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Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 30 јуни 2003
Скопје
Број 42
Год. LIX

999.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јуни 2003 година.
Бр. 07-2984/1
24 јуни 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Никола Поповски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ
ПЛАЌАЊА
Член 1
Во Законот за регистрирање на готовински плаќања
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
31/2001), во членот 4 ставот 2 се менува и гласи:
“Фискална сметка се издава на купувачот на доброто, односно на корисникот на услугата во моментот на
предавањето и плаќањето на доброто, односно на извршувањето и плаќањето на услугата.“
Член 2
Членот 9 се менува и гласи:
“Обврската да се воведе и користи одобрен фискален систем на опрема за регистрирање на готовински
плаќања, не се однесува на:
- даночните обврзници кои данокот од доход за
приходите од вршење на дејност го плаќаат според паушално утврден нето приход, освен таксистите;
- лицата кои не се трговци за прометот на непреработено и сопствено земјоделско производство што го
вршат на тезги на пазари, како и надвор од пазарите;
- физичките лица кои издаваат под закуп станбен
или деловен простор и
- лицата кои вршат дејност во објекти што се наоѓаат во населени места со број на жители под 300 луѓе и
кои се сместени во високопланински и тешко достапни
места со исклучок на туристички места.“
Член 3
Во членот 11 став 3 по зборот “користење“ се додаваат зборовите: “една или“.
По ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои
гласат:
“Даночниот обврзник е должен да води книга за
дневни финансиски извештаи.

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 220
денари. Жиро сметка 300000000188798

Формата и содржината на книгата за дневни финансиски извештаи од ставот 4 на овој член ја пропишува
министерот за финансии.“
Член 4
Во членот 12 став 2 зборот “заверена“ се заменува
со зборот “заверени“.
Член 5
Во членот 13 зборовите: “10.000 ДЕМ“ се заменуваат со зборовите: “5.000 ЕВРА“.
Член 6
Во членот 18 зборовите: “Министерот за финансии“
се заменуваат со зборовите: “Директорот на Управата
за јавни приходи“.
Член 7
По членот 20 се додаваат два нови члена 20-а и 20б, кои гласат:
“Член 20-а
Управата за јавни приходи, врши инспекциски надзор над спроведувањето и примената на овој закон и
прописите донесени врз основа на овој закон.
Управата за јавни приходи врши инспекциски надзор преку даночните инспектори, согласно со Законот
за утврдување и наплата на јавните приходи.
Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор,
даночниот инспектор утврди дека даночниот обврзник
не вовел и не користи одобрен фискален систем на
опрема за регистрирање на готовински плаќања, односно прометот од продажбата на добра или прометот на
услуги не го регистрира преку фискалниот систем на
опрема, со решение ќе му наложи утврдените незаконитости да ги отстрани во определен рок.
Доколку даночниот обврзник во рокот определен со
решението во став 3 на овој член, не ги отстрани утврдените незаконитости, даночниот инспектор, до отстранувањето на незаконитостите привремено ќе го затвори објектот на даночниот обврзник.
Против решението од став 3 на овој член, даночниот обврзник може да изјави жалба до министерот за
финансии.
Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
Член 20-б
Доколку инспекторот во вршењето на инспекцискиот надзор констатира дека даночниот обврзник сторил
прекршок според одредбите на овој закон ќе поднесе
барање за поведување на прекршочна постапка.“
Член 8
Во членот 21 став 1 износот “250.000,00“ се заменува со износот “150.000,00“.
По точката 5) се додава нова точка 6), која гласи:
“6) не води книга за дневни финансиски извештаи
(член 11 став 4);“
Точките 6), 7), 8) и 9) стануваат точки 7), 8), 9) и
10).
Член 9
Во членот 22 став 1 по зборот “дејност“ се додаваат
зборовите: “во траење од шест месеци до една година“.
Во ставот 2 по зборот “должност“ се додаваат зборовите: “во траење од шест месеци до една година“.
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Член 10
Во членот 23 зборовите. “3.000,00 до 10.000,00“ се
заменуваат со зборовите: “1.000,00 до 5.000,00“.
Член 11
По членот 23 се додава нов член 23-а, кој гласи:
“Член 23-а
За прекршок од член 21 став 1 точки 1 и 2 на овој
закон, од страна на инспекторот, ќе се казни со парична казна на самото место:
- даночниот обврзник-правното лице во износ од
50.000,00 денари;
- одговорното лице кај правното лице, во износ од
5.000,00 денари и
- даночен обврзник-физичко лице во износ од
500,00 денари.
Ако сторителот на прекршокот не ја плати казната
од став 1 на овој член органот за јавни приходи поднесува барање за поведување на прекршочна постапка.“
Член 12
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
___________

L I GJ I
P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT
P{R REGJISTRIMIN E PAGESAVE ME PARA
N{ DOR{
Neni 1
N[ Ligjin p[r regjistrimin e pagesave me para n[ dor[
(“Gazeta zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis[“ num[r 31/
2001), n[ nenin 4 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
“Llogari fiskale i jepet bler[sit p[r t[ mir[n, gjegj[sisht
shfryt[zuesit t[ sh[rbimit n[ momentin e dor[zimit dhe
pages[s t[ s[ mir[s, gjegj[sisht n[ momentin e kryerjes dhe
pages[s s[ sh[rbimit.“
Neni 2
Neni 9 ndryshohet si vijon:
“Obligimi t[ aplikohet dhe t[ shfryt[zohet sistemi i
lejuar fiskal i pajisjeve p[r regjistrimin e pagesave me para
n[ dor[, nuk ka t[ b[j[ p[r:
- t[ obliguarit tatimor t[ cil[t tatimin e t[ ardhurave nga
t[ hyrat p[r kryerjen e veprimtarive e paguajn[ sipas t[
hyrave paushale neto, t[ p[rcaktuara, p[rve] taksist[ve;
- personat t[ cil[t nuk jan[ tregtar[ p[r qarkullimin e
prodhimit bujq[sor t[ pap[rpunuar dhe vetanak q[ e
kryejn[ n[ banak[ n[ tregje, si dhe jasht[ tregjeve;
- personat fizik t[ cil[t japin me qira lokal banesor ose
afarist dhe
- personat q[ kryejn[ veprimtari n[ objekte q[
gjenden n[ vendbanime me num[r banor[sh m[ pak se
300 njer[z e q[ jan[ t[ vendosur n[ vende t[ larta
malore dhe vende q[ kan[ qasje t[ v[shtir[, me
p[rjashtim t[ vendeve turistike.“
Neni 3
N[ nenin 11 n[ paragrafin 3, pas fjal[s "shfryt[zim"
shtohen fjal[t “nj[ ose".
Pas paragrafit 3 shtohen dy paragraf[ t[ rinj 4 dhe 5, si
vijojn[:
“I obliguari tatimor [sht[ i detyruar t[ mbaj[ evidenc[
p[r raportet financiare ditore.
Form[n dhe p[rmbajtjen e ditarit p[r raporte ditore
financiare nga paragrafi 4 t[ k[tij neni e rregullon ministri i
Financave".
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Neni 6
N[ nenin 18 fjal[t: “ministri i Financave"
z[vend[sohen me fjal[t: “drejtori i Drejtoris[ p[r t[ Hyrat
Publike".
Neni 7
Pas nenit 20 shtohen dy nene