пред истекот на ман-
датот. 
Во одговор на ова прашање, Судот најпрво конста-

тира дека одредена старосна доба е легитимен критери-
ум за регулирање на човечката работна активност што 
е генерално прифатен не само во нашиот правен си-
стем. Старосната доба на луѓето е природен и објекти-
вен факт за кој се врзува престанокот на работниот век 
и остварувањето на правото на пензија, по правило за 
сите поединци и под еднакви услови предвидени со за-
кон, изземајќи ги од овој контекст, се разбира, вршите-
лите на слободни професии или дејности. Исклучоците 
од ова општо правило се можни и чести кога се работи 
за носителите на определени јавни функции, доколку 
уставотворецот или законодавецот сепак не определи-
ле дека старосната доба односно исполнувањето на ус-
лови за старосна пензија е релевантно за престанок и 
на нивните функции. Дека и Уставот го прифаќа ис-
полнувањето на услови за старосна пензија како основа 
за престанок на функцијата, доказ е и членот 99 став 3 
алинеја 3 од Уставот, според кој судијата се разрешува 
ако ги исполни условите за старосна пензија. 
Оттука, остварувањето на старосна пензија како ус-

лов за престанок на функцијата на членовите на Репуб-
личкиот судски совет пред истекот на мандатот, утвр-
ден во рамките на овластувањата на законодавецот, 
претставува еден објективен, природен недискримина-
торски и во Република Македонија правно етаблиран 
критериум за крајната старосна граница на вршењето 
на една јавна функција, кој, освен тоа, е изречно при-
фатен со самиот Устав, поради што Судот оцени дека 
не може основано да се постави прашањето за соглас-
носта на членот 2 од Законот со член 104 од Уставот 
ниту од овој аспект.  
Притоа, Судот го имаше предвид и фактот дека ис-

полнувањето на условите за старосна пензија е услов за 
разрешување на веќе избрани членови на Советот, а не 
услов за нивен избор поради што не ги прифати наоди-
те содржани во иницијативите и оцени дека оспорени-
от член 2 од Законот не е во спротивност со Уставот и 
од овој аспект. 

7. Со оспорениот член 4 од Законот, се прецизира 
рокот во кој треба да започне постапката за избор на 
новиот состав на сите членови на Советот и рокот во 
кој ќе се изврши изборот на членовите на Советот. Со 
овој член се определува и дека со денот на изборот на 
членовите на Советот, им престанува мандатот на чле-
новите од постојниот состав на Советот. 
При разгледување на оваа одредба од Законот Су-

дот утврди дека уставниот Амандман XIV влегува во 
сила и непосредно се применува со денот на прогласу-
вањето и дека не постои друга одредба од уставен ранг 
која ја одлага неговата примена. Оттука обврската за 
избор на нов состав на Републичкиот судски совет про-
излегува непосредно од Амандманот XIV на Уставот, а 
оспорениот член 4 од Законот ја утврдува динамиката 
на постапката за избор на нови членови на Републич-
киот судски совет и воедно утврдува дека со денот на 
изборот на членовите на Советот, им престанува ман-
датот на членовите на постојниот состав на Советот. 
Оттука, овој член не создава никакви нови односи 

туку има карактер на преодна одредба која што е по-
требна заради усогласување на затекнатата состојба со 
членовите на Советот со уставниот Амандман XIV чија 
содржина е преземена и во членот 1 од Законот за из-
менување и дополнување на Законот за Републичкиот 
судски совет. 

Имајќи предвид дека целта на законодавецот е опе-
рационализација на Уставниот амандман XIV односно 
овозможување тројца членови на Советот да се изберат 
со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници при 
што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број 
пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мно-
зинство во Република Македонија, произлегува дека 
оспорениот член 4 од Законот е во функција на приме-
на на уставниот Амандман XIV. 
Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека не мо-

же основано да се постави прашањето за согласноста 
на членот 4 од Законот со Уставот.  

8. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Лилјана Инги-
лизова-Ристова и судиите: д-р Трендафил Ивановски, 
Мирјана Лазарова Трајковска, Иџет Мемети, д-р Бајрам 
Пол жани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. о

 
    У.бр. 118/2003           Претседател 
16 јули 2003 година     на Уставниот суд на Република 
          Скопје           Македонија, 
        Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 

___________ 
1661. 
Врз основа на член 64 став 1, точка 22 од Законот  за 

Народна банка на Република Македонија (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 3/02 и 51/03), а во врска со член 35 став 1 
од Законот за девизно работење (�Службен весник на 
РМ� бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 51/03), гувернерот на На-
родна банка на Република Македонија на 20.11.2003 
година, го донесе следното 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ФОРМИРАЊЕ 
НА КУРСЕВИТЕ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБ-
ЛИКА  МАКЕДОНИЈА И НИВНО КОРИСТЕЊЕ 

 
1. Во Упатството за реализација на Одлуката за ут-

врдување на методологија за формирање на курсевите 
на Народна банка на Република Македонија и нивно 
користење (�Службен весник на РМ� бр. 81/02 и 4/03), 
во точка 7 став 2 по зборовите: �кај Народна банка на 
Република Македонија� се додаваат зборовите: �и во 
случај кога се вршат трансфери од и кон кредитните 
револвинг девизни сметки што се водат во Народна 
банка на Република Македонија�. 

2. Ова упатство влегува во сила со денот на потпи-
шувањето. 

 
У. бр. 09/05-14/2                                   Гувернер, 

20 ноември 2003 година                    Љубе Трпески, с.р. 
       Скопје    

_______________________________________________ 
Oгласен дел 
 

С У Д С К И    О Г Л А С И 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  I - СКОПЈЕ 
Основниот суд Скопје  I - Скопје, објавува дека пред 

овој суд во тек е постапка за долг по тужба на тужителот 
РМ-Министерство за економија Скопје, против тужениот 
Жанко Чадо од Скопје, сега со непозната адреса на живее-
ње. Вредност 11.000 ФРФ и 4.000 УСА долари, а по која е 
оформен предмет на овој суд XXII. П. бр. 1650/02 и дека 
со решение на ЈУ МЦСР на град Скопје бр. 3020-621 од 
10.10.2003 година. За посебен старател на тужениот кој ќе 
ги застапува интересите на истиот се до правосилно окон-
чување на спорот или додека пред судот не се појави лице 
овластено од тужениот, е поставен адвокатот Игор Сто-
шиќ  од Скопје, ул. �Мрежичка� бр. 20.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XXII.П. бр. 

1650/02.  
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ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка за развод на брак, 

по тужба на тужителот Музафер Сали од Скопје, ул. 
�371� бр. 1, против тужената  Анита Линбулог од САД, 
со непозната адреса на живеење. 
Се повикува тужената Анита Линбулог, да се јави 

во овој суд во рок од 30 дена, по објавувањето на овој 
оглас или во истиот рок да ја достави сегашната адреса 
на живеење. Доколку не се јави во рок од 30 дена на 
истата ќе и биде одреден привремен старател од редот 
на адвокатите, кој ќе ги застапува нејзините интереси 
пред судот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIX. П. бр. 

2004/03.            (30829) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 
Основниот суд во Битола и тоа судијата Иван Сто-

јановиќ, како судија поединец, во вонпроцесниот пред-
мет на предлагачот Митат Мустафа од Битола, ул. 
�Михајло Андоновски� бр. 6/23, за докажување на 
смрт, врз основа на член 89 од Законот за вонпроцесна 
постапка во врска со член 79, го донесе следниот оглас. 
Рамадан Луман Усеин  роден 1885 година во Битола, 

по занимање трговец-бакалџија, неженет, со последно 
место на живеење во Битола на ул. �Кузман Јосифовски� 
бр. 86, наводно починал на ден 19.08.1944 година. 
Се повикува секое лице кое нешто знае за животот 

и  движењето или смртта на Рамадан Луман Усеин во 
рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во �Служ-
бен весник на РМ�, да се јави во Основниот суд во Би-
тола, во просторија бр. 40. 
По истекот на рокот од 15 дена, ако никој не се јави 

судот ќе спроведе постапка, и ќе донесе одлука по 
предлог за докажување на смртта. 
Од Основниот суд во Битола, ВПП. бр. 278/2003. 

(30961) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека во 

извршниот предмет И. бр. 112/01 се определува прва 
продажба со усно и јавно наддавање на имот, сопс-
твеност на должникот Зоран Јордановски од Кава-
дарци и тоа: полуприколка марка �Горица�, тип ПС 
12-2 АЛ со број на шасија 34304, произведена 1984 
година, со носивост од 12 тона, форма на каросери-
јата отворена. Почетната цена на продажбата изнесу-
ва 212.175,00 денари. 
Продажбата ќе се одржи на 23.12.2003 година во 

12,00 часот во просториите на Основниот суд во Кава-
дарци, соба бр. 26. Полуприколката може да се види 
секој работен ден во периодот од 8,00 до 15,00 часот, а 
истата се наоѓа во Стопанскиот двор на ТП �Ангропро-
мет-Тиквешанка�-Кавадарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци, И. бр. 112/01.  (30957) 
 

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

брак, по тужба на тужителот Даут Емрулаи од с. Отља 
- Куманово, против тужената Магдолна Осај Бојтер од 
Лаупресдорф - Швајцарија, сега со непозната адреса на 
живеење. Вредност на спорот 60.000,00 денари. 
Од страна на судот како привремен застапник на 

тужената се назначува Лидија Велиновска, адвокат од 
Куманово, кој ќе ја застапува тужената се додека туже-
ната или нејзиниот помошник не се појави пред овој 
суд. 
Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 2281/03 
 
 
                                                                           (31117) 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Пред овој суд во тек е постапка за утврдување пра-

во на сопственост по основ на одржувачка, по тужба на 
тужителите Бранко и Ленче Талевски од Ресен, ул. 
�Милан Думов� бр. 47, против тужената Тода Jанков-
ска од Ресен, сега во Австралија со непозната адреса на 
живеење. Вредност неопределена. 

Се повикува тужената Тода Јанковска од Ресен, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, на 
судот да му достави точна адреса или да одреди свој 
полномошник. Во спротивно, судот по службена долж-
ност ќе и постави привремен застапник кој ќе ги заста-
пува нејзините права и интереси се до окончувањето на 
постапката пред овој суд. 
Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 92/2003.  (30959) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред Основниот суд во Струмица се води постапка 
по тужба на тужителот Делев Милан Горге од с. Едно-
куќево, против тужените Мемедалиева Анифе, Меме-
далиев Усеин, Мемедалиев Јусуф, Мемедалиев Акиф 
Мемедалиев Асан и Мемедалиева Нурие со непозната 
адреса и со престојувалиште во Турција. 
Се повикуваат сите тужени по спорот да се јават пред 

Основниот суд во Струмица, како да им се врачила тужба 
и да отпочне процес према истите или да назначат свој 
полномошник за водење и довршување на постапката и 
тоа во рок од 15 дена сметано од денот на огласувањето. 
Доколку во определениот рок не се јават тужените 

или не назначат свој полномошник за водење и довр-
шување на постапката на истите судот ќе им одреди 
времен застапник за водење и довршување на постап-
ката и истиот ќе биде назначен од редот на стручните 
соработници при Основниот суд во Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 943/03. (30963) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд во тек е граѓанска парница по тужба 

на тужителот ЈП за СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАН-
БЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА Р. МАКЕДОНИЈА - 
Скопје, против тужената Кузмановска Ѓокица Тања од 
Тетово, ул. �Илинденска� бр. 217, а сега со непозната 
адреса во Скопје. 
Се повикува тужената Кузмановска Ѓокица Тања од 

Тетово,  да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 
15 дена од објавувањето на огласот, или во тој рок одре-
ди свој полномошник, или да се јави секој друг што знае 
да каже за неа. Во спротивно, на истата ќе и биде поста-
вен времен старател кој ќе се грижи за нејзините права и 
интереси до правосилното окончување на овој спор. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 187/2002.   (30962) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 
физичка делба на недвижен имот, по предлог на предла-
гачот Сулејмани Сефедин од с. Стримница, против про-
тивниците Сулејмани Абдулсељам на времена работа во 
Р. Хрватска со непозната адреса и Сулејмани Ашим на 
времена работа во Швајцарија со непозната адреса. 
Се повикуваат противниците Сулејмани Назми Аб-

дулсељам и Сулејмани Назми Ашим, да се јават во Ос-
новниот суд во Тетово во рок од 15 дена или да одре-
дат свој полномошник или да му достават на судот 
адреса на живеење. Доколку во тој рок не се јави никој 
во судот ќе им биде поставен привремен застапник кој 
ќе ги застапува нивните права и интереси до окончува-
њето на постапката по овој предмет. 
Од Основниот суд во Тетово, ВПС бр. 224/03.  (30954) 

__________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 

тужба на тужителот Серафимовски Благоја од Тетово, 
против тужените Серафимовска Бора и Сeрaфимовска Ри-
стана, двете од с. Глоѓи, сега со непозната адреса во САД. 
Бидејќи тужените Серафимовска Бора и Серафи-

мовска Ристана од с. Глоѓи се со непозната адреса, за 
истите да биде објавен оглас во �Служен весник на 
РМ�, во рок од 15 дена да се јават во судот или да 
одредат свој полномошник, а по протекот на овој рок 
на истите ќе им биде поставен привремен старател кој 
ќе ги застапува нивните интереси се до окончувањето 
на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1216/2003. (30956) 
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Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка по 

тужба на тужителите Гани Алии и други сите од с. Гур-
гурница, против  тужените Измит Алии и други од с. 
Гургурница сега со непозната адреса во странство. 
Се повикува тужениот Измит Алии од с. Гургурни-

ца � Тетовско сега со непозната адреса во странство, во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот во �Служ-
бен весник на РМ� да се јави во  Основниот суд во Те-
тово или да овласти полномошник. Во спротивно, су-
дот преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе 
му постави времен старател кој ќе ги штити неговите 
права и интереси до правосилно окончување на спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 959/2003.    (31088) 

_________________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 478/2003 од 18.11.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 1-70227-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Полициска Академија, Република 
Македонија, ул. �Идризово� бб, Скопје. 
Дејности: 80.30, високо образование, 22.11, издава-

ње книги, 22.13, издавање на списанија и периодични 
изданија, 22.15, друга издавачка дејност, 70.20, истра-
жување и експериментален развој во општествените и 
хуманитарните науки. 
Полициската академија во правниот промет со тре-

ти лица настапува во свое име и за своја сметка. За об-
врските сторени во правниот промет со трети лица По-
лициската академија одговара со сиот свој имот. 
Лице овластено за застапување на Полициската 

Академија е Ристо Галевски, директор со неограничени 
овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

478/2003.                                                     (31022) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 567/2003 од 18.11.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 1-1584-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар престанокот на Центарот за образование на кадри 
во областа на безбедноста, Република Македонија, 
Идризово бб, Скопје. 
Објектите и опремата од  Центарот за образование 

на кадри за областа на безбедноста Идризово Скопје, 
ги презема на користење Република Македонија, Поли-
циска Академија Идризово бб, Скопје. 
Наставно-научните работници продолжуваат со ра-

бота на Академијата. 
Директорот на Центарот продолжува да ја врши 

функцијата директор на Академијата до истекот на 
мандатот за кој е именуван од Владата на Република 
Македонија. 
Вработените во Центарот ги презема Академијата. 

Бришењето на Центарот за образование на кадри во об-
ласта на безбедноста да се спроведе по правосилноста 
на ова решение. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

567/2003.                                                     (31058) 
__________ 

 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

879/03, од 23.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011611?-8-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за угости-
телство, трговија и услуги ВИКТОРИЈА ДООЕЛ увоз-
извоз с. Робово бр. 112, Босилово. 
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 

51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/2, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.55, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 

52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.23, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 65.21, 65.23, 74.60, 74.70, 74.82, 
74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, меѓународна шпедиција, застапување и претста-
вување, реекспорт, консигнациона продажба на стоки 
од увоз, вршење работи со посредување во надвореш-
нотрговскиот промет, малограничен промет со Грција 
и Бугарија. 
Во правниот промет друштвото ќе настапува во 

свое име и за своја сметка - со неограничени овластува-
ња. За обврските спрема трети лица друштвото одгова-
ра со сиот свој имот. 
Терзиев Никола - од с. Робово бр. 112 - управител 

со неограничени овластувања при застапувањето на 
друштвото. 
Терзиев Никола - застапник во надворешнотргов-

скиот промет со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 879/03. (29518) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

919/03, од 01.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011651?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги БУГИ ДООЕЛ увоз-извоз Беро-
во, ул. �Маршал Тито� бр. 27. 
Основач на друштвото е Ана Буовски од Берово. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет  друштвото одговара со сиот 
свој имот. 
Во внатрешниот и надворешниот промет друштво-

то ќе го застапува Ана Буовски - управител без ограни-
чување. 
Дејности: 01.11/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 

01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.13, 15.42, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.93, 
15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 20.51, 24.66, 25.22, 
36.14, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.16, 51.19, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.45, 51.51, 51.53, 51.57, 51.61, 51.62, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 
52.48, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 70.12, 71.34, 
74.81, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување на странски фир-
ми, меѓународна шпедиција, реекспорт, меѓународен 
превоз на стоки и патници, малограничен промет со Р. 
Бугарија и Р. Србија. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 919/03. (29520) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

828/03, од 11.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011560?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за трговија, производс-
тво и услуги РОБИ-2003 увоз-извоз ДООЕЛ ул. �Васил 
Главинов� бр. 54, Струмица. 
Дејности: 01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 

15.31, 15.32, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.85, 15.93, 
15.98/2, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.63, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.26, 51.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 63.12, 65.12/3, надворешна 
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трговија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, малограничен промет со со-
седните земји, посредување, реекспорт, застапување и 
консигнација, меѓународна шпедиција. 
Во правниот промет со трети лица Друштвото за 

трговија, производство и услуги РОБИ-2003 увоз-извоз 
ДООЕЛ Струмица, ул. �Васил Главинов� бр. 54, наста-
пува во свое име и за своја сметка. Лице за застапување 
на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет 
е Тренчев Роберт - управител без ограничувања. 
Единствен содружник е лицето Тренчев Роберт. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 828/03. (29522) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 

53/2003 од 14.11.2003 година, во судскиот регистар на 
здруженијата на граѓани и фондации, ја запиша проме-
ната на овластеното лице за застапување и претставува-
ње на Здружението на автошколите на град - Прилеп, 
чие основање е запишано со решение на Основниот суд 
во Прилеп, Рег. Згф. бр. 95/1999 од 29.03.1999 година, 
така што на местото на досегашниот претседател, однос-
но досегашното овластено лице за застапување и прет-
ставување Стеван Мургоски од Прилеп, се запишува но-
воизбраниот претседател, односно ново избраното лице 
за застапување и претставување Љубен Спиркоски од 
Прилеп, со живеалиште на ул. �11-ти Октомври� бр. 158. 
Од Основниот суд во Прилеп.                            (30854) 

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

58/2003 од 14.11.2003 година, во судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето 
на здружението на граѓани  со назив: Здружение на граѓа-
ни - основачи на трговски друштва со претежна дејност 
трговија со градежни материјали �ГРАДИТЕЛ� - Прилеп. 
Цели и задачи на здружението се: остварување и за-

штита на економски, стручни, технички, образовни, 
спортски и други права, интереси и уверувања во сог-
ласност со Уставот и Законот, развој на пазарно сто-
панство, слободно претприемништво и поттикнување на 
конкуренцијата, спречување на нелојалната конкуренци-
ја на пазарот, подобрување на ефикасноста на работата и 
работењето на членовите и нивната организираност, ка-
ко и оспособување на кадри, обезбедување на квалитет-
на и стручна помош и деловни услуги на членовите, вос-
поставување и развој на стопанска соработка со други 
здруженија на граѓани во останатите локални самоупра-
ви во земјата и со здруженија на граѓани во странство, 
со посебна насоченост кон промоција на стоките и услу-
гите, економска пропаганда и организирање на саеми, 
застапување на интересите на членовите пред државните 
органи, посебно во подготвување на законодавството од 
областа на стопанството, мерките и механизмите на сто-
панскиот систем и економска политика и информирање 
за процеси од областа на стопанството, давање мислење 
за областа за која е основано Здружението и вршење 
други работи од интерес за членовите на здружението. 
Седиштето на здружението е во Прилеп, ул. �Кру-

шевска� бр. 11-б во Прилеп, а истото се организира и де-
лува на подрачјето на Општина Прилеп и пошироко. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението во правниот промет и кон трети лица во 
јавноста е Колевски Ненад од Прилеп, со живеалиште на 
ул. �Крушевска� бр. 11-б. 
Од Основниот суд во Прилеп.                            (30857) 

__________ 
   
Основниот суд во Гостивар, со решение Зг. бр. 

19/2003 од 13.11.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации се запишува здружението-

Фудбалски клуб ПЛАНЕТ ФУДБАЛ од Гостивар, со се-
диште на ул. �Мајор Чеде Филипоски� бр. 162 во Гости-
вар, а го застапува неговиот претседател Алмир Даути 
од Гостивар. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на потикнување и развој на фудбалот како спорт 
и негова афирмација преку работа со млади, нивно 
стручно усовршување, утврдување на систем на стиму-
лативни мерки и други работи во интерес на спортот во 
целина. 
Од Основниот суд во Гостивар.                         (30863) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, со решение СК бр. 

1/03 од 11.11.2003 година, во регистарот на стопански 
комори на овој суд ја запиша Стопанската комора на 
занаетчии и други самостојни стопанственици Гевгели-
ја од Гевгелија. 
Име на субјектот: Стопанска комора на занаетчии и 

други самостојни стопанственици Гевгелија од Гевге-
лија. 
Седиште на субјектот: ул. �Маршал Тито� бб во Ге-

вгелија. 
Цели и задачи на субјектот: развој на стопанството, 

занаетчиство и развој на мали и средни фирми; унапре-
дување на стручноста и деловните обичаи и норми; по-
добрување на квалитетот на занаетчиските производи и 
услуги; усогласување и застапување на заедничките 
интереси; остварување на законитоста во вршењето на 
стопанската дејност; соработка на занаетчиите и други-
те самостојни стопанственици со слични облици на 
здружување во земјата и странство; организирање на 
облици на стручно образование, претквалификација и 
доквалификација за потребите на членовите на комора-
та; заштита и унапредување на конкуренцијата и спре-
чување на нелојалната конкуренција; организирање на 
настапи на саеми, панаѓури на занаетчиството и слични 
стопански манифестации и друго. 
Лице овластено за застапување: Томе Чалков, ул. 

�Борис Карапузов� бр. 8 од Гевгелија. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (31083) 

___________ 
 

  Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. 
54/2003 од 24.09.2003 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации, изврши упис на здружение 
на граѓани со име: Здружение на граѓани ФИКС Клуб 
за шах Битола, ул. �Ленинова� бр. 89. 
Од Основниот суд во Битола.                          (30742) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1649, се запишува здружението на 
граѓани Карате клуб �НИПОН�, со седиште во Скопје, 
на ул. �Банско� бр. 26. 
Работата и активностите на здружението ќе се од-

несуваат на популаризација и развој на карате спорт, 
особено со помладите категории, пионери, кадети, ка-
детки, сениори, сениорки и учество на клубот во орга-
низиран систем на натпревари. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 12.11.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                (30788) 

___________ 
 
Барање за промена на име и седиште на здружение-

то на граѓаните Пливачки клуб ДЕЛФИН, со седиште 
во Скопје, на ул. �Партизански одреди� бр. 131/22, се 
уважува. 
Во иднина името и седиштето на здружението на 

граѓани ќе гласи: Пливачки ватерполо клуб ДЕЛФИН 
со седиште на бул. �Јане Сандански� бр. 19/2-3. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                (30790) 
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Барање за промена на овластен претставник на 

странската организација Ленд О Лејкс Инк проект �Мар-
кетинг активности на Македонскиот Агробизнис� Мине-
сота - САД, со седиште во Скопје, Кеј ГТЦ, се уважува. 
Во регистарот на странските организации под Рег. 

број 42 се запишува промена на овластен претставник 
на странската организација Ленд О Лејкс Инк Проект  
Маркетинг активности на Македонскиот Агробизнис , 
па како нов овластен претставник на странската орга-
низација се запишува  г-дин Дејвид Графен Блад - Аме-
рикански државјанин. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                (30789) 

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

Зг. бр. 70/03 од 30.09.2003 година, во регистарот за 
здруженија на граѓани и фондации го запиша здруже-
нието на граѓани под името ИНСТИТУТ ЗА ПРЕТ-
ПРИЕМНИШТВО И БИЗНИС, со скратена ознака на 
името на институтот И.П.Б. со седиште на институтот 
во Скопје на ул. �Димо Хаџи Димов� бр. 20 и органи-
зирање и дејствување на подрачјето на Република Ма-
кедонија. 
Основните цели и задачи на Институтот за прет-

приемништво и бизнис се прашања од областа на прет-
приемништвото и бизнисот заради поттикнување на 
можностите за производството и други активности кои 
се реализираат на пазарот остварување на соработка со 
домашни и странски партнери, истражување на домаш-
ниот и странскиот пазар, размена на информации, тех-
нологии и искуства како и други прашања кои се од 
интерес за претприемништвото и бизнисот во Републи-
ка Македонија. 
Со денот за запишувањето во регистарот, здруже-

нието на граѓани, институтот за претприемништвото и 
бизнис од Скопје, се стекнува во својство на правно 
лице и отпочнува со работа од 30.09.2003 година.  
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (31091) 

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 
 
Основниот суд во Штип постапувајќи во стечајна 

постапка Ст. бр. 18/2000 над должникот АД �ПОЛИ-
ТЕКС� во стечај-Штип, ги известува доверителите на 
должникот дека на 05.12.2003 година во 9,30 часот во 
просториите на Основниот суд во Штип ќе се одржи 
седница на собрание на доверители заради утврдување 
начин и услови на продажба на должникот АД �Поли-
текс� во стечај-Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (30841) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 157/03 од 18.11.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштвото за производство и 
трговија ВИНАЛ-ИМАКО ДООЕЛ увоз-извоз � Штип, 
ул. �Михајло Апостолски� бр. 34/5 � Штип со жиро 
сметка бр. 200-000034322666 кај Стопанска банка АД � 
Скопје, Филијала во Штип. 
Отворената стечајна постапка се заклучува затоа 

што друштвото не располага со имот доволен да ги по-
крие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот 

Друштво за производство и трговија Винал-Имако ДО-
ОЕЛ увоз-извоз-Штип, ул. �Михајло Апостолски� бр. 
34/5-Штип да се брише од трговскиот регистар кај Ос-
новниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (30843) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 145/03 од 18.11.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Трговско друштво за трговија 

и услуги БЕНАС ДООЕЛ с. Лески-Виница со жиро 
сметка бр. 300050000016281 кај Комерцијална банка 
АД � Скопје. 
Отворената стечајна постапка се заклучува затоа 

што друштвото не располага со имот доволен да ги по-
крие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот Тр-

говско друштво за трговија и услуги Бенас ДООЕЛ с. 
Лески-Виница да се брише од трговскиот регистар кај 
Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (30845) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

19/2002 од 11.11.2003 година  ја заклучи стечајната по-
стапка према должникот 11 ОКТОМВРИ ЕУРОФУД 
АД Прилеп, отворена со решение Ст. бр. 19/02, 20/02, 
26/02, 29/02, 30/02, 31/02, 50/02, 53/02, 54/02, 55/02, 
61/02, 62/02 од 8.05.2002 година. 
Основниот суд во Битола � регистарското одделе-

ние да го брише должникот од трговскиот регистар. 
Се овластува стечајниот управник Ордан Бунтески 

за име и сметка на должникот да ги дозаврши поведе-
ните постапки што се водат пред овој суд и тоа И.бр. 
6732/2003, И.бр. 8562/2003 и П.бр. 345/2003 година. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (30846) 

___________ 
 
Со решение Ст. бр. 187/03 од 07.11.2003 година е 

отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги увоз-извоз �БЕТ-
ОИЛ� ДООЕЛ Радовиш, со регистарска влошка 
03010075?-8-01-000, Трег. бр. 509/02 од 03.06.2002 го-
дина и жиро сметка бр. 2000000848550754 која се води 
во Стопанска банка АД Скопје експозитура Радовиш, 
но одлучено е истата да не се спроведува поради нема-
ње на имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 
Од Основниот суд во Струмица.        (30848) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 189/03 од 04.11.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговец-по-
единец Марија Љупчо Тасевска ТП од Струмица, со 
жиро сметка бр. 300030000041890 што се води при Ко-
мерцијална банка АД Скопје, запишан во регистарот на 
Основниот суд во Штип со број на регистарска влошка 
030009999?-6-01-000 и Трег. бр. 433/2002 на 06.06.2002 
година. 
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 Струмица.        (30849) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 183/03 од 24.11.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТУТ 
ЕКСПРЕС 99 Атанасов Петре и др. јтд од Радовиш, со 
жиро сметка бр. 200000030601067 што се води при 
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Стопанска банка АД Скопје, запишан во регистарот на 
Основниот суд во Штип со број на регистарска влошка 
03006209?-1-06-000 и Трег. бр. 2309/99 година. 
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 Струмица.        (30851) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 171/03 од 24.10.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТУ ЕЛИ-
ТА-96 ДООЕЛ увоз-извоз од нас. Раклиш, Радовиш, со 
жиро сметка бр. 41310-601-57850 што се води при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, за-
пишан во регистарот на Основниот суд во Штип со 
број на регистарска влошка 03007023?-8-01-000 и Трег. 
бр. 3123/99. 
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 Струмица.        (30853) 

__________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 158/03 од 21.10.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТУП РО-
БИ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 
200000014138130 што се води при Стопанска банка АД 
Скопје, регистрирано во Основниот суд во Штип со 
број на регистарска влошка 03005164?-8-01-000 и Трег. 
бр. 1263/99. 
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 Струмица.        (30855) 

__________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 154/03 од 21.10.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТТУ КИ-
КОНИ ДОО увоз-извоз Струмица, со жиро сметка бр. 
210-042872580188 што се  води при Македонска банка 
АД Скопје, регистрирано во Основниот суд во Штип 
со број на регистарска влошка 03003810?-3-06-000 и 
Трег. бр. 3092/98. 
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 Струмица.        (30856) 

__________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 184/03 од 24.10.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТУТ СЕ-
НЕЧКА РЕКА Коцев Блажо и др. ЈТД од с. Долни Ли-
повиќ, општина Конче, со жиро сметка бр. 
200000032741857 што се води при Стопанска банка АД 
Скопје, запишан во регистарот на Основниот суд во 
Штип со број на регистарска влошка 03007140?-1-01-
000 и Трег. бр. 26/2000. 
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 Струмица.        (30858) 

__________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 185/03 од 24.10.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТ Томич 
Живко Трајков и др. ЈТД с. Ињево, Радовиш, со жиро 
сметка бр. 220671100507463 што се води при Македон-
ска банка АД СКопје, запишан во регистарот на Основ-
ниот суд во Штип со број на регистарска влошка 
03006214?-1-06-000 и Трег. бр. 2314/99. 
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 Струмица.        (30859) 

__________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 186/03 од 29.10.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ РИ-
ВА МАК ДООЕЛ увоз-извоз Куклиш, со жиро сметка 
бр. 200000029973089 што се води при Стопанска банка 
АД Скопје, запишан во регистарот на Основниот суд 
во Штип со број на регистарска влошка 03005011?-8-
03-000 и Трег. бр. 1110/99 од 11.06.1999 година. 
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 Струмица.        (30861) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 584/03 од 18.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и услуги МОДЕЛИНА ДОО увоз-извоз Скоп-
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је, со седиште на ул. �Антон Велоков� бр. 8/41, с. Стај-
ковци - Скопје, со жиро сметка број 300000001462117, 
при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска вло-
шка број 02045707?-3-01-000 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 
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. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (30827)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 578/03 од 18.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија на големо и мало ИЏЏА Маир ДООЕЛ Скоп-
је, со седиште на ул. �Раштански пат� Бутел - Скопје, 
со жиро сметка број 300000000755084, при Комерци-
јална банка АД Скопје и регистарска влошка број 
02005740?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
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. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (30828)  

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Ст. бр. 663/03 од 12.11.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должникот 
Друштво за монтажа и реконструкција на телефонски и 
сигнални линии, уреди и постројки ТЕЛЕФОНМОН-
ТАЖА АД - Скопје, со седиште на ул. �Железничка� 
бр. 41, со жиро сметка број 300000001277138, кај Ко-
мерцијална банка АД - Скопје и регистарска влошка 
број 02038338?-4-09-000. 
За стечаен судија се определува Дејан Костовски 

член на стечајниот совет и судија на овој суд. 
За стечаен управник се определува Душко Тодев-

ски од Скопје, со адреса на ул. �Владимир Комаров� 
бр. 40/8. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлaчни 

права на подвижните предмети и правата на долж-
никот, како и доверителите кои имаат разлaчни 
права на недвижностите на должникот што не се за-
пишани во јавните книги (катастар) во рок од 15 
дена да ги пријават своите побарувања кај стечај-
ниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на Собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на Собранието на доверители на кое врз осно-
ва на извештајот на стечајниот управник доверителите 
ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (из-
вештајно рочиште), кое ќе се одржи на  22.12.2003 го-
дина во 11 00 часот, во соба бр. 70 во зградата на Апе-
лациониот суд во Скопје. 
Решението да се достави во одделот за регистрација 

на овој суд поради запишување во трговскиот реги-
стар, до катастар и други органи во кои се запишани 
правата врз бродовите и воздухопловите и правата од 
индустриска сопственост заради запишување во јавните 
книги. 
Да се објави оглас на огласната табла на судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                      (30877)  

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 58/03 од 19.11.2003 година , е поведена прет-
ходна постапка заради утврдување на услови за отворање 
на стечајна постапка над должникот ЈУГ ТУРИСТ АД 
Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-6067, при Аген-
цијата за работа со блокирани сметки на РМ - Скопје. 
За стечаен судија се именува членот на стечајниот 

совет судија Ефремовска Сунчица. 
За привремен стечаен управник се именува Драги 

Момировски ул. �Владимир Комаров� бр. 13/27, Скопје 
- моб. 070 734 906. 
До донесување на одлука по предлогот за отворање 

за 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 кон овој должник. 
Се забранува исплата од сметка на должникот. 
Оваа решение да се објави во �Службен весник на 

РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (30908) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 599/03 од 18.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги БИОНА ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, со седиште на ул. �Сава Михајлов� бр. 
4/29,  Скопје, со жиро сметка број 300000001511587, 
при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска вло-
шка број 02046566?-8-03-000 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 
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. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (30911)  

___________ 
 
Стечајниот совет на Основниот суд во Струга кој 

постапува во стечајната постапка према ТФ СТРУ-
ЖАНКА од Струга, свикува собрание на доверители за 
28.11.2003 година во 13,30 часот во Основниот суд во 
Струга, сала бр. 1 на кое ќе се избира најповолен пону-
дувач од пријавените по повод тендерот од 01.10.2003 
година за продажба на ТФ �Стружанка� од Струга. 
На седницата се повикуваат сите доверители чии 

побарувања се утврдени. 
Од Основниот суд во Струга.         (30950) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 122/2003 од 07.11.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот: Друштво за производство, услу-
ги и трговија �МИРА� ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, 
со жиро сметка бр. 540 0000000517-65, што се води при 
Тетовска банка АД � Тетово, запишано при Основниот 
суд Скопје I � Скопје под Трег. бр. 598/2003 и регистарска 
влошка бр. 020226637-8-03-000 од 24.02.2003. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува поради немање на имот. 
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.         (30947) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 82/03 од 14.11.2003 година се отвора стечајна 
постапка над должникот Друштво за промет на големо и 
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мало �СИЛО� експорт-импорт Перо ДООЕЛ со седиште 
на ул. �Баба Ана Ташева�, со жиро сметка бр. 270-
0000006206-87 во Извозна и кредитна банка АД Скопје 
Филијала Неготино, регистриран со решение Трег. бр. 
4274/99 од 13.12.1999 година на Основниот суд Скопје 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.        (30948) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 51/03 од 06.11.2003 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Арсов Диме Добре 
ТП �ДУКО ЈУНИОР� сендвичара, со седиште на ул. 
�Страшо Пинџур� бр. 14, Неготино, со жиро сметка 
број 270-0000006064-28 во Извозна и кредитна банка 
АД Скопје-Филијала Неготино, регистрирано со реше-
ние Трег. бр. 6960/99 од 06.07.1999 година на Основни-
от суд Скопје I � Скопје, и истата поради немање на 
имот на должникот не се спроведува се заклучува. 
Извод од решението да се објави на огласна табла 

во судот и во �Службен весник на РМ�. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-

деното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето 
на решението во �Службен весник на РМ� преку Основни-
от суд во Кавадарци со Апелациониот суд во Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.        (30951) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајна 

постапка на должникот �МАКЕДОНКА РОС� АД во 
стечај-Штип, ги известува доверителите на истиот дека 
на 08.12.2003 година во 9,30 часот во просториите на 
Основниот суд во Штип ќе се одржи седница на собра-
ние на доверители, заради утврдување на начинот на 
впаричување на имотот на должникот. 
Од Основниот суд во Штип.         (30953) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Струмица, тече стечајна по-

стапка над стечајниот должник ЗППЗ �КООПЕРАНТ� 
од Радовиш во стечај, под Ст. бр. 803/96. 
Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, 

закажува второ рочиште за утврдување на побарување, 
кое ќе се одржи на 18.12.2003 година во 12,00 часот, 
судница бр. 1 при Основниот суд во Струмица. 
Се повикуваат доверителите кои немаат доставено 

пријава за утврдување на побарување да достават исто та-
ква во три примероци до претседателот на советот и сте-
чајниот управник, како и за предметот, уредно таксирана 
со 600 денари судска такса на надлежна жиро сметка. 
На закажаното рочиште ќе бидат разгледувани напред 

наведените пријави кои ќе бидат поднесени и кои се веќе 
поднесени и за истите ќе се произнесе стечајниот управник. 
Од Основниот суд во Струмица.        (30964) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 872/03 од 12.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за производство, трговија и услуги МАРСО-
НИА-КОМЕРЦ Роберто и др. ДОО увоз-извоз Скопје, 
со седиште на ул. �Јани Лукровски� бр. 5, лок. 1, со 
жиро сметка број 200000006507625, при Стопанска банка 
АД Скопје и регистарска влошка број 02008522?-3-01-000. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                      (30958)  

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 224/03 од 15.05.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
КОЛОНИЈАЛ БРЕЗА КОМПАНИ ТП БАШКИМ 
ФЕТА БУКИМ, со седиште на бул. �Македонско Ко-
совска Бригада� бр. 17/2, со жиро сметка број 40100-
601-459921 и регистарска влошка број 02029244?-6-01-
000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (30952)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 445/03 од 29.09.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги ФЕШН 
ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Соле Стој-
чев� бр. 2/2-14, со жиро сметка број 270000000105132, 
при Извозна и Кредитна банка АД Скопје и регистар-
ска влошка број 02042374?-3-03-000 
     Истата не се спроведува и 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.                      (30946)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 508/03 од 27.10.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија, услуги и угостителство ЦЕЗУРА ДОО увоз-
извоз Скопје, со седиште на ул. �Елисие Поповски� бр. 
10, со жиро сметка број 40100-601-378984, при Агенци-
јата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет на Република Македонија, со реги-
старска влошка број 1-67368-0-0-0.  
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот, кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                     (30931)  

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

шение II. Ст. бр. 596/03 од 18.11.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за туризам и трго-
вија ЛЕСИНГ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на 
ул. �III Македонска бригада� бр. 65/10 - Скопје, со жиро 
сметка број 40100-601-99083, при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
Скопје и регистарска влошка број 02035073?-3-03-000 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
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. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (30925)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 443/03 од 14.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
промет и услуги ДИЧ Цеков Владо ДООЕЛ увоз-извоз, 
со седиште на ул. �52� бр. 14, с. Радишани, со жиро 
сметка број 40100-601-444927, при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
Скопје и регистарска влошка број 02019235?-8-09-000 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (30984)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 621/03 од 27.10.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало и деловни услуги 
ЅУРЅО увоз-извоз ДОО - Скопје, со седиште на ул. 
�Георги Димитров� бр. 13/2-26, со жиро сметка број 
40100-601-86083 кај РМ, Агенција за работа со блоки-
рани сметки на учесниците во платниот промет - Скоп-
је и регистарска влошка број 1-11732-0-0-0.  
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од 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.                      (30983)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 504/03 од 13.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Транспортно, трговско претпријатие МАРЛИН -ТРЕЈД  
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Лазар Поп Трај-
ков� бр. 41, со жиро сметка број 40110-601-300578 и 
регистарска влошка број 1-53677-0-0-0 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (30978)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 587/03 од 18.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за транспорт и трговија БУЈО ТРЕЈД ДОО експорт-
имопрт Скопје, со седиште на ул. �60/5�, с. Арачиново 
- Скопје, со жиро сметка број 40110-601-266433, при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет Скопје и регистарска влошка 
бр. 1-41588-0-0-0 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
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. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (30976)  

___________ 
 
Решението со кое се одобрува заклученото присил-

но порамнување во стечај по кое должникот ГП �ПЕ-
ЛАГОНИЈА� АД во стечај Велес е должен да им ги 
исплати на доверителите пооделно утврдените побару-
вања во полн износ во рок од 3 години сметано од де-
нот за заклучувањето на присилното порамнување од 
23.07.1999 година се става вон сила. 
Отворената стечајна постапка на должникот ГП 

�Пелагонија� АД во стечај Велес, ул. �Владимир На-
зор� бр. 2 со жиро сметка на Стопанска банка АД 
Скопје филијала Велес бр. 200000025237549 со реше-
ние Ст. бр. 166/97 од 24.02.1998 година, продолжува. 
За стечаен управник над стечајниот должник ГП 

�Пелагонија� во стечај се определува Коста Јанев дип-
ломиран градежен инженер од Велес, ул. �Васил Гла-
винов� бр. 21, телефон 043-230-338 и мобилен 070-532-
225. 
Стечајниот управник ги врши правата и должности-

те на органот на управување на должникот сообразно 
со потребите на стечајната постапка, раководи со рабо-
тите на должникот и го застапува должникот. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања со писмен поднесок во два примерока во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ�. 
Се закажува рочиште за испитување на побарува-

њата на ден 18.12.2003 година во 12 часот, во судница 
бр. 3 на Основениот суд во Велес. 
Се повикуваат должниците на должникот да ги на-

мират своите долгови спрема ГП �Пелагонија� АД во 
стечај веднаш без одлагање. 
За стечаен судија се именува судија Валентина Пе-

тровска судија во Основниот суд во Велес. 
Примерокот од решението да се објави во �Служ-

бен весник на РМ� и на огласната табла во судот. 
Жалбата изјавена против решението не го спречува 

извршувањето на истото. 
Од Основниот суд во Велес.         (30987) 

___________ 
 
Се пренесуваат побарувањата на должникот АДМС 

ЗИК �Струмица� од Струмица, ДОО   �Плодно Поле� 
од Хамзали:  

1. По тужбата заведена пред Основниот суд во 
Струмица под П/С. бр. 360/98, против тужениот ПППП 
�МАКО ТРЕЈД� од Скопје, за главен долг во износ од 
9.563.806,00 денари со законска камата сметано од 
01.12.1997 година па до конечната исплата согласно 
Законот за висината на стапката на затезна камата и 
процесни трошоци во износ од 122.000,00 денари. 

2. По тужбата заведена пред Основниот суд во Струми-
ца под П/С. бр. 131/97, против тужениот АДМС ЗИК 
�Струмица� од Струмица ДОО ул. �Моша Пијаде� од 
Струмица, сега во стечај, за главен долг во износ од 
19.724.670,00 денари со камата и трошкови, каде е донесе-
на пресуда со кое е признаено побарувањето на должникот. 

3. По извршениот предмет заведен пред Основниот 
суд во Струмица по И. бр. 2535/99, против должникот 
ТП �ГАБИ ТРЕЈД� од Струмица, за главен долг во из-
нос од 719.712,00 денари. 

4. По тужбата заведена пред Основниот суд во 
Струмица под П/С. бр. 7/99, против тужениот ТП �БИ-
НАР НЕГОРЦИ� од Гевгелија, за главен долг во износ 
од 608.745,00 денари. 

5. По кривичниот предмет заведен пред Основниот 
суд во Струмица под К. бр. 254/2001, против обвинети-
от Ристо Ѓоргиев од Струмица, по кој предмет е задол-
жен да плати на должникот на име  кусок во износ од 
427.203,00 денари. 

6. По тужбата заведена пред Основниот суд во Струми-
ца под П/С. бр. 191/96, против тужениот ЗЗ �БРАТСТВО� 
од с. Седларци, за главен долг од 122.204,00 денари. 

7. По тужбата  заведена пред Основниот суд во 
Струмица под П. бр. 265/99, против тужениот Стојков 
Димитар од Струмица, за главен долг во износ од 
46.632,00 денари. 

8. По тужбата заведена пред Основниот суд во Струми-
ца под П. бр. 932/99, против тужениот Ѓоргиев Алекса од с. 
Муртино, за главен долг во износ од 39.150,00 денари. 

9. По тужбата заведена пред Основниот суд во 
Струмица под П/С. бр. 989/98, против тужениот �ИН-
ТЕР ВАРДАР� од Скопје, за главен долг во износ од 
339.920,00 денари. 

10. По тужбата заведена пред Основниот суд во 
Струмица под П. бр. 79/01, против тужениот Ангелов 
Ѓорги и Ангелов Васе од с. Бориево, за главен долг во 
износ од 69.500,00 денари. 

11. По тужбата заведена пред Основниот суд во Стру-
мица  против тужениот Митров Васе од с. Дабиља, по ко-
ја е донесено решение за извршување под И. бр. 4162/99, 
за главен долг во износ од 66.900,00 денари. 

12. По донесено решение за извршување во  Основ-
ниот суд во Струмица под И. бр. 317/2000 година, про-
тив должникот Ангелов Митко од с. Радово, за главен 
долг во износ од 35.119,00 денари. 
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13. По поднесен предлог за извршување пред Основ-
ниот суд во Штип против должникот ДПТУ �ЕЗИМИТ 
ВИНО� од Штип, по кој е издадено решение за извршу-
вање под И. бр. 3140/03, за главен долг во износ од 
1.025.164,00 денари, кои побарувања се отстапуваат на: 

1. Стечајниот управник Михаил Ѓоргиев од Стру-
мица, за намирување трошоците на стечајната постапка 
во износ од 212.000,00 денари. 

2. Вработените доверители за намирување на плати во 
висина на најниските плати во износ од 6.490.122,50 денари. 

3. Доверителот Фонд за ПИОМ од Скопје (Подрач-
на служба од Струмица) за главен долг во износ од 
59.192.899,00 денари. 

4. Доверителот Министерство за здравство, Фонд за 
здравствено осигурување од Скопје (Подрачна служба од 
Струмица) за главен долг во износ од 23.792.479,00 денари. 

5. Доверителот Министерство за финансии од Скопје, 
Управа за јавни приходи од Струмица, за главен долг во 
износ од 226.536.839,00 денари од која сума најпрвин да 
се намири персоналниот данок од плати во висина на нај-
ниските плати, а потоа останатите побарувања. 
Предимство за исплата на паричните износи да има 

стечајниот управник Михаил Ѓорѓиев од Струмица за на-
мирување на трошоците во стечајната постапка и вработе-
ните доверители во целост, а до колку останат парични 
средства да се намират доверителите подеднакво сразмер-
но големината на прибавените парични средства и тоа 
Фондот за ПИОМ од Скопје (Подрачна служба од Стру-
мица) Министерство за здравство, Фонд за здравствено 
осигурување од Скопје (Подрачна служба од Струмица) и 
РМ- Министерство за финансии од Скопје, Управа за јав-
ни приходи од Струмица кои имаат предимство за напла-
та на персонален данок од плати во висина на најниските 
плати од признаените и утврдените побарувања, а потоа 
ако останат парични средства да се намират останатите 
доверители чие побарување е признаено и утврдено.  
Стечајната постапка на стечајниот должник АДМС 

ЗИК �Струмица� од Струмица, ДОО   �Плодно Поле� 
од Хамзали, со жиро сметка под бр. 200000006325750, 
што се води при Стопанска банка АД од Скопје реги-
стрирано под Срег. бр. 1195/90, и регистарска влошка 
бр. 1-688-0, регистриран во Окружниот стопански суд 
во Штип, се заклучува. 
Се разрешува од должноста стечајниот управник 

Михаил Ѓорѓиев од Струмица. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат погоре 

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 стечајниот долж-

ник да се брише од судскиот регистар. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (31003) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, постапувајќи по предлогот за 
отворање стечајна постапка од Агенција за работа со бло-
кирани сметки на учесниците во платниот промет � Скоп-
је, над должникот �ДЕНИМ МАКЕДОНКА ЏИНС� и др. 
ДОО � Штип го донесе следното решение. 
Се поведува претходна постапка заради утврдување 

причини за отворање на стечајна постапка над должни-
кот �Деним Македонка Џинс� и др. ДОО � Штип. 
За стечаен судија се именува членот на советот Ли-

дија Тодоровска. 
Заради изјаснување на предлогот и утврдување ус-

лови за отворање на стечајна постапка се закажува ро-
чиште на 15.12.2003 година во 10,15 часот во зградата 
на Основниот суд во Штип, сала бр. 12. 
Се именува привремен стечаен управник за кој е 

определен Нада Цветановска дипломиран економист, 
ул. �5-та Партиска конференција� бр. 5/5-Штип. 
Привремениот стечаен управник има овластувања 

за управување и располагање со имотот на должникот, 
должен е имотот да го одржува и заштитува, да про-

должи со водење на деловниот потфат кај должникот 
се до одлука за отворање на стечајна постапка, да утвр-
ди дали постојат услови за отворање на стечајна по-
стапка и дали постои имот за намирување на трошоци 
по постапката. 
Привремениот стечаен управник е овластен да вле-

зе во деловните простории на должникот и таму да ги 
спроведе потребните дејствија. 
Должникот може да располага со имотот само со 

претходна дозвола на привремениот стечаен управник. 
Се забранува определување и спроведување на при-

силно извршување или обезбедување против должникот. 
Решението ќе се објави во �Службен весник на РМ� 

и на огласна табла во Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (31089) 

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

185/2003  отвори стечајна постапка спрема должникот 
трговско друштво за производство, промет и услуги 
�ЛИБРА КОМ� Митрески Игор ДООЕЛ увоз-извоз При-
леп, со седиште на ул. �Октомвриска� бр. 106 во При-
леп, запишан во регистарска влошка бр. 01003654?-8-03-
000 со решение Трег. бр. 2840/98 од 07.12.1998 година 
на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија 
на мало во продавници, претежно со храна, пијалоци и 
тутун, со жиро-сметка бр. 3000200001897-67 во Комер-
цијална банка � АД Скопје Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува, но се заклучува. 
Од Основниот суд во Прилеп.              (31092) 

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

187/2003 отвори стечајна постапка спрема должникот 
Друштво за услуги и промет �ХАЈ-ФАЈ� увоз-извоз Куке-
ски Сашо, со седиште на ул. �Јоска Јорданоски� бр. 34 во 
Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 01010331?-8-
09-000, со решение Трег. бр. 4169/99 година од 18.04.2000 
година на Основниот суд во Битола, со основна дејност 
трговија на мало во продавници со храна, пијалоци и ту-
тун, со жиро-сметка бр. 3000-2-00000-65122 во Комерци-
јална банка � АД Скопје  Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува, но се заклучува поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (31093) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 92/03 од 

13.11.2003 година отвори стечајна постапка над должни-
кот ДОО �ИВЕКС КОМПАНИ� од Кичево и истата не се 
спроведува поради немање средства за стечајна маса и се 
заклучува стечајната постапка над наведениот должник 
согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.   
Од Основниот суд во Кичево.         (31095) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 100/03 

отвори стечајна постапка над должникот �ЈО-СО2� 
ДООЕЛ увоз-извоз Македонски Брод, Комерцијална 
банка АД Прилеп. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник поради немање на средства согласно член 64 
став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.         (31097) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 75/03 од 

17.10.2003 година отвори стечајна постапка над должни-
кот ДООЕЛ �ЕУРО КАНУНИ� од Кичево и истата не се 
спроведува поради немање средства за стечајна маса и се 
заклучува стечајната постапка над наведениот должник 
согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.   
Од Основниот суд во Кичево.         (31099) 
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Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение 

Ст. бр. 31/02 од 07.11.2003 година се отвора стечајна по-
стапка над стечајниот должник ППС �МИС КОМЕРЦ� 
Кочани, со седиште на ул. �Раде Кратовче� бр. 96, со жи-
ро сметка бр. 40400-601-23194 при Агенција за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет, за-
ведено во регистарот на Основниот суд во Штип со реше-
ние Срег. бр. 448/94 од 16.03.1994 година и истата не се 
спроведува поради немање на имот на должникот што би 
влегол во стечајна маса и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Кочани.            (31100)  

___________ 
 
Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајна 

постапка на Рудниците за олово, цинк и преработка 
ЗЛЕТОВО АД во стечај-Пробиштип, Ст. бр. 16/02, ги 
известува доверителите на должникот дека на 
01.12.2003 година во 10,00 часот во просториите на Ос-
новниот суд во Штип, ќе се одржи собрание на довери-
тели заради одлучување за избор на најдобра понуда 
по објавен тендер за продажба на дел од недвижниот 
имот на должникот. 
Од Основниот суд во Штип.         (31231) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 303/03 од 10.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, градежништво и трговија МАК-ЛИМ 
ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �396� бр. 4-
а, со жиро сметка број 320-0000000334-71 и регистарска 
влошка број 02040673?-3-03-000 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (31154)  

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение II. Л. бр. 986/99 донесено од овој суд на 
05.11.2002 година, е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатието за промет, производство, услуги и инжене-
ринг �ЛЕЈДИ-ДИ ПРОЕКТ� Скопје, со седиште на бул. 
�Јане Сандански� бр. 14/2 и жиро сметка бр. 40100-601-
329169 и истото се брише од регистарот на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (30803) 

__________ 
 

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. 
529/03 од 12.06.2003 година, објавува дека Друштвото 
за производство, трговија и услуги ПАНЧЕР ДООЕЛ 
Виница, ул. �Вера Циривири� бр. 4 и жиро сметка бр. 
300-220000009725, отворена при Комерцијална Банка 
А.Д. Скопје, е во ликвидација - трета објава. 
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 примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.      
Од ликвидаторот.                                              (30847) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип  со решение Л. бр. 116/03 

од 18.11.2003 година, отвори ликвидациона постапка 
над Претпријатието за трговија и услуги ТОРО екс-

порт-импорт ДОО - Виница, ул. �Младинска� бр. 3, 
Виница, со жиро сметка бр. 40401-601-23894 кај Аген-
цијата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет - Скопје - Одделение во Виница. 
По правосилноста на решението должникот Прет-

пријатието за трговија и услуги ТОРО експорт-импорт 
ДОО - Виница, ул. �Младинска� бр. 3, Виница, да се 
брише од судскиот регистар што се води кај Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (30850) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип  со решение Л. бр. 114/03 

од 18.11.2003 година, отвори ликвидациона постапка 
над Претпријатието за трговија на големо и мало увоз-
извоз ИВАН-3 - Виница, ул. �Маршал Тито� бр. 90, Ви-
ница, со жиро сметка бр. 40401-601-23404 кај Агенци-
јата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет - Скопје - Одделение во Виница. 
По правосилноста на решението должникот Прет-

пријатието за трговија на големо и мало увоз-извоз 
ИВАН-3 - Виница, ул. �Маршал Тито� бр. 90, Виница, 
да се брише од судскиот регистар што се води кај Ос-
новниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (30852) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 113/03 од 

13.11.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатие во приватна сопственост за транспорт, 
шпедиција, услуги, трговија на големо и мало увоз-извоз 
�МИЛКОМ� П. О. Пехчево, но истата се заклучува. 
Имотот кој се состои од: товарно моторно возило со 

следните карактеристики: вид-влекач, марка ЈЕЛДЖ, 
тип С-417, број на шасија SUJC 41747 L0003215, броја 
на мотор ТТ 90020080, година на производство 1991, си-
ла на моторот КБ179; полуприколка марка Semitrajler, 
тип PR 35-2, број на шасија 078, година на производство 
1994; товарно моторно возило со следните карактери-
стики; вид-влекач, марка �ШКОДА ЛИЈАЗ�-122-052, 
број на шасија 00003193121, број на мотор Р414570138, 
година на производство 1993, сила на моторот КБ 217,5; 
приколка марка BORDOVO, тип RL-2117, година на 
производство 1994, да му припадне на основачот на 
претпријатието Звонко Стефановски од Пехчево, со жи-
веалиште на ул. �1-ви Мај� бр. 12, Пехчево. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (31086) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 115/03 
од 13.11.2003 година, отвори ликвидациона постапка 
над Приватната здравствена организација-ординација 
по општа стоматологија АМИ П.О. Струмица и истата 
поради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (31087) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И 
 

Над недвижниот имот, сопственост на заложниот 
должник ТД �АГРО ПАЛ КОМПАНИ� Владко и Јови-
ца ДОО увоз-извоз, кој се состои од: објект-стопански 
комплекс за примарна земјоделска дејност-магацин и 
стакленик за расад од 766м2, двор од 500м2 и неплодно 
земјиште од 2452м2 или се вкупно со површина од 
3718м2, на К.П. бр, 14, план 1, скица 1, на м.в. �Кљуко-
во� на КО Д. Седларце, опишано во ПЛ бр. 950, изда-
дено до ДЗГР-Одделени за премер и катастар Тетово, 
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под Уп. бр. 1217-1184/1 од 05.06.2003 година, изграде-
но согласно Одобрението за градење издадено од Ми-
нистерството за транспорт и врски бр. 15-372/2 од 
22.02.2001 година, Услови за градба бр. 07-4662/2 од 
25.09.2000 година, издадени од страна на Министерс-
твото за транспорт и врски-Тетово, а кое земјиште е 
стекнато врз основа на Договор за купопродажба на 
недвижен имот ОДУ бр. 253/99 од 13.09.1999 година, е 
заснован залог со Договор, ОДУ бр. 407/03 од 
18.11.2003 година, заверен кај нотарот Тодор Бошков-
ски од Тетово, во корист на доверителот Тетовска бан-
ка АД Тетово, за обезбедување на парично побарување 
на должникот ТД �АГРО ПАЛ КОМПАНИ� Владко и 
Јовица ДОО увоз-извоз, во износ од 100.000 евра.         

       (30989) 
__________ 

 
Врз основа на договор за хипотека, потврден од нота-

рот Боривој Стојкоски, заведен под ОДУ бр. 1105/03 од 
18.11.2003 година, склучен помеѓу: Алфа банка АД Скоп-
је, со седиште на ул. �Даме Груев� бр. 1, Скопје, како за-
ложен доверител и МАКСТИЛ Акционерско друштво за 
производство и трговија со производи на црна металурги-
ја-Скопје, со седиште на ул. �16-та Mакедонска бригада� 
бр.18, Скопје, како должник заложен должник засновано 
е заложно право од втор ред врз недвижен-имот и тоа: 
недвижен имот-мазутна станица, со површина од 95м2, на 
К.П. бр. 12826/3 за КО Скопје; недвижен имот-управна 
зграда ВДСЛ, со површина од 1614м2, на К.П. 12826/3 за 
КО Скопје; недвижен имот-пумпна станица со површина 
од 136м2, на К.П. бр. 12826/3 за КО Скопје; недвижен 
имот-лимен хангар, со површина од 375м2, на К.П. бр. 
12826/3 за КО Скопје; недвижен имот-стрипер хала, со 
површина од 3600м2, на К.П. 12826/3 за КО Скопје; нед-
вижен имот-производна хала Челичана, со површина од 
64755м2, на К.П. бр. 12826/3 за КО Скопје; недвижен 
имот-лимени бараки, со површина од 285м2, на К.П. бр. 
12826/3 за КО Скопје; недвижен имот-управна зграда Че-
личана, со површина од 1526м2, на К.П. бр. 12826/3 за КО 
Скопје; недвижен имот-магацин за материјали, со повр-
шина од 820м2, на К.П. бр. 12826/3 за КО Скопје; недви-
жен имот-трафостаници, со површина од 184м2, на К.П. 
12826/3 за КО Скопје; недвижен имот-трафостаница, со 
површина од 350м2, на К.П. бр. 12826/3 за КО Скопје, 
недвижен имот-електро магацин, со површина од 64м2, на 
К.П. бр. 12826/3 за КО Скопје; недвижен имот-работилни-
ца за електро одржување, со површина од 270м2, на К.П. 
бр. 12826/3 за КО Скопје; недвижен имот-машинска рабо-
тилница, со површина од 600м2, на К.П. бр. 12826/3 за КО 
Скопје; недвижен имот-бункери за вар, со површина од 
419м2, на К.П. бр. 12826/3 за КО Скопје. 
Погоре опишаниот имот е сопственост на заложни-

от должник врз основа на поседовен лист бр. 18069 за 
КО Скопје, К.П. бр. 12826/3, план 75, м.в. �Железара�, 
култура под објект, Градежна дозвола бр. 03-839 од 
21.07.1961 година, Договор за физичка делба заверен 
под УЗП бр. 294/99 од 30.03.1999 година кај нотарот 
Боривој Стојкоски.                        (30988) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште-нива, во Скопје, 
на КО Ракотинци, построено на К.П. бр. 2581/3, план 8, 
скица 23, м.в. �Гореница�, класа 4, со вкупна површина 
од 1000м2, сопственост на Илиевска Петранка од Скоп-
је, ул. �11 Октомври� бр. 73/1-9, евидентирана во Посе-
довен лист бр. 305, за вкупна купопродажна цена од 
217.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата. Во спротивно, го губат правото на пр-
венствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Весна Стојчева, ул. �Иван Козаров� бр. 14, 
општина Кисела Вода, Скопје.         (30928) 

__________ 
 

Се продава недвижен имот-ливада, 6-та класа, К.П. 
бр. 1789, м.в. �Костадиница�, КО Коњско, Охрид, по 
Поседовен лист бр. 487, сопственост на Александар 
Грозданоски од Коњско, цена по договор. 
Се повикуваат сите лица кои имаат право на пр-

венствено купување, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до адвокатот Александра Гавриловска, ул. �Маке-
донија� бр. 27/2-22, 1000, Скопје.                         (30970) 

__________ 
 

Врз основа на Договор за регистриран залог на под-
вижни предмети, потврден од Ружа Костовска, заменик 
на нотарот Нове Костовски од Скопје, заведен под 
ОДУ. бр. 416/03 од 17.11.2003 година, заложниот 
должник Друштво за градежништво, промет, финан-
сии, технички инженеринг ТЕХНОКОМ ДОО Скопје, 
со седиште во Скопје, ул. �Октомвриска Револуција� 
бб, МБ 4946812 има заложено подвижни предмети-ак-
ции, подробно опишани во приватната исправа во     
полза на заложниот доверител Комерцијална банка АД 
Скопје, кој залог е регистриран во Централниот реги-
стар на Р. Македонија-Заложен регистар Скопје. 

                         (31082) 
__________ 

 
Врз основа на приватна исправа-Договор за залог 

на недвижен имот со својство на извршна исправа, по-
тврден од Ружа Костовска, заменик на нотарот Нове 
Костовски од Скопје, под ОДУ бр. 418/03 од 19.11.2003 
година, заложниот должник Друштво за трговија на го-
лемо и мало, инженеринг и друмски сообраќај БИЛЈА-
НА ЉУБОСАВ и др. ДОО Скопје, со седиште на ул. 
�Славејко Арсов� бр. 22, Скопје, има заложено свој 
недвижен имот опишан во потврдената приватна ис-
права, во полза на заложниот доверител Комерцијална 
банка АД Скопје, кој е запишана во Имотен лист бр. 
7135 издаден од Државниот завод за геодетски работи-
Одделение за премер и катастар Скопје.              (31084) 

__________ 
 

Се врши дополнување на објавениот нотарски оглас 
под шифра 28544 во �Службен весник на РМ�, бр. 70 
од 03.11.2003 година, објавен по нотарски акт ОДУ бр. 
446/03 од 22.10.2003 година на нотарот Наџи Зеќири од 
Тетово, со следниот текст: 

�Засновано е заложно право залог (хипотека) од прв 
ред врз недвижен имот: фарма за кокошки-несилки и 
пилиња за јарки со придружни објекти со површина од 
4695м2, двор со површина од 500м2 и неплодно земји-
ште со површина од 7533м2, која фарма е изградена на 
К.П. бр. 549 на м.в. �Шаматница� под објект со повр-
шина од 4695м2, двор со површина од 500м2 и неплод-
но со површина од 7533м2 или вкупно со површина од 
12728м2, сопственост на должникот-заложниот долж-
ник ДСПТ ВЕЗЕ ШАРИ Арбен Абдурахмани и др. 
ДОО експорт-импорт с. Требош, Желино, кое заложно 
право е регистрирано во интабулационата книга што ја 
води Основниот суд во Тетово.� 
Текстот на објавениот нотарски оглас под шифра 

28544, останува во целост во сила.         (31085) 
__________ 

 
Врз основа на Договор за обезбедување на парично 

побарување со хипотека заверен кај нотарот Боривој 
Стојкоски заведен под ОДУ бр. 1103/03 од 18.11.2003 
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година, склучен помеѓу ЕУРОСТАНДАРД Банка АД 
Скопје како заложен доверител и Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ПРОВИНО увоз-извоз ДО-
ОЕЛ Скопје, засновано е заложно право од прв ред врз 
недвижен имот и тоа недвижен имот зграда во површи-
на од 498 м2 со припадоци и прирастоци сега и во ид-
нина која се наоѓа во Скопје КО Маџари изградена на 
КП. 312/1, план 2, скица 2, м.в. �Село�, култура под об-
јект и корисник на земјиште под објект и во функција 
на објектот КП. 312/1, план 2, скица 2, м.в. �Село�, кул-
тура под објект со површина од 498 м2; КП. 312/1, план 
2, скица 2, м.в. �Село�, култура двор со површина од 
500 м2; КП. 312/1, план 2, скица 2, м.в. �Село�, култура 
нива, класа 2 со површина од 1612 м2 евидентирано во 
Поседовен лист  бр. 900, а е сопственик врз основа на 
Договор за купопродажба на  недвижен имот склучен 
на ден 06.09.1991 година, заведен под бр. 03-701 од 
06.09.1991 година кај ИНКОП ц.о. бр. 70 од 09.09.1991 
година кај Претпријатието ИЦОТЕХ ДОО Скопје како 
купувач, план за поделба на друштвото за внатрешен и 
надворешен трговско промет ИЦОТЕХ ДОО извоз-
увоз Скопје заведен под бр. 203 од 22.11.2001 година и 
Изјава за основање на трговско друштво заверена кај 
нотарот Слободан Поповски под УЗП бр. 14131/01 од 
24.12.2001 година, врз основа на која е извршена про-
мена во Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
Трег. бр. 4700/2001 од 05.02.2002 година.            (30826) 

___________ 
 

Се продава недвижен имот-овошна градина класа 4 
со површина од 1000 м2, кој имот лежи на КП 12254/3, 
КО Скопје, м.в. �Зајчев Рид� сопственост на Иван Кр-
стев од Скопје, кој имот е евидентиран во Поседовен 
лист број 18208 издаден од Државниот завод за геодет-
ски работи - Сектор за премер и катастар - Скопје за 
вкупна купопродажна цена од 310.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. �Пролет� бр. 1/3-18. 
                                                                               (30895) 

___________ 
 

Врз основа на Анекс-Договор бр. 1, кон Договорот за 
одобрување на рамковен револвинг кредит-лимит врз 
основа на заложно право на недвижности и врз основа 
на заложно право на подвижни предмети заведен кај за-
логопримачот под бр. 09-1715 од 06.09.2002 година, кој 
е заведен под бр. 09-2488 од 07.11.2003 година, потврден 
под ОДУ бр. 305/03 на 18.11.2003 година, со својство 
на извршна исправа, склучен помеѓу заложниот дове-
рител Тутунска банка АД Скопје, БДС бр. 4664531 и 
заложниот должник ТДПУ ЧОКА Никола ДООЕЛ, Ге-
вгелија со БДС бр. 4753755, засновано е заложно право 
над автобус, со рег. таблици VE-870-VC и автобус со 
рег. таблици VE-360-VC, сопственост на заложниот 
должник врз основа на сообраќајни дозволи издадени 
од СВР Гевгелија, заради проширување на обезбедува-
њето претходно обезбедено со ОДУ бр. 001/03 и ОДУ 
бр. 003/03 од нотарот Ѓорѓи Николов Гевгелија, а за 
зголемување на износот на рамковниот кредит-лимит 
од 40.000,00 евра на нов износ од 50.000,00 евра. 

                                                                            (30945) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште, КО �Дабниште�, 

К.П. бр. 1875, план 005, скица 017, м.в. �Курилово�, кул-
тура-нива, класа 6, со вкупна површина од 6878м2, КО 
�Дабниште�, К.П. бр. 1876, план 005, скица 017, м.в. �Ку-
рилово�, класа 4, со вкупна површина од 680м2, сопстве-

ност на Илчевски Игно од Кавадарци, евидентирано во 
Имотен лист бр. 82, издаден од Државниот завод за гео-
детски работи, Одделение за премер и катастар Кавадар-
ци, за цена од 70.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (30965) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште, во КО Струмица 
на К.П. бр. 6323/2, м.в. �К. Охридски� нива, со површи-
на од 64м2 и К.П. бр. 7277/1, м.в. �Ван град�, нива со по-
вршина од 162м2, во КО Струмица, сопственост на Ѓузе-
лов Иван од Струмица, за цена од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-

ците и 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 изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно , го губат пра-
вото на првенство на купување на парцелата. 
Изјавите за прифаќање на објавената понуда да се 

достават до нотарот Ѓузелов Иван ул. �Јанко Цвети-
нов� бр. 33, Струмица.                                           (30966) 

___________ 
 

Над подвижниот имот сопственост Друштвото за 
производство, трговија и услуги ПРОВИНО увоз-извоз 
ДООЕЛ Скопје, кој претставува: концентрат од јаболка 
во количина од 200.000 килограми, произведен 2003 
година, со проценета вредност од 200.000 евра, засно-
ван е залог ОДУ бр. 375/03 од 17.11.2003 година, соста-
вен од нотарот Поповски Слободан од Скопје, како 
средство за обезбедување на договор за краткорочен 
рамковен револвинг кредит бр. 01-2214 од 12.09.2003 
година, помеѓу Еуростандард банка АД Скопје и 
Друштвото за производство, трговија и услуги ПРО-
ВИНО увоз-извоз ДООЕЛ Скопје за износ од 
12.000.000,00 денари, во корист на заложниот довери-
тел Еуростандард банка АД Скопје.        (30679) 

__________ 
 

Се дава понуда за купување на земјоделско земји-
ште, кое се наоѓа на К.П. бр. 2333, м.в. �Завој�, класа 5, 
со вкупна површина од 3008м2, која се наоѓа на КО Д. 
Соње, а е заведено во поседовен лист бр. 503, издаден 
од Државниот завод за геодетски работи, Сектор за 
премер и катастар-Скопје. Купопродажната цена по ме-
тар квадратен изнесува денарска противвредност на 10 
ЕУР, по среден курс на НБМ, на денот на потпишува-
њето на купопродажбата. 
Се известуваат граничарите, односно лицата кои 

имаат предимствено право на купување, доколку се за-
интересирани за купување на земјиштето, да достават 
писмени изјави за таквата намера, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас на следната адре-
са: Цветана Костовска од Скопје, со стан во Скопје, 
Долно Соње.                          (30756) 

___________ 
 

Над подвижен имот основни средства за производство 
сопственост на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги САМА Александар ДООЕЛ Куманово, заснован е 
залог со Договор за залог врз подвижни предмети заверен 
кај нотарот Драган Георгиев од Куманово, под ОДУ бр. 
443/03 од 12.11.2003 година во корист на заложниот дове-
рител Комерцијална Инвестициона Банка А.Д. Куманово 
за обезбедување на парично побарување во износ од 
1.500.000,00 денари.            (30839) 
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Заложниот должник Друштво за трговија, шпедици-

ја, транспорт и услуги ЈАНШПЕД ДОО увоз-извоз нас. 
три Чешми, Штип, за обезбедување на побарувањето на 
заложниот доверител Охридска Банка АД Охрид наста-
нато по основ на Договор за краткорочен кредит бр. 07-
6516/1 од 23.10.2003 година во износ 58.856,32 ЕУР за-
ложува подвижни предмети во негова исклучива сопс-
твеност и тоа: влекач марка SCANIA тип 
R124LA4x2NA400.37, број на шасија XLER4X200 
04374439, бр. мотор 5711674(DSC12.01-L01/5711674, 
произведен 1997 година, сила на мотор 294 КВ, раб. за-
фатнина 11705 ссм3, маса на празно 7400 кг, боја бела 
01, со рег. ознака ШТ-600-АЗ, видно од сообраќајна доз-
вола бр. 600АЗ на УВР Штип од 02.12.2000; влекач мар-
ка SCANIA тип R124LA4x20004417602, број на шасија 
XLER4X20004417602, бр. мотор DC1201-Lо1/5765782, 
произведен 1999 година, сила на мотор 309 КВ, раб. за-
фатнина 11705 ссм3, маса на празно 7915 кг, боја сина 91 
сива 16, со рег. ознака ШТ-980-БЦ, видно од сообраќај-
на дозвола бр. 980 -БЦ на УВР Штип од 09.12.2002; вле-
кач марка SCANIA тип R124 LA4Х2 NA 400.37, бр. на 
шасија XLER4X20004403854, бр. мотор DSC1201-
L01/5748125, произведен 1998 година, сила на мотор 294 
КВ, раб. зафатнина 11705 ссм3, маса на празно 7775 кг, 
боја бела 01, со рег. ознака ШТ-600-БЕ, видно од соо-
браќајна дозвола бр. 600-БЕ на УВР Штип од 
20.10.2003;  полуприколица марка KRONE, тип SDP 24, 
бр. шасијаWKESDP24000T73204, произведена 1996 го-
дина, маса на празно 10700 кг, доз. носивост 24800 кг, 
форма на каросерија Ладилник, боја бела 01, бр. оски 3, 
со рег. ознака ШТ-990-БА видно од сообраќајна доз. бр. 
990-БА на УВР Штип од 09.10.2003 година; полупри-
колка марка MIROFRET, тип D.1046, бр. шасија 
VS9SA3N3TA013867, произведена 1995 година, маса на 
празно 11760 кг, доз. носивост 22040 кг, форма на каро-
серија Ладилник, боја бела 01 црвена 74, со рег. ознака 
ШТ-960-БА видно од сообраќајна доз. бр. 960-БА на 
УВР Штип од 19.02.2003 година; полуприколлица марка 
CHEREAU, тип C381 DN, бр. шасија VM4C3-
81DNRAooo987, произведена 1994 година, маса на праз-
но 11300 кг, доз. носивост 24700 кг, форма на каросерија 
Ладилник, боја бела 01, со рег. ознака ШТ-0600-АР вид-
но од сообраќајна доз. бр.060-АР на УВР Штип од 
10.11.1999 година, како предмет на заложно право-реги-
стриран невладетелски залог од прв ред за што е склу-
чен нотарски акт-Договор за регистриран невладетелски 
залог  врз подвижни предмети со својство на извршна 
исправа ОДУ бр. 157/03 од 10.11.2003 година пред нота-
рот Соња Катранџиска - Кимова од Штип.         (30840) 

___________ 
 
Заложниот должник Друштвото за трговија КИТ-

ГО ДООЕЛ Штип за обезбедување на паричното поба-
рување на заложниот доверител Охридска Банка АД 
Охрид настанато по основ на Договор за краткорочен 
кредит бр. 07-4635/2 од 15.07.2003 година во износ 
6.000.000 денари, заложува недвижен имот како пред-
мет на заложно право - хипотека од прв ред: деловен 
простор од 127 м2 и магацин од 104 м2 на ул.�Христи-
јан Карпош� ББ, КП бр. 6761/1 КО Штип 2, недвижен 
имот во сопственост на трговското друштво врз основа 
на купопродажен Договор на деловен простор потврден 
од нотарот Мијалче Цоневски од Штип, со ОДУ бр. 
95/03 од 15.07.2003 година, за што е склучен нотарски 
акт - Договор за залог на недвижност-хипотека со својс-
тво на извршна исправа ОДУ бр. 155/03 од 10.11.2003 
година пред нотарот Соња Катранџиска - Кимова од 
Штип.                                                                       (30842) 

___________ 
 

Заложниот должник Друштвото за производство, 
трговија и услуги НИПС ДООЕЛ Штип за обезбедува-
ње на паричното побарување на заложниот доверител 

Охридска Банка АД Охрид, настанато по основ на До-
говор за долгорочен кредит бр. 07-3316/2 од 05.06.2003 
година во износ на 45.000 ЕУР, заложува недвижен 
имот како предмет на заложно право - хипотека од прв 
ред: деловен простор во станбената зграда на ул. �Ван-
чо Прќе� во Штип на приземје во површина од 60 м2, 
недвижен имот во сопственост на трговското друштво 
врз основа на Договор за продажба потврден од нота-
рот Искра Кировска од Штип, со ОДУ бр. 123/03 од 
05.06.2003 година, за што е склучен нотарски акт - До-
говор за залог на недвижност - хипотека со својство на 
извршна исправа ОДУ бр. 154/03 од 10.11.2003 година 
пред нотарот Соња Катранџиска-Кимова од Штип. 

                                                                            (30842) 
___________ 

Се продава: нива на КП број 128 во м.в. �Бара� 
класа 5, во површина од 245 м2; нива на КП бр. 279 
во м.в. �Бара� класа 5, во површина од 411 м2 по ПЛ. 
бр. 438 за КО Лениште и 1/3 (една иделна третина  
од нива на КП бр. 280 м.в. �Бара� класа 5, во вкупна 
површина од 3968 м2, по Поседовен лист бр. 439 за 
КО Лениште, сопственост на ТДУПП �Виталек� ДО-
ОЕЛ од Кадино Село, за вкупна сума од 40.000,00 
денари. 

 Се повикуваат евентуалните заеднички сопствени-
ци, сосопствениците, како и сопствениците кои грани-
чат со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од 
објавувањето на оваа понуда во �Службен весник на 
РМ� да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да ги достават 

до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. �Јоска Јордано-
ски� бр. 2, Прилеп.                                                  (30860) 

___________ 
 

Врз основа на засновано заложно право со нотарски 
акт - Договор за обезбедување на парично побарување 
со засновање на заложно право врз недвижен имот-хи-
потека сочинет од страна на нотарот Емилија Харалам-
пиева под ОДУ бр. 86/00 од 31.07.2000 година склучен 
помеѓу МАКЕДОНСКА БАНКА АД Скопје како хипо-
текарен доверител и Друштвото за промет МАКЕДО-
НИЈАЛЕК Солунка и др. ДОО -Скопје како хипотека-
рен должник, за недвижност Производна хала - барака 
на ул. �Бутелски пат� бб, во површина од 731,53 м2 КО 
Бутел, договорните страни со нотарски акт - Анекс До-
говор за обезбедување на парично побарување со зас-
новање на заложно право врз недвижен имот - хипоте-
ка ОДУ бр. 116/03 од 06.11.2003 година, сочинет од но-
тарот Снежана Бубевска го продолжуваат рокот на 
важност на Договорот за рамковен кредит - лимит - ре-
волвинг до 31.07.2006 година.                               (31145) 

___________ 
 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
сопственост на Стојкоски Павле од Прилеп, ул. �А. 
Славејко� бр. 10, заведено во Имотен лист број 385 за 
КО Прилеп, парцела број 4357 место викано �Горно 
Садово� нива класа 2, со површина од 2308 м2 и на 
истата парцела земјиште под помошен објект со повр-
шина од 10 м2, купопродажната цена изнесува 90.000 
денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците, сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
Република Македонија� писмено да се изјаснат за при-
фаќање  на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 

нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифоски� бр. 8, 
Прилеп.                                                                        (31090) 
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Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 

сопственост по една половина на Јанковска Љубица од 
Скопје, бул. �Партизански одреди� бр. 10-1 и Ристев-
ска Веселка од Скопје, ул. � И. Л. Рибар� бр. 92-1/8, за-
ведено во Поседовен лист број 986 за КО Дебреште, 
парцела број 3866 место викано �Долна Слатина� кул-
тура нива класа 6, со површина од 3026 м2 купопро-
дажната цена изнесува 60.000 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците, сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
Република Македонија� писмено да се изјаснат за при-
фаќање  на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 

нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифоски� бр. 8, 
Прилеп.                                                                        (30094) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 

сопственост на Маџароски Јосиф од с. Пашино Рувци, 
Прилеп заведено во Поседовен лист број 231 за КО Бе-
ла Црква парцела број 1682 место викано �Голема  Ни-
ва� култура нива класа 5, со површина од 2931 м2 и 
земјоделско земјиште заведено во Поседовен лист број 
113 за КО Пашино Рувци парцела број 1094 место ви-
кано �Балталук� нива класа 4 со површина од 10575 м2, 
купопродажната цена изнесува 280.000 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците, сопствениците чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� писмено да се изјаснат за прифаќање  на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 

нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифоски� бр. 8, 
Прилеп.                                                                        (30090) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот сопственост на Снежана 

Магдеска од Скопје, бул. �АВНОЈ� бр. 20/29 и тоа: ли-
вада од катастарска парцела број 620/2, во м.в. �Кру-
шојце� во вкупна површина од 30000 м2 евидентиран 
во Имотен лист број 493 за КО Беровци, за вкупна цена 
од 4.000 евра во денарска противвредност по курс 
утврден од НРБ на РМ на денот на исплатата. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

нотарот Марија Ѓорѓиоска од Прилеп, ул. �Димо Наред-
никот� бб.                                                                    (30098) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште - нива на К.П. бр. 

400, класа 3, со површина од 1834 м2 во место викано 
�Адата� заведени во И.Л. бр. 1018 за КО Богородица, 
по цена од 90.000,00 денари, сопственост на Кованца-
лиев Ристо од Гевгелија. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште, се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие што земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на овој огласот,  писмено да се изјаснат 
за понудата. Во спротивно, го губат правото на првенс-
твено купување. 
Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 

до нотарот Ѓорѓи Николов, ул. �Димитар Влахов� бр. 3, 
Гевгелија.                                                                    (31101) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на КП 
бр. 1923, м.в. �Шаркова Чука Бабин Дол� класа 6 со по-
вршина од 941 м2 и лозје на КП бр. 1930, м.в. �Шарко-
ва Чука� класа 5, од 4946 м2, по Имотен лист број 1429 
КО Ваташа, за цена од 50.000 денари, сопственост на 
Мица Темова од с. Ваташа, Кавадарци. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат 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.               (31103) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП 

бр. 3344, м.в. �Мелот� класа 2 со површина од 2948 м2 
по Имотен лист број 2339 КО Росоман, за цена од 50.000 
денари, сопственост на Бранко Игевски од Росоман. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат 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.               (31104) 

___________ 
 
Над подвижниот имот сопственост на Друштво за 

трговија и услуги ФЛАМИНГО Електро, унион и др. 
експорт-импорт ДОО Скопје: патничко, марка Skoda, 
тип Y FABIA, си шасија TMBHF46Y733670685, мотор  
ASY139801, произведено 2002, со сила на моторот 47  
KW, боја бела 01, рег. табличка SK-238- MC и патнич-
ко, марка Skoda, тип Fabija Kombi конфорт 1.9 
СДИ/47КВВ, со шасија TMBHF46Y133788988 и мотор 
бр. ASY182311, боја 9П9П по профактура 037/03К од 
05.11.2003 година, Бохемија Аутомобиле Роус ДОО 
Скопје, заснован е залог ОДУ бр. 383/03 од 21.11.2003 
година, составен од нотарот Поповски Слободан од 
Скопје, како средство за обезбедување на кредит во из-
нос од 769.726 денари, врз основа на договор за кредит 
09 бр. 2531 од 13.11.2003 година.                       (31018) 

__________ 
 

Врз основа на приватна исправа-Анекс-Договор за 
обезбедување на побарување со засновање на реги-
стриран залог врз подвижни предмети, потврден од но-
тарот Светлана Петровска-Центар, Скопје, под ОДУ 
бр. 542/03 од 13.11.2003 година, склучен помеѓу АД 
Радобанк Скопје, како заложен доверител Друштво за 
промет и услуги КОМЕТА КОМЕРЦ Александар ДОО-
ЕЛ Скопје, со седиште на ул. �Шидска� бр. 26/-6-7, Скоп-
је, како заложен должник, засновано е заложно право-ре-
гистриран залог од прв ред врз подвижни предмети на за-
ложниот должник, кое заложно право е регистрирано во 
Централниот регистар на РМ, Заложен регистар, Скопје 
на ден 18.11.2003 година, под единствен деловоден иден-
тификационен број 10120030001495.                       (31128) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште, сосопственост на 
Матиќ Себастијан, Скопје и Матиќ Јосип од Загреб, со 
дел на посед 90/620 заведен во Поседовен лист бр. 686 
за КО Батинци и тоа: К.П. бр. 1012, план 5, скица 7, 
м.в. �Купријан�, култура нива, класа 6, површина 
8062м2. 
Предметната недвижноста се продава за купопро-

дажна цена од 300 денари по метар квадратен. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите и други лица имаат првенствено 
право на купување и лица чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
нас 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 испраќаат 

до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. Ниџе планина� бр. 16, 
Скопје.            (13105) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за обез-

бедување на побарување со засновање на регистриран 
залог врз подвижни предмети, потврден од нотарот 
Светлана Петровска - Центар, Скопје, под ОДУ број 
548/03 од 13.11.2003 година, склучен помеѓу ИЗВОЗ-
НА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен 
доверител, Трговското друштво за производство, услу-
ги и промет ГЕНЕЛ Филип ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, 
со седиште на ул. �11 Октомври� бр. 46, како заложен 
должник, засновано е заложно право-регистриран залог 
од прв ред врз подвижни предмети на заложниот долж-
ник, кое заложно право е регистрирано во Централниот 
регистар на РМ, Заложен регистар Скопје, на ден 
14.11.2003 година под единствен деловоден идентифи-
кационен број 10120030001477.                            (31130) 

___________ 
 

Врз основа на приватна исправа - Договор за залог 
на недвижен имот со својство на извршна исправа по-
тврден од нотарот Светлана Петровска - Центар, Скоп-
је, под ОДУ број 522/03 од 17.11.2003 година, заложни-
от должник Друштво за производство, трговија и услу-
ги УНИ-КОМПАНИ 1 А.Д. со седиште на ул. �Корпус� 
бб, Скопје има заложено свој недвижен имот подробно 
опишан во потврдената приватна исправа, во полза на 
заложниот доверител ПРОКРЕДИТ БАНКА А.Д. Скоп-
је кој залог е регистриран во јавната книга на Државни-
от завод за геодетски работи - Сектор за премер и ката-
стар - Скопје.                                                           (31132) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за обез-

бедување на побарување со засновање на регистриран 
залог врз подвижни предмети, потврден од нотарот 
Светлана Петровска - Центар, Скопје, под ОДУ број 
537/03 од 10.11.2003 година, склучен помеѓу ИЗВОЗ-
НА И КРЕДИТНА БАНКА, А.Д. Скопје, како заложен 
доверител и Друштвото за производство, трговија и ус-
луги ЛИВА ТАБАК ДОО, Неготино, со седиште на ул. 
�Партизанска� бр. 100, Скопје, како заложен должник, 
засновано е заложно право - регистриран залог од прв 
ред врз подвижни предмети на заложниот должник, 
кое заложно право е регистрирано во Централниот ре-
гистар на РМ, Заложен регистар, Скопје, на ден 
11.11.2003 година под единствен деловоден идентифи-
кационен број 10120030001441.                            (31134) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа � Договор за залог 

на недвижен имот со својство на извршна исправа по-
тврдена од нотарот Светлана Петровска � Центар, 
Скопје, под ОДУ број 536/03 од 10.11.2003 година, 
склучен помеѓу АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ВАРДАР Скопје, како заложен доверител 
и СИЛЕКС БАНКА А.Д. Скопје, кој залог е регистри-
ран во јавната книга на Државен завод за Геодетски ра-
боти � Сектор за премер и катастар � Скопје.     (31136) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа � Договор за обез-

бедување на побарување со засновање на регистриран 
залог врз подвижни предмети, потврден од нотарот 

Светлана Петровска � Центар, Скопје, под ОДУ број 
534/03 од 06.11.2003 година, склучен помеѓу ИЗВОЗ-
НА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен 
доверител и Друштво за туризам, угостителство и трго-
вија НЕХАР ТУРС Нехар ДООЕЛ Скопје, со седиште 
на ул. �27 Март� бр. 7, Скопје, како заложен должник, 
засновано е заложно право-регистриран залог од прв 
ред врз подвижни предмети на заложниот должник, 
кое заложно право е регистрирано во Централниот ре-
гистар на РМ, заложен регистар Скопје, на ден 
10.11.2003 година под единствен деловоден идентифи-
кационен број 10120030001431.                           (31139) 

___________ 
 
Над недвижен имот, сопственост на Трговско 

друштво МЕДЕКО Крсто ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
со седиште на ул. �Дрезденска� бр. 15/2/2, Скопје, за-
пишано во трговскиот регистар на Основниот суд 
Скопје I � Скопје, со решение Трег. бр. 10035/98 од 
25.12.1998 година под број на регистарска влошка 
02007331?-8-01-000, со матичен број 4374720 кој се со-
стои од патничко моторно возило: регистарска ознака: 
ЅК-955-CD, марка: AUDI; тип: 100 TDI; број на шасија: 
WAUZZZ4 AZRNO12911; број на мотор: ААТО26296; 
сила на мотор: 85 KW; год. на производство: 1993г.; 
раб. зафатнина на моторот 2500 cm3; бoja на каросери-
ја: 01 BELA; маса на празно возило во кг 1390; форма 
или намена на каросеријата: LIMUZINA, е заснован за-
лог со договор за регистриран невладетелски залог со 
својство на извршна исправа потврден кај нотарот Ели-
забета Станоевиќ-Ѓокиќ, под ОДУ бр. 273/03 од 
13.11.2003 година, во корист на заложниот доверител 
Охридска банка АД Охрид, за обезбедување на парич-
но побарување во износ од 580.000,00  денари, што 
претставува противвредност на 9.470,25 евра. 
Заложниот должник е сопственик на возилото врз 

основа на сообраќајна дозвола МК 0262405, издадена 
од ГУВР Скопје.           (31140) 
_______________________________________________ 
 

М А Л И  О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважечки следните документи: 
Пасош бр. 952010/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Бобан Попоски, ул. "Т. Караџа" бр. 11/2-10, Скопје.  
Пасош бр. 738407/95 издаден од СВР-Тетово на име 
Абдиљнасер Арифи, с. Теарце, Тетово.        (30889) 
Пасош бр. 1690133 на име Велјаноски Блаже, с. 
Црнилиште, Прилеп.                                     (30917) 
Пасош бр. 1428280 издаден од СВР-Тетово на име 
Емини Берат, с.Челопек, Тетово.          (30921) 
Пасош бр. 1419746 издаден од СВР-Скопје на име 
Викторија Вецевска, ул. "Октомвриска револуција" бр. 
8/1-17, Скопје.                                         (30922) 
Пасош бр. 1470907 на име Атанас Тилев, ул. "М. Х. 
В. Јасмин" згр. 8/16, Струмица.                      (27797) 
Пасош бр. 1268527/99 издаден од СВР-Куманово на 
име Мемети Сабедин, с. Слупчане, Куманово. 
Пасош бр. 1755039/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Зеќири Давид, с. Отља, Куманово.         (30930) 
Пасош бр. 1339171 на име Имероски Вахид, Струга. 
Пасош бр. 273855 на име Ибраимоски Садик, с. Чело-
пеци, Кичево.                                     (30938) 
Пасош бр. 0261968 на име Стојчевски Васил, ул. "Д. 
Лахчански" бр. 68/6, Битола.                      (30939) 
Пасош бр. 1362799 на име Митовски Ивица, с. Луке, 
Крива Паланка.                                       (30940) 
Пасош бр. 1828189 на име Туфекчи Кујтим, ул. 

"ЈНА" бр. 57, Струга.                                     (30942) 
Пасош бр. 1787205 на име Несторов Илија, Радовиш. 
Пасош бр.1398133 издаден од СВР-Скопје на име 
Хасани Гафур, ул."Рифат Бурџевиќ" бр.49, Скопје. 
Пасош бр. 1424423 на име Тасев Антони, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 134/6, Струмица.          (30971) 
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Пасош бр.1161565 издаден од СВР-Куманово на име 
Демири Адвије, с. Стрима, Куманово.           (30975) 
Пасош бр. 1439614/00 издаден од СВР-Куманово на 
име Максимовски Предраг, ул. "К. Ј. Питу" бр.21, 
Куманово.                                       (30977) 
Пасош бр. 1378488 издаден од СВР-Скопје на име 
Тодоровски Горан, с. Ново Село, Скопје.       (30980) 
Пасош бр. 1261795 издаден од СВР-Скопје на име 
Александар Турунџиев, ул. "С. Попов" бр. 9, Скопје.    
Пасош бр. 1374813/00 издаден од СВР-Куманово на 
име Драган Начковиќ, ул. "Тодор Велков" бр. 2/12, 
Куманово.                                                     (30986) 
Пасош бр. 1331776/00 издаден од СВР-Тетово на име 
Емини Феми, с. Желино, Тетово.            (30990) 
Пасош бр. 1611250/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Виља Амир, ул. "142" бр. 41, Тетово.            (30993) 
Пасош бр. 1862684 на име Костадинов Кољо, ул. 

"Младинска" бр. 217, Струмица.                           (30497) 
Пасош бр. 1381719 на име Крстев Живко, ул. "Тодор 
Чучков" бр. 17, Струмица.                        (30918) 
Пасош бр. 376905/94 издаден од СВР-Тетово на име 
Халили Јахи, с. Бозовце, Тетово.            (31002) 
Пасош бр. 1802986/03 издаден од СВР-Тетово на име 
Ганија Нури, с. Селце, Тетово.           (31106) 
Пасош бр. 429958/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Лепчевска Далила, ул. "В. Главинов" бр. 10/3-2, Скопје. 
Пасош бр. 1616738 на име Исеини Шабан, с. 
Скудриње, Гостивар.                                     (31110) 
Пасош бр. 1254306 на име Атанасов Душко Илија, 
ул. "Орце Николов" бр. 2/7, Делчево.       (31112) 
Пасош бр. 1725481 издаден од СВР-Скопје на име 
Абдула Акан, ул. "Разлошка" бр. 9/3-17, Скопје. 
Пасош бр. 1302855 издаден од СВР-Скопје на име 
Јашар Ќани, ул. "Б. Паровиќ" бр. 18- а, Скопје.  (31230) 
Пасош бр. 220645 издаден од СВР-Струга на име 
Хода Тахир ул. �ЈНА� бр. 22, Струга.         (30395) 
Огласот објавен во "Службен весник на РМ"     
бр.73/03 за пасош бр. 1743661/02 издаден од СВР-
Скопје на име Габријела Лазаров -Тасевска, ул. "Р. 
Равановски" бр. 3, Скопје, се сторнира.       (30927) 
Чекови од тековна сметка со бр. 0123000348845, 

0123000350469, 0123000350470, 0123000350471 и че-
ковна картичка бр. 450390  издадени од Комерцијална 
банка-Филијала Охрид на име Стојаноски Илче, 
Охрид.                                                      (30912) 
Чекови од тековна сметка бр. 6581480 од бр. 738767 
до бр. 738772 и од бр. 870925 до бр. 870931 издадени 
од Комерцијална банка АД Скопје на име Азманова 
Дајана, Скопје.                          (30995) 
Чекови од тековна сметка бр. 4011118 од бр. 528875 
до бр. 528878 и бр. 5932276 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Божиновски Милан, Скопје.      
Чекови од тековна сметка бр. 166450-33 од бр. 0828-

000117872 до бр. 0828000117879 издадени од Комер-
цијална банка-Филијала Штип на име Грков Митко, 
Штип.                                                     (31151) 
Чекови од тековна сметка од бр. 0032000045780 до 
бр. 0032000045790 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Трајковска Лепосава, ул. "11-ти 
Ноември" бр. 260, с. Белановце, Куманово.         (31156) 
Чекови од тековна сметка бр.9307315 од бр. 5422919 
до бр. 5422925 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Николовска Лилјана, Скопје. 
Работна книшка на име Тасева Јулијана, Скопје. 
Работна книшка на име Петар Лукановски, Скопје.  
Работна книшка на име Тодоровски Душко, Скопје. 
Работна книшка на име Крстевски Ивица, Скопје. 
Работна книшка на име Гаврилова Веселка, Скопје. 
Работна книшка на име Никола Скепароски, Охрид. 
Работна книшка на име Андонова Мара, Струмица. 
Работна книшка на име Банов Ѓорги, Радовиш. 
Работна книшка на име Трајкоска Катерина, ул. 

"Пиринска" бр. 37, Прилеп.                      (30910) 

Работна книшка на име Земрије Идризи, с. Милетино, 
Тетово.                                                        (30915) 
Работна книшка на име Мерсели Шабан, Гостивар.    
Работна книшка на име Красојевиќ Владимир, 
Прилеп.                                                       (30919) 
Работна книшка на име Енис Кофрц,Скопје.(30920) 
Работна книшка на име Трајков Иван, Скопје.  
Работна книшка на име Божиновски Слободан, 
Скопје.                                                                   (30924) 
Работна книшка на име Димчевска Нада, Скопје. 
Работна книшка на име Ѓоргиевски Гоце, с. Пекљани, 
Виница.                                                     (30932) 
Работна книшка на име Рамадани Фехми, Тетово. 
Работна книшка на име Теренс Мек Нејм, Скопје. 
Работна книшка на име Јосифовска Катерина, Скопје. 
Работна книшка на име Шпутим Рушитовски, с. 
Света Петка, Скопје.                                     (31102) 
Работна книшка на име Осман Сабит, Скопје. 
Работна книшка на име Несретула Сефа, Скопје. 
Работна книшка на име Иванка Ѓорѓиевска, ул. 

"Индустриска" бр. 87, Битола.                      (31118) 
Работна книшка на име Рамадан Бајрами, с. Сопот, 
Куманово.                                                     (31120) 
Работна книшка на име Неџмедин Јусуфи, ул. "Борис 
Кидрич" бр. 31, Куманово.            (31127) 
Работна книшка на име Стефановска Владанка, нас. 

"Карпош" ул. "37" бр. 5, Куманово.             (31129) 
Работна книшка на име Абдулов Исмаил, с. 
Пепелиште, Неготино.                                     (31137) 
Работна книшка на име Миланов Атанас, с. Смоларе 
бр. 188, Струмица.                        (31138) 
Работна книшка на име Мицкоски Симеон, ул. "К. 
Фетак" бр. 52, Крушево.                        (31144) 
Работна книшка на име Атанасовска Верица, с. 
Дулица, Делчево.                                       (31148) 
Воена книшка на име Којовски Љубомир, Скопје. 
Воена книшка на име Јовановски Тоше, Скопје. 
Воена книшка на име Аријан Асланај, Скопје. 
Воена книшка на име Златко Алампиоски, Мак. Брод. 
Чековна картичка бр. 343108 издадена од Комерци-
јална банка-Филијала Охрид на име Спасеска Ленче, 
Охрид.                                                      (30898) 
Чековна картичка бр. 275626 издадена од Комерци-
јална банка-Филијала Охрид на име Петрески Горан, 
Охрид.                                                      (30900) 
Свидетелство за 1 година издадено од ДСГГУ 

"Здравко Цветковски"-Скопје на име Ристиќ Слаѓана, 
Скопје.                                                      (30864) 
Свидетелство на име Далипов Бастри,Велес. 30896 
Свидетелство од 8 одделениие на име Шерифи 
Осман, ул. "В. Петковска" бр. 20, Куманово.      (30901) 
Свидетелство на име Снежана Анчева, ул. "Ана 
Поцкова" бр. 87, Радовиш.                         (30904) 
Свидетелство од 8 одделение на име Шкриел Наџија, 
с. Лажани, Прилеп.                                     (30907) 
Свидетелство издадено од училиштето "Н. Н. Борче"-
Крушево на име Кузманоски Драгољуб, с. Сенокос, 
Прилеп.                                         (30909) 
Свидетелство на име Јакупи Наџие,Тетово.     (30914) 
Свидетелство на име Шкријељ Мерсим, с. Црквино, 
Велес.                                                       (30934) 
Свидетелство на име Атанасовска Верица, с. Ори-
зари, Кочани.                                                    (30936) 
Свидетелство за 4 година издадено од ДСУ "Зеф 
Љуш Марку" на име Мирсада Ризвановиќ, Скопје. 
Свидетелство за 4 година издадено од ДСУ "Зеф 
Љуш Марку" на име Сенада Ризвановиќ, Скопје. 
Свидетелство за 1 година издадено од ДСУ "Св. 
Наум Охридски"-Скопје на име Филип Најдановски, 
Скопје.                                                      (30979) 
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Свидетелство од  8 одделение издадено од ОУ "Драга 
Стојановска"-с. Цветово-Скопје на име Бислимовска 
Разима, с. Цветово, Скопје.           (30994) 
Свидетелство од 4 одделение на име Рамадан Бај-
рами, с. Сопот, Куманово.                        (31116) 
Свидетелство од 4 одделение на име Али Илкер, ул. 

"Н. Вапцаров" бр. 16, Куманово.           (31126) 
Свидетелство на име Коцев Марјан, ул. "Енгелсова" 
бр. 1/2, Штип.                                        (31133) 
Свидетелство на име Башини Селадин, Велес. 
Свидетелство од 8 одделение на име Цварковски 
Гоце, с. Олевни, Битола.                                     (31146) 
Свидетелство на име Ибраими Љијам, с. Морани, 
Скопје.                                                                   (31150) 
Ученичка книшка на име Душмановиќ Андреја, ул. 

"Н. Тесла" бр. 98, Куманово.                      (30902) 
Ученичка книшка издадена од ОУ "Браќа Милади-
новци"-Скопје на име Богданов Михаил, Скопје. 
Индекс издаден од Педагошки факултет-Штип на 
име Гогова Величка, ул. "Г. Викентиев" бр. 41, Кочани. 
Индекс издаден од Рударско геолошки факултет -
Штип на име Кожарски Маринчо, с. Русиново, Берово.  
Индекс бр. 43568 издаден од Економски факултет - 
Скопје на име Богоевска Анета, Охрид.       (31158) 
Диплома на име Синдис Фејзи, ул. "Н. Парапунов" 
бр. 274, Гостивар.                        (30897) 
Диплома бр.5399/4 издадена од ДСУ "Арсениј Јов-
ков" на име Џуџевиќ Јасмина, Скопје.         (30949) 
Диплома на име Коцев Марјан, ул. "Енгелсова" бр. 

1/2, Штип.                                                     (31131) 
Диплома од средно образование на име Борче Фенов, 
Радовиш.                                                      (31135) 
Диплома на име Јовчевска Наде, ул. "Рашанец" бр. 

73, с. Лескоец, Охрид.                        (31143) 
Воена легитимација бр. 001830. издадена од Минис-
терство за одбрана-Скопје на име Ќуштеров Трајче, 
Скопје.                                                        (30862) 
Здравствена легитимација на име Алимоски Керим, с. 
Норово, Крушево.                        (30894) 
Здравствена легитимација на име Атанасиов Ангел, с. 
Ратавица, Пробиштип.                        (30903) 
Здравствена легитимација на име Атанасова Атанас 
Фросина, ул. "Сутјеска" бр. 3, Велес.       (30935) 
Здравствена легитимација на име Горгиев Горги, ул. 

"Коце Димов" бр. 5, Велес.                      (31142) 
Здравствена легитимација на име Ванчо Златев, ул. 

"11-ти Октомври" бр. 20, Пробиштип.         (31149) 
Штедна книшка бр. 03-014 издадена од Штедилница 
Фулм на име Никола Марковски, ул. "Хо Ши Мин" бр. 
108-б, Скопје.                                         (30036) 
Даночна картичка бр. 4030000394824 издадена од 
Управа за јавни приходи Скопје на име Ботаника 
ДООЕЛ, Скопје.                                        (30824) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни 
приходи на име Хади Реџепи, Гостивар.              (18385) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни 
приходи на име ТД АПРО Зоран ДООЕЛ, Гевгелија.  
Даночна картичка бр.4030002441919 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име ЕТБА- МЕТАЛ 
ДОО, Скопје.                                       (30967) 
Даночна картичка бр.4030993119785 издадена од Уп-
рава за јавни приходи на име КОМПАКТ М ДОО, 
Скопје.                                                        (30968) 
Даночна картичка бр.4030001434030 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име ПРОДУКТ 
КОМПАНИ, Скопје.                                     (30974) 
Даночна картичка бр. 5026990100974 издадена од 
Управа за јавни приходи на име СОЛУН ТП Талески 
Ѓорѓи, Струга.                                       (31155) 
Решение бр. 12-2055 издадено од СО Центар-Скопје 
на име Буралиева Бранка, Скопје.          (30893) 
Решение бр. 19-95/1 од 2000 година за работа на име 
Девиќ Дејан, ул. "Б. Ѓорев" 67/39, Велес.        (30991) 

Ј А В Н И    П О В И Ц И 
 

Врз основа на член 35 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за јав-
ни набавки при Министерството за одбрана на Репуб-
лика Македонија, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16/3-632/11 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПО-
НУДУВАЧИТЕ (ПРВА ФАЗА-ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. Предмет на набавката-услугата 
1. Превоз на вработени на релации локал во градо-

вите и меѓуградски превоз до гарнизоните на територи-
јата на Република Македонија. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за дејноста во согласност со набавката-услугата, а ќе се 
спроведува во согласност со Законот за јавни набавки. 

 
II. Содржина на повикот 
Набавувачот има потреба од претходно утврдување 

на подобност на понудувачите преку документација, а 
до квалификуваните понудувачи ќе се достави писмено 
барање за поднесување на понуда.  

III. Со понудата потребно е да се достави докумен-
тација согласно член 38 од Законот за јавни набавки 
(оригинал или заверена копија од нотар) и тоа: 

- техничко-технолошки бонитет,  
- економско-финансиски бонитет издаден од Цен-

тралниот регистар,  
- потврда од Управата за приходи за платени дано-

ци, придонеси и други јавни давачки,  
- расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализирање на услугите,  
- искуство и стручен кадар за извршување на услугите,  
- доказ-извод од судска евиденција дека не е отво-

рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација,  
- доказ-извод од судска евиденција дека со право-

силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност,  

- документ за регистрација на дејноста усогласена 
со Законот за трговски друштва и единствена квалифи-
кација на дејности. 
Бараната документација од глава III не смее да биде 

постара од 6 месеци, освен документот за регистрација 
на дејноста.  

IV. Доставување на понудата 
1. Техничката документација за ограничениот по-

вик да се достави согласно член 39 од ЗЈН во затворен 
плик , на кој во горниот лев агол стои ознака �не отво-
рај�, како и бројот на ограничениот повик. Пликот не 
смеe да содржи никаква ознака со која би можело да се 
идентификува понудувачот. 

2. Отворањето ќе се одржи без присуство на понуду-
вачите, во просториите на Министерството за одбрана. 
Понудувачите документацијата да ја достават во ар-

хивата на Секторот за логистика, бул. �Јане Сандан-
ски� бр. 12, Скопје или по пошта во рок од 10 дена од 
објавувањето на ограничениот повик во �Службен вес-
ник на РМ� и дневниот печат. 

3. Документацијата што нема да биде доставена во 
утврдениот рок и нема да биде изработена според бара-
њата содржани во повикот нема да се разглeдуваат. 
Набавувачот до квалификуваните понудувачи ќе 

достави писмено барање за поднесување на понудата 
со која е потребно да се достави и банкарска гаранција. 
Дополнителни појаснувања можете да добиете на 

телефон 02/2469-008. 
Комисија за јавни набавки 
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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. 27/03 

ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ РА-
БОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 
1.Општи одредби 
1.1. Набавувач: Министерството за труд и социјал-

на политика. 
1.2. Предмет на набавката: Адаптација  и опремува-

ње на дел од објектот на Бирото за вработување Охрид 
за отворање на дневен центар за лица корисници на 
дрога. 

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 
одр дбите од Законот за јавни набавки. е 

 2.Тендерска 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. 
�Даме Груев� 14  а, за истата треба да уплатат 2.000,00 
денари на  сметка на набавувачот.   
Жиро с-ка бр:150100030278716; приходно кон-

то:723112; програма 11  
Банка депонент: Народна банка на РМ 
П редмерот 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 понуда) треба да бидат преведени на македон-
ски јазик.   

4.Докуметација 
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 ливкидација, 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 (ори-
гинал 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 о  износи, датуми и примачи. вој вид, со  

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 10 бода, 
5.5. Економско-финансиски бонитет 10 бода. 

6. Доставување на понудите 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки (пречистен текст) во 
еден оригинален примерок потпишан од страна на од-
говорното 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 
содржи понудата со финансиска документација и носи 
ознака "понуда" , а другиот внатрешен плик ја содржи 
техничката документација и носи ознака "документаци-
ја" 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. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден  

12.12.2003г. во 12:00 часот, во просториите на Мини-
стерството за труд и социјална политика во присуство 
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. 
Информации на телефон: 02/3 106 214; 070 /222 102 
 

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. 28/03 

ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ РА-
БОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИ-
НИСТЕРСТВОТО 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 опре-

мување на подрумскиот дел на Бирото за вработување 
во Куманово за отворање на дневен центар за лица ко-
рисници на дроги. 

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.Тендерска 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. 
�Даме Груев� 14 а, за истата треба да уплатат 2.000,00 
денари на  сметка на набавувачот.   
Жиро с-ка бр:150100030278716; приходно конто: 72-

3112; програма 11.  
Банка депонент: Народна банка на РМ. 
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 
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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 понуда) треба да бидат преведени на македон-
ски јазик.   

4.Докуметација 
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 ливкидација, 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 (ори-
гинал 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, 
5.4. Техничко-технолошки бонитет 10 бода, 
5.5. Економско-финансиски бонитет 10 бода. 
 
6. Доставување на понудите 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки (пречистен текст) во 
еден оригинален примерок потпишан од страна на од-
говорното 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 точна-
та адреса на набавувачот и истиот не смее да содржи 
никаква ознака со која би можел да се идентификува 
испраќачот - понудувачот. Во затворениот плик треба 
да има уште два затворени плика. Едниот внатрешен 
плик  ја содржи понудата со финансиска документаци-
ја и носи ознака "понуда" , а другиот внатрешен плик ја 
содржи техничката документација и носи ознака "доку-
ментација" и точната адреса на испраќачот-понудува-
чот.  

7.Рокови 
7.1. Рок на доставување на понудите: до денот и ча-

сот на самото отворање на   понудите. 
 7.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден  

12.12.2003 г. во 10:00 часот, во просториите на Мини-
стерството за труд и социјална политика во присуство 
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. 
Информации на телефон: 02/3 106 214; 070 /222 102 

 
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. 29/03 

ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ РА-
БОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 
1.Општи одредби 
1.1. Набавувач: Министерството за труд и социјал-

на политика. 
1.2. Предмет на набавката: Завршни работи во Заво-

дот за заштита и рехабилитација Бања Банско-Струми-
ца. 

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.Тендерска 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. 
�Даме Груев� 14 а, за истата треба да уплатат 2.000,00 
денари на  сметка на набавувачот.   
Жиро с-ка бр:150100030278716; приходно конто: 72-

3112; програма 11.  
Банка депонент: Народна банка на РМ. 
П редмерот 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 понуда) треба да бидат преведени на македон-
ски јазик.   

4.Докуметација 
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 ливкидација, 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 (ори-
гинал 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, 
5.4. Техничко-технолошки бонитет 10 бода, 
5.5. Економско-финансиски бонитет 10 бода. 
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6. Доставување на понудите 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и  

57 од Законот за јавни набавки (пречистен текст) во 
еден оргинален примерок потпишан од страна на одго-
ворното 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 точна-
та адреса на набавувачот и истиот не смее да содржи 
никаква ознака со која би можел да се идентификува 
испраќачот - понудувачот. Во затворениот плик треба 
да има уште два затворени плика. Едниот внатрешен 
плик  ја содржи понудата со финансиска документаци-
ја и носи ознака "понуда" , а другиот внатрешен плик ја 
содржи техничката документација и носи ознака "доку-
ментација" и точната адреса на испраќачот-понудува-
чот. 

 
7.Рокови 
7.1. Рок на доставување на понудите: до денот и ча-

сот на самото отворање на   понудите. 
 7.2 Отворањето на понудите ќе се изврши на ден  

12.12.2003 г. во 14:00 часот, во просториите на Мини-
стерството за труд и социјална политика во присуство 
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. 
Информации на телефон: 02/3 106 214; 070 /222 102 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 15 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2002), Народна банка на Република Македонија, об-
јавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 13/11-2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ФОТО-
КОПИРНА ХАРТИЈА, ТОНЕРИ, ТОАЛЕТНА ХАРТИЈА 

И САЛФЕТИ 
 
I. Општи одредби 
1. Набавувач на барањето е: Народна банка на Ре-

публика Македонија со седиште во Скопје на ул. 
�Комплекс банки� бб. 

 
II. Предмет на набавката 
1. Фотокопирна хартија             6000 топови;  
2. Тонери (нерециклирани) и друг потрошен  
материјал за печатари по приложена  
спецификација                  418 парчиња; 
3. Тоалетна хартија за раце од  
30 см-двослојна од целулоза        30.000 парчиња;  
- Тоалетна хартија за WC од  
10 см-двослојна од целулоза       30.000 парчиња;  
- Салфети  од ширина 28 см, бели    15.000 парчиња. 
Барањето е деливо по точките (од 1 до 3). 
Понудувачите треба да достават мостри од понуде-

ните артикли за точките 1 и 3. 
Понудувачите треба да достават проспекти на пону-

дените артикли од точка 2. 
Набавката ќе биде сукцесивна во текот на 2004 година. 
 
III. Во понудата да бидат дадени: 
- Цена со сите даноци и давачки изразена во бруто 

износ во кој ќе бидат содржани царината, ДДВ и други 
издатоци и трошоци;  

- Цената да биде фиксна и непроменлива се до конеч-
ното исполнување на договорот и изразена во денари;  

- Опис на квалитетот што се нуди;  
- Рок на испорака. 
Напомена: Набавувачот нуди тендерска документа-

ција за тонери која може да се подигне во Народна бан-
ка на Република Македонија, петти спрат, соба 1а, тел. 
++02 3108-264. 
Понудувачите се должни да достават изјави за ори-

гиналност на производите што ги нуди и да наведе 
PART No на производот што го нуди.  

IV. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 
следниве критериуми: 

- висина на цена       400 бода;  
- квалитет на производ        500 бода;  
-  рок на испорака      100 бода.  
V. Доставување на документација 
1. Со понудата понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација: 
а. Извод од регистрација на дејноста;  
б. Документ за бонитет-позитивен;  
в. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација;  
г. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност забрана на вршење на 
дејност;  
д. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите од точките в, г, д, не смеат да бидат 

постари од шест месеци. 
Документите треба да бидат оригинални или заве-

рен  кај нотар. и 
VI. Рок и начин на доставување на документацијата 
1. Крајниот рок на доставување на понудата 

11.12.2003 година до 10,00 часот во архивата на Народна 
банка на Република Македонија. 

2. Понудите во согласност со член 55 од Законот за 
јавни набавки можат да се достават преку пошта на 
адреса: Народна банка на Република Македонија, 
�Комплекс банки� бб, Скопје или да се предадат во ар-
хивата на Народна банка на Република Македонија, 
најдоцна до 10,00 часот на 11.12.2003 година. 

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
11.12.2003 година во 10,00 часот во просториите на На-
родна банка на Република Македонија, �Комплекс бан-
ки� бб, Скопје (VIII кат). 

4. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, заверен и потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот. 

5. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за 
разгледување. 

6. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои 
ознака �не отворај� и број на отворениот повик. 
Понудувачот може да поднесе само една понуда со 

една варијанта. 
7. Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои 

би можело да се идентификува понудувачот. Во затво-
рениот плик треба да има уште два затворени запечате-
ни плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи 
понудата и да носи ознака �понуда�, а другиот внатре-
шен плик да ја содржи документацијата и да носи ознака 
�документација� и точна адреса на понудувачот. 

8. Претставниците на понудувачите кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите на Комисија-
та за јавни набавки треба да и предадат писмено овла-
стување од понудувачот. 
Повикот може да се види и на www.nbrm.gov.mk. 
Д ополнителни информации на тел. ++ 02 3108-285. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки - 

пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 26/98), 
ЈЗО Клинички центар Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 37/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички центар Скопје, ул. 

�Водњанска� бр. 17, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 

за набавка на хематолошки бројач со можност од 75 
крвни слики на саат, со петделна диференцијална крв-
на слика и автоматско земање на примероците - 1 ко-
мад, потребен за хируршката лабораторија. 

1.3. Постапката околу набавката се спроведува сог-
ласно со одредбите на Законот за јавни набавки (Сл. 
весник бр. 21/02 - пречистен текст). 

1.4. Право на учество имаат сите правни лица што 
се регистрирани за ваков вид на набавка. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- цена изразена во денари, со пресметан ДДВ, ф-ко 

КЦС, со сите давачки,  
- документ изјава каде ќе стои дека плаќањето ќе 

биде по испораката и монтажата со пуштање во функ-
ција на апаратот на 6 еднакви месечни рати, 

- документ изјава каде ќе стои дека рокот на испо-
рака ќе биде 3 недели од потпишувањето на договорот, 

- документ изјава дека монтажата и пуштањето во 
функција ќе биде вклучено во вкупната цена, 

- гаранција со наведен гарантен рок, 
- 24 часовен сервис во и вон гарантен рок, 
- да се даде на увид писмена гаранција за конкретен 

предмет на набавка од производителот, 
- понудувачот да даде документ изјава дека принтер 

и УПС единица се вклучени во вкупната цена, 
- апроксимативна цена на понудувачот за годишни-

от материјал, 
- апроксимативна цена по крвна слика по една ана-

лиза вклучувајќи диференцијална крвна слика под 
претпоставка дека дневно ќе се вршат 200 крвни слики, 

- документ изјава дека понудувачот ќе даде бесп-
латна обука на персоналот, 

- список на досегашни испораки, 
- сертификат за квалитет според европски стандар-

ди, 
- проспектен материјал, 
- рок на важност на понудата. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја доста-

ви следната документација: 
- име, адреса, седиште, 
- извод од судската регистрација на понудувачот 

(комплетна), во согласност со Законот за трговски 
друштва-копија, 

- доказ за финансиска способност (документ за бо-
нитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки и 
Правилникот за содржината на документот за бонитет 
(�Сл. весник на РМ� бр. 32/98 и 55/98), во оригинал 
или заверена копија од страна на нотар, 

- доказ дека врз него не е поведена стечајна постап-
ка ( во оригинал или заверена копија од страна на но-
тар), 

- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбед-
ност забрана за вршење на дејност (во оригинал или за-
верена копија од страна на нотар), 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал 
или копија заверена кај нотар. 
Документите од алинеи 3,4,5 и 6 не смеат да бидат 

постари од 6 месеци. 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверен и потпишан од страна на одго-
ворно лице. 

4.2. Понудата се доставува согласно член 56 од За-
конот за јавни набавки - пречистен текст. 

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинич-
ки центар Скопје, ул. �Водњанска� бр. 17, преку по-
шта, во архивата на Клиничкиот центар или со преда-
вање на комисијата на лице место најдоцна до 
10.12.2003 година, во 11,00 часот. 

4.4. Секој учесник може да достави само една пону-
да. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според след-

ните критериуми: 
- цена                                                                 70 бода; 
- квалитет                                                          30 бода. 
 
6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на  

10.12.2003 година. 
6.2. Отворањето на понудата ќе се врши на 

10.12.2003 година во 11,00 часот, во Управната зграда 
на Клиничкиот центар. 

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои 
сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те, на комисијата треба да и предадат писмено овласту-
вање од понудувачот за нивно учество на јавното отво-
рање. 
Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 

утврдениот рок и спротивно на условите од овој повик 
и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани. 
Информации на телефон 3147-639 и 3147-954. 
 

Комисија за јавни набавки 
__________ 

 
Врз основа на член 11 и член 35 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), 
Комисијата за јавни набавки на град Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-25/03 

I - ФАЗА (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Град Скопје - Град-

ски комитет за урбанизам, комунално - станбени рабо-
ти, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. 
�Илинденска� бб. 

2. Предмет на јавната набавка е изградба на многу-
наменска и спортска сала во град Скопје, што подраз-
бира изведба на градежни, градежно - занатски работи, 
хидротехнички и електрични инсталации. Изведбата на 
термотехничките инсталации (систем за ладење, грее-
ње, климатизација и вентилација) не е предмет на јав-
ната набавка. 

3. Право на учество на јавниот повик имаат сите за-
интересирани правни и физички лица кои обавуваат со-
одветна стопанска дејност. 
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4. Постапката за јавна набавка, согласно член 36 
од Законот за јавни набавки, се спроведува во две 
фази: - I - фаза на претквалификација т. е. прибира-
ње на документација заради утврдување на подоб-
ност на понудувачите за изведување на работи од 
предметот на набавката, и фаза II - прибирање на по-
нуди од понудувачите кои се квалификувале во фа-
зата на претквалификација. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудувачите, со пријавата за понудата ги доста-

вуваат следните документи: 
а) претставување на понудувачот:  име, адреса, се-

диште, овластено лице, телефон и факс; 
б) документ за регистрација за вршење на соодвет-

на дејност; 
ц) документ за техничко - технолошки бонитет: 

расположива опрема и други физички капацитети по-
требни за реализација на набавката, досегашно искус-
тво (референтна листа) и стручен кадар (квалификација 
и број); 
д) документ за економско - финансиски бонитет из-

даден од Централниот регистар; 
е) потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
ф) потврда од надлежен суд дека не е отворена по-

стапка за стечај или ликвидација; 
г) потврда од надлежен суд дека нема изречено 

мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност. 
Документите наведени под точките б, д, е, ф и г, 

треба да бидат доставени во оригинал или копија заве-
рена кај нотар. 

 
III. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
1. Понудата се доставува во затворен плик, кој во 

горниот лев агол треба да носи ознака �не отворај� и 
бројот на јавниот повик. 

2. Рок за прием на понудите изнесува 10 дена од 
последното објавување во јавното гласило. 

3. Понудите се доставуваат преку пошта на адреса 
Град Скопје - Комисија за јавни набавки на Град Скоп-
је, ул. �Илинденска� бб, Скопје, или се предаваат во 
архивата на Град Скопје. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Понудите што нема да бидат доставени во опре-

делениот рок и кои нема да бидат изработени според 
барањата содржани во повикот, како и несоодветно 
комплетираните, нема да се разгледуваат. 

2. Дополнителни појаснувања понудувачите можат 
да добијат на тел. 3297-283, Градски комитет за урба-
низам, комунално - станбени работи, сообраќај и за-
штита на човековата околина.  

                                            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 Спе-
цијалниот завод - Демир Капија, објавува 

 
Б А Р А Њ Е  БР. 1/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ОТВОРЕН ПОВИК 
 
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател: Специјален завод - Демир Капија. 
1.2. Предмет на набавката: масло за горење ЕЛ (нафта). 
1.3. Вид и количина: масло за горење ЕЛ (нафта) 

околу 250.000 литри. 
1.4. Квалитет: според стандардите и нормите за тој 

вид на стока. 
1.5. Право на учество: имаат сите домашни и стран-

ски правни и физички лица. 

1.6. Спроведување на постапката: во согласност со 
одредбите од Законот за јавни набавки. 

1.7. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Бодирање: 
- цена  - 60%, 
- начин и услови на плаќање  - 20%, 
- рок на испорака  - 20%. 
1.8. Рок на поднесување на понудите: 15 дена од де-

нот на објавувањето на барањето. 
1.9. Избор на најповолен понудувач: во рок од 30 

дена по пристигнување на понудите. 
 
2. Динамика на испорака: 
- јануари                  90.000 литри; 
- февруари               60.000 литри; 
- март                      40.000 литри; 
- април                    30.000 литри; 
- мај                         30.000 литри. 
или вкупно околу 250.000 литри. 
 
3. Содржина на понудата: 
3.1. Назив, адреса и седиште на понудувачот. 
3.2. Цена, со сите давачки, вклучувајќи и ДДВ. 
3.3. Начин и услови на плаќање. 
3.4. Рок на испорака.   
Понудите од странските понудувачи треба да бидат 

преведени на македонски јазик. 
 
4. Придружна документација: 
4.1. Извод од регистрација на дејноста, да не е по-

стар од 6 месеци. 
4.2. Документ за бонитет од Централниот регистар. 
4.3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
4.4. Потврда од надлежен суд дека со пресуда не му 

е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење деј-
ност и 

4.5. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

 
5. Доставување на понудите: 
5.1. Се доставува препорачано по пошта или со пре-

давање во архивата на Специјалниот завод - Демир Ка-
пија. 

5.2. Се доставува во еден примерок кој треба да би-
де потпишан и заверен од одговорното лице на субје-
ктот - понудувачот. 

5.3. Се доставува во запечатен коверт. На предната 
страна од ковертот, во горниот лев агол треба да биде 
назначено �не отворај� и бројот на барањето, во среди-
ната на ковертот треба да биде назначена точната адре-
са на набавувачот. Во затворениот коверт треба да има 
уште два затворени коверта. Едниот ја содржи понуда-
та и носи ознака -понуда, а другиот ја содржи докумен-
тацијата и носи ознака - документација и точна адреса 
на понудувачот. 

5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
17.12.2003 година во 10,00 часот во просториите на 
Специјалниот завод - Демир Капија во присуство на 
овластени претставници на понудувачите. 

 
6. Завршни одредби: 
6.1. Понудите кои нема да бидат доставени до де-

нот и часот на самото отворање, како и оние кои не се 
изработени според барањето на овој повик, а кои не ги 
исполнуваат условите нема да бидат разгледувани. 

6.2. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда. 

6.3. Ранг листата на понудувачот е јавна. 
Информации: на тел: (043) 366-237 или (043) 366-

431. 
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11, член 17 и член 18 од Законот за 

јавни набавки (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки при Јавното 
комунално претпријатие ДЕР ЕН Велес, објавува В 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ВО-
ЗИЛО АВТО ПОДИГАЧ  ЗА  ТРАНСПОРТ  НА СМЕТ 

(ПО II ПАТ)  
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Јавно комунално претпријатие ДЕР-

ВЕН Велес, ул. �Вардарска� бб, Велес. 
1.2. Предмет на набавката: 
Специјално возило авто подигач за транспорт на 

смет (камион) со следните технички карактеристики: 
- Волумен на контејнер 5 до 7 м3, 
- Носивост од 6 до 9 т, 
- Снага на моторот на возилото 100 до 150 KW, 
- Должина на автоподигачот 6000 до 6500 мм, 
- Максимална висина на механизмот за подигање и 

спуштање Н max 3200 ММ, 
- Ширина на возилото 2500 мм, 
- Погонот  на механизмот за подигање и спуштање 

на контејнерот да е хидрауличен, 
- Возилото да е едноставно за манипулација и да ба-

ра мал простор за вртење, 
- Да има документација за задоволување на пропи-

сите за хомологација на возилото. 
1.3. Постапката за набавка се извршува согласно За-

конот за јавни набавки.  
II. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
2.1. Предмет на понудата; 
- Име и адреса на понудувачот; 
- Цена со вклучен ДДВ искажана во денари; 
- Услови и начин на плаќање; 
- Рок и начин на испорака; 
- Технички карактеристики на понуденото возило, 

со изведба на надградба од фирма со реноме; 
- Гарантен рок на понуденото возило; 
- Референтна листа; 
- Упатство за ракување и одржување со потребна тех-

ничка документација исклучиво на македонски јазик. 
2.2. Понудата треба исто така да содржи доказ за 

економската и финансиската состојба како и техничка-
та способност на понудувачот согласно член 23 од За-
конот за јавни набавки. 

2.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 

 - Извод од судската регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет, издаден од Централниот регистар; 
 - Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- Доказ дека понудувачот не е под стечај или во про-

цес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на без-
бедност � забрана на вршење дејност, издаден од страна 
на судот, согласно член 26 од Законот за јавни набавки; 

- Странско правно или физичко лице кое се јавува 
како понудувач да достави документација согласно 
член 24 од Законот за јавни набавки; 

- Понудувачот да достави доказ за техничката спо-
собност согласно член 25 од Законот за јавни набавки. 
Горенаведените придружни документи потребно е 

да бидат доставени во оригинален примерок или тие 
доколку се фотокопии да бидат заверени од нотар и да 
не бидат постари од шест месеци. 

2.4. Понудата треба да содржи единечна цена, која треба 
да биде конечна, со пресметан данок за додадена вредност.  

III. KРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

член 27 од Законот за јавни набавки по следното кван-
тифицирање: 

1. цена            максимум      35 бода, 
2. начин и рок на плаќање     максимум       20 бода, 
3. квалитет согласно бараните 
технички карактеристики      максимум      35 бода, 
4. рок на испорака           максимум        5 бода, 
5. гарантен рок           максимум        5 бода. 

IV. РОК И НАЧИН ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на понудува-
чот, во согласност со член 57 од Законот за јавни набавки. 

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој со-
држи уште два затворени и запечатени пликови соглас-
но член 56 од Законот за јавни набавки. 
Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 

носи ознаката �не отворај�, како и бројот на отворениот 
повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во средина на 
пликот треба да биде назначена адреса на набавувачот. 
Првиот внатрешен плик во кој е придружната доку-

ментација ја носи ознаката �документација�, вториот вна-
трешен плик во кој е понудата ја носи ознаката �понуда�. 

4.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата во ЈКП ДЕРВЕН Велес, ул. �Вардар-
ска� бб, Велес, согласно член 55 од Законот за јавни 
набавки, најдоцна до 05.12.2003 година до 1300 часот со 
обезбеден доказ за датумот за предавање на понудата. 
Јавното отворање на понудите во присуство на ов-

ластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
05.12.2003 година во 1330 часот во просториите на 
управната зграда на ЈКП ДЕРВЕН Велес.   

4.4. Рок на важност на понудата: 60 дена од денот 
на објавувањето на отворениот повик во �Сл. весник на 
Република Македонија�. 

4.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок, како и оние кои не се изработени во согласност со 
одредбите за отворениот повик од Законот за јавни на-
бавки нема да бидат разгледувани. 

5.2. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите, потребно е на Комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапување 
на понудувачот. 

5.3. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

5.4. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на тел. 043 233-434.  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни 

набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), Коми-
сијата за јавни набавки на ЈЗО Здравствен дом �Д-р Ру-
се Бошковски� Ростуше, објавува 

 
Б А Р А Њ Е 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 2/1-2003 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: ЈЗО Здравствен дом �Д-р Русе Бо-

шковски� с. Ростуше, 1254 Ростуше. 
2. Предмет на набавката: Набавка на делови за пар-

но греење и услуги за репарација на парното греење во 
објектите на Домот во Ростуше и М. Анови, според 
спецификација. 

3. Вид и количина: 
 Дадено во тендерската документација: спецификација. 
Спецификацијата, понудувачите може да ја подиг-

нат секој работен ден во архивата на ЈЗО Здравствен 
дом Ростуше, со надомест од 500.00 ден., најдоцна 10 
(десет) дена од објавувањето на ова барање, во перио-
дот од 08.00-14.00 часот. 

4. Јавната набавка се спроведува со прибирање на 
понуди, без јавно отворање, без присуство на претстав-
ниците од понудувачите согласно одредбите на член 45 
од Законот за јавни набавки. 

5. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за ваков вид на набавки. 
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VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 6. Предметот на набавка е неделив и треба да ги со-
држи сите параметри во спецификацијата. 1. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-

дениот рок, како и оние понуди кои не се изработени 
во согласност со одредбите на Законот за јавни наба-
вки и по ова барање, нема да се разгледуваат. 

1. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок, како и оние понуди кои не се изработени 
во согласност со одредбите на Законот за јавни наба-
вки и по ова барање, нема да се разгледуваат. 

7. Квалитет: Предметот на набавката треба да се 
изработи по стандарди за квалитет на производи со га-
рантирано потекло.  2. Отворањето на понудите ќе се врши комисиски, 

без присуство на понудувачите. 
2. Отворањето на понудите ќе се врши комисиски, 

без присуство на понудувачите. 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 

Дополнителни информации можат да се добијат се-
кој работен ден од 08.00-14.00 часот на тел. /042/ 478-
702 и /042/ 478-067. 

Дополнителни информации можат да се добијат се-
кој работен ден од 08.00-14.00 часот на тел. /042/ 478-
702 и /042/ 478-067. 

- Име, адреса и седиште на понудувачот; 
- Вкупна цена на понудата изразена во денари како 

и поединечната цена по спецификација со вкалкулира-
ни давачки; Комисија за јавни набавки Комисија за јавни набавки 

___________ ___________ - Начин на плаќање; 
  - Рок на испорака; 
Државниот завод за геодетски работи распишува ја-

вен, анонимен 
Државниот завод за геодетски работи распишува ја-

вен, анонимен 
-  Квалитет и гаранција. 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА   1. Со понудата, понудувачите задолжително да ја 

достават следната документација (согласно член 46 од 
Законот за јавни набавки) во оригинален примерок или 
заверена копија на нотар: 

К О Н К У Р С К О Н К У Р С 
ЗА ИЗРАБОТКА НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ЗА ДОГ-
РАДБА И НАДГРАДБА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД  
ЗА  ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ СЕКТОР ЗА ПРЕМЕР  

ЗА ИЗРАБОТКА НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ЗА ДОГ-
РАДБА И НАДГРАДБА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД  
ЗА  ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ СЕКТОР ЗА ПРЕМЕР  - Извод од регистрација на дејност во согласност со 

Законот за трговски друштва; И КАТАСТАР - СКОПЈЕ И КАТАСТАР - СКОПЈЕ 
  - Документ за бонитет од Централен регистар; 
Конкурсот е јавен и анонимен со право на учество 

на сите правни и физички лица на територијата на Ре-
публика  Македонија. 

Конкурсот е јавен и анонимен со право на учество 
на сите правни и физички лица на територијата на Ре-
публика  Македонија. 

- Доказ - извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или ликвидација; 

- Доказ � извод од судска евиденција дека со право-
силна одлука не му е изречена мерка на безбедност � 
забрана за вршење на дејноста; 

Задача на конкурсот претставува  изработка на: Задача на конкурсот претставува  изработка на: 
- Идејно решение за доградба и надградба на Др-

жавниот завод за геодетски работи - Сектор за премер 
и катастар Скопје. 

- Идејно решение за доградба и надградба на Др-
жавниот завод за геодетски работи - Сектор за премер 
и катастар Скопје. 

- Потврда од Управа за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

Учесниците на конкурсот  поднесуваат: Учесниците на конкурсот  поднесуваат: Бараните документи не смеат да бидат постари од 6 
(шест) месеци. - идејно решение во мерило R=1:200; - идејно решение во мерило R=1:200;  - други графички прилози во соодветни размери; - други графички прилози во соодветни размери; IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ - текстуално образложение на најмногу 2 страни 

А4. формат; и 
- текстуално образложение на најмногу 2 страни 

А4. формат; и 1. Цена   70 бода; 
- референтна листа за изработени и реализирани 

проекти. 
- референтна листа за изработени и реализирани 

проекти. 
2. Начин на плаќање  10 бода; 
3. Рок на испорака  10 бода; 

Трудовите ќе ги оценува комисијата формирана при 
Државниот завод за геодетски работи. 
Трудовите ќе ги оценува комисијата формирана при 

Државниот завод за геодетски работи. 
4 . Квалитет и гаранција 10 бода. 
V. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

И РОКОВИ Награди: Награди: 
- Најдобро идејно решение  185.000,00 денари. - Најдобро идејно решение  185.000,00 денари. 1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 

од Законот за јавни набавки, во еден оригинален при-
мерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна 
на одговорното лице на понудувачот. 

- За покривање на материјалните трошоци настана-
ти за изработка на идејното решение неизбраните први 
три највисоко рангирани идејни решенија, ќе се обес-
штетат со износ од по 12.000,00 денари. 

- За покривање на материјалните трошоци настана-
ти за изработка на идејното решение неизбраните први 
три највисоко рангирани идејни решенија, ќе се обес-
штетат со износ од по 12.000,00 денари. 2. Секој понудувач може да достави само една понуда. 
Материјалите на конкурсот се подигаат од 24-11-

2003 година од 08 до 14 часот во архивата на Државни-
от завод за геодетски работи. 

Материјалите на конкурсот се подигаат од 24-11-
2003 година од 08 до 14 часот во архивата на Државни-
от завод за геодетски работи. 

3. Понудата се доставува препорачано по пошта на 
адреса ЈЗО Здравствен дом �Д-р Русе Бошковски�, с. Ро-
стуше, 1254 Ростуше или се предава во архива на Домот. 

Учесниците за конкурсот уплатуваат 100,00 денари 
пред подигање на конкурсниот материјал. 
Учесниците за конкурсот уплатуваат 100,00 денари 

пред подигање на конкурсниот материјал. 
4. Понудата и другата документација се доставува-

ат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол на 
предната страна треба да стои ознаката �не отворај� и 
бројот на барањето, а во средината на ковертот да биде 
назначена точната адреса на ЈЗО Здравствен дом �Д-р 
Русе Бошковски� с. Ростуше, 1254 Ростуше. 

Уплатата се врши на образец ПП-50, трезорска сме-
тка Буџет на РМ 1000000000630 95; жиро сметка бр. 
210010045078711 депонент на Народна Банка на Репуб-
лика Македонија, даночен бр. 4030990254533, приходна 
шифра 724125 11, со назнака за материјали за конкурс за 
изработка на идејно решение. 

Уплатата се врши на образец ПП-50, трезорска сме-
тка Буџет на РМ 1000000000630 95; жиро сметка бр. 
210010045078711 депонент на Народна Банка на Репуб-
лика Македонија, даночен бр. 4030990254533, приходна 
шифра 724125 11, со назнака за материјали за конкурс за 
изработка на идејно решение. 

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени 
и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи 
понудата и носи ознака �понуда�, а другиот внатрешен ко-
верт ја содржи техничката документација и носи ознака 
�документација� и точната адреса на понудувачот. 

Конкурсните трудови се доставуваат во архивата на 
Државниот завод за геодетски работи со назнака �за 
конкурс� најдоцна до 10-12-2003 година. 

Конкурсните трудови се доставуваат во архивата на 
Државниот завод за геодетски работи со назнака �за 
конкурс� најдоцна до 10-12-2003 година. 

5. Рокот на отворањето на понудите е 10 дена по 
објавувањето, во 12.00 часот во просториите на Домот. 

Авторите на наградените трудови ќе бидат писмено 
известени. 
Авторите на наградените трудови ќе бидат писмено 

известени. 
6. Рокот на важноста на понудата, 30 дена од избо-

рот на најповолен понудувач. 
избо-

рот на најповолен понудувач. 
Комисија за јавни набавки Комисија за јавни набавки 

   
АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 

 
     

ПП ОО ВВ ИИ КК  ПП ОО ВВ ИИ КК  
 

 
Агенцијата на Република Македонија за приватизација последен пат ги повикува овластените лица за воде-

ње на книгата на удели во долунаведените друштва со ограничена одговорност, односно нивните правни следбе-
ници во рок од 7 (седум) дена од денот на објавата на овој повик, до Агенцијата да достават валидна потврда за 
удел издаден на Агенцијата на Република Македонија за приватизација односно на Република Македонија. 

Агенцијата на Република Македонија за приватизација последен пат ги повикува овластените лица за воде-
ње на книгата на удели во долунаведените друштва со ограничена одговорност, односно нивните правни следбе-
ници во рок од 7 (седум) дена од денот на објавата на овој повик, до Агенцијата да достават валидна потврда за 
удел издаден на Агенцијата на Република Македонија за приватизација односно на Република Македонија.   

Основна 
главнина 
Основна 
главнина 

Удел на  Удел на  
Република 
Македонија 
Република 
Македонија 

Удел на  Удел на  
Агенција  Агенција  

на Република  на Република  
Македонија за 
приватизација 
Македонија за 
приватизација 

Р.Б.                           Назив Место Матичен 
број 

ЕУР ЕУР % ЕУР % 
1 ПРЕСПАТЕКС-ТРАНС РЕСЕН 5150884 189.868 10.186 5,37 0 0,00
2 РЖ ГРИНЗ СКОПЈЕ 4221915 243.734 0 0,00 12.348 5,07
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3 МЕТПЛАСТ СКОПЈЕ 5128676 185.250 0 0,00 90.430 48,82
4 АГРОСЕРВИС БИТОЛА 4168925 3.474 0 0,00 1.725 49,65
5 АГРОВИТА СКОПЈЕ 4047656 18.634 0 0,00 3.954 21,22
6 БОГДАНСКА КОТЛИНА БОГДАНЦИ 4250044 40.333 0 0,00 12.100 30,00
7 ДЕЛИНД СКОПЈЕ 4212975 14.895 0 0,00 5.308 35,64
8 ЕЛЕКТРА СКОПЈЕ 4060890 14.692 0 0,00 9.403 64,00
9 ФЕРОПРОМЕТ СКОПЈЕ 4115082 186.038 0 0,00 24.763 13,31

10 РАБОТНИК БИТОЛА 4088905 68.880 0 0,00 44.083 64,00
11 ИСТОКТРАНС КОМЕРЦ ШТИП 4139046 11.636 0 0,00 442 3,80
12 ИЗООПТИК СКОПЈЕ 4060814 70.816 0 0,00 42.310 59,75
13 КНИЖАР ПРОМЕТ БИТОЛА 4058666 106.253 0 0,00 35.243 33,17
14 КНИГОВОДИТЕЛ СТРУМИЦА 4099435 3.316 0 0,00 256 7,72
15 МЕГАПАК КАРТОНАЖА ШТИП 5079381 203.297 0 0,00 64.973 31,96
16 МЕХАНИКА � РЕМОНТ СКОПЈЕ 4230817 690.244 0 0,00 234.617 33,99
17 МЗТ КОМЕРЦ СКОПЈЕ 4137736 812.145 274.541 33,80 176.678 21,75
18 ОБНОВА ГЕВГЕЛИЈА 4023811 25.810 0 0,00 8.686 33,65
19 ОРИЗОКОМЕРЦ КОЧАНИ 4120337 137.100 0 0,00 26.384 19,24
20 ПИРИН Ново Село СТРУМИЦА 4113543 276.317 0 0,00 234.869 85,00
21 ПОСКО СКОПЈЕ 4102797 392 0 0,00 251 63,90
22 ЖАС � РЕМОНТ ГОСТИВАР 4259521 715.809 0 0,00 359.782 50,26
23 СЕМОС ЕНЕРГЕТИКА СКОПЈЕ 4701330 78.316 0 0,00 7.827 9,99
24 ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА КИЧЕВО КИЧЕВО 4005171 23.161 0 0,00 2.520 10,88
25 ФОНТАНА СКОПЈЕ 4117123 3.322 0 0,00 542 16,30
26 ДЕПЛАСТ � ПРОЗОРИ ДЕБАР 5154731 363.529 0 0,00 18.931 5,21
27 ДЕПЛАСТ- АЛАТНИЦА ДЕБАР 5154693 25.923 0 0,00 9.522 36,73
28 ЈУГОСУРОВИНА � МП СКОПЈЕ 5248825 12.799 0 0,00 4.345 33,95
29 ИНКОП СКОПЈЕ 4058704 217.633 0 0,00 65.290 30,00
30 ТИКВЕШ НЕГОТИНО 4084314 644.739 0 0,00 172.471 26,75
31 СКУТЕКС СКУДРИЊЕ 4229533 1.281.833 0 0,00 1.089.558 85,00
32 ПРОИЗВОД � ПРОМЕТ СКОПЈЕ 4058763 83.479 0 0,00 70.957 85,00
33 КАРНОМАК БИТОЛА 4647823 166.237 4.550 2,74 56.499 33,99
34 ГРАДБА ДОО - АД ЗИК Ц.ЗВЕЗДА ШТИП 4573226 44.311 6.456 14,57 0 0,00

  
Потврдата треба да содржи назив, седиште, матичен број и номинална вредност на друштвото кое ја из-

дава потврдата, како и износот и процентот на уделот кој е во сопственост на Агенцијата и/или на Републи-
ка Македонија. 
Потврдите со пропратно писмо треба да се достават на адреса: Агенција на Република Македонија 

за приватизација, ул. �Никола Вапцаров� бр. 7, П. ф. 410 � 1000 Скопје (телефон: +389 2 31-17-564, факс: 
+389 2 31-26-022). 
Доколку во дадениот рок овластените лица за водење на книгата на удели не достават потврда за удел, 

Агенцијата на Република Македонија за приватизација, ќе поднесе кривични пријави за овластените лица за 
водење на книгата на удели во друштвата со ограничена одговорност, согласно член 101-а од Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен капитал ("Службен весник на РМ" бр.38/93, 48/93, 21/98, 
25/99, 39/99, 81/99, 6/02 и 31/03) со кој е предвиден на или казна затвор до една година. а парична каз___________  

Преглед на акции и удели кои ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на Македонската берза на 
долгорочни хартии од вредност на 05.12.2003 година (петок). 

Капиталот во овие друштва веќе беше понуден на две последователни берзански аукции, но остана непродаден. Согласно 
законските измени, акциите односно уделите во овие друштва повторно се нудат за продажба но овојпат со нови одлуки на 
правниот одбор на Агенцијата за приватизација. У 
Акции 

Р. Б. Акционерско 
друштво Место 

Вредност на 
друштвото 

(ЕУР) 

Капитал 
за 

продажба 
(ЕУР) 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста 

на друштвото 

Број на 
акции за 
продажба 

Почетна 
продажна 
цена 
на една 
акција 
(ЕУР) 

Дејност 

1 
Текстил Елма 
(Билјана-
Конфекција и 
трикотажа) 

Прилеп 585.773 1.446 0,25% 28 0,51 Производство 
на долна облека 

2 РЖ Ладна 
Валавница Скопје 98.782.522 27.815.977 28,16% 5.440.331 0,51 

Производство 
на ладновалани 
лимови 

3 Ин-Комерц Скопје 793.985 86.769 10,93% 1.697 0,64 Трговија на 
големо и мало 

4 Прогрес с.Славеј, 
Прилеп 309.655 36.514 11,79% 714 0,64 

Одгледување на 
житни 
растенија 

5 ЗИК Сандански Делчево 1.049.543 60.742 5,79% 1.188 1,28 Поледелство 

6 ГД - Тиквеш Кавадарци 3.476.786 9.967 0,29% 194 2,56 Земјоделско 
производство 
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Удели 

Р. Б. 
Друштво со 
ограничена 
одговорност 

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 

1 Комерц - Раде 
Кончар Скопје 102.258 35.970 35,18% 1.799 Трговија на големо и 

мало 

2 Преспа Маркони Ресен 350.511 86.920 24,80% 4.346 Производство на 
режана граѓа и плочи 

3 Базалт Штип 130.853 12.619 9,64% 315 Градежништво  
Непродадените акции и удели, под истите услови, ќе бидат понудени за продажба на 12.12.2003 (петок). Акциите и уделите 

ќе бидат понудени за плаќање во готово или со хартии од вредност издадени од Република Македонија. 
___________ 

Преглед на акции кои ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на Македонската берза на 
дол орочни хартии од вредност на 26.12.2003 година (петок). г 
Акции 

Р. Б. Акционерско 
друштво Место 

Вредност 
на 

друштвото 
(ЕУР) 

Капитал 
за 

продажба 
(ЕУР) 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста 

на друштвото

Број на 
акции за 
продажба 

Почетна 
продажна 
цена 
на една 
акција 
(ЕУР) 

Дејност 

1 
Сингелиќ - 
Земјоделско 
стопанство 

Скопје 1.124.842 337.453 30,00% 66.000 0,51 

Одгледување на 
посеви и засади 
комбинирано со 
одгледување на 
животни (мешовито 
фармерство) 

2 АТП Пролетер Крива 
Паланка 661.891 120.001 18,13% 2.347 5,00 Превоз на патници и 

стока 

3 РЖ Техничка 
контрола Скопје 1.075.856 1.329 0,12% 260 0,51 Техничко испитување 

и анализа 

4 Дабјани с. Дабјани, 
Прилеп 512.778 298.513 58,22% 5.839 10,23 Поледелство 

5 ГП Маврово Скопје 12.692.793 1.580.608 12,45% 30.914 10,23 
Изградба на 
хидроградежни 
објекти 

6 Македонија 
(Санкерам) Струмица 2.735.190 228.277 8,35% 4.465 10,23 

Производство на 
керамички санитарни 
уреди 

7 Бентомак Крива 
Паланка 1.234.591 99.524 8,06% 555 17,90 

Производство на 
производи од други 
неметални минерали, 
неспомнати на друго 
место 

8 Градинар Охрид 746.383 74.393 9,97% 1.455 5,11 

Производство на 
овошје, јаткасти 
растенија и растенија 
за подготвување 
пијалаци и зачини 

9 Илинден Скопје 637.581 55.884 8,77% 1.093 10,23 Подигање на згради 
(високоградба) 

10 Жито Југ Кавадарци 658.674 1.687 0,26% 33 5,11 Производство на 
мелнички производи 

11 Мермери Гостивар 1.275.405 773.424 60,64% 15.127 10,23 Вадење на камен за 
градежништво 

12 Рудници 
Бањани Скопје 1.674.525 3.349 0,20% 131 2,56 Вадење на камен за 

градежништво 

13 Сокомак Битола 1.237.327 20.810 1,68% 407 5,11 Ферментација на 
тутун 

14 Металец Битола Битола 523.985 409 0,08% 8 10,23 
Производство на 
неелектрични апарати 
за домаќинство 

15 Единство Струга 781.975 455 0,06% 89 0,51 Производство на 
работни облеки 

16 
Раде Кончар - 
Апаратна 
техника 

Скопје 5.056.731 10.310 0,20% 411 2,50 

Производство на 
опрема за 
дистрибуција на 
електрична енергија и 
контролна опрема 

17 Интернационал Велес 1.789.522 2.812 0,16% 55 5,11 Хотели и мотели без 
ресторани 

18 Жито Шар Гостивар 3.691.534 1.172.648 31,77% 4.587 25,56 Производство на 
мелнички производи 

 
Непродадените акции, под истите услови, ќе бидат понудени за продажба на 09.01.2004 (петок). Акциите ќе бидат понудени 

за плаќање во готово или со хартии од вредност издадени од Република Македонија. 
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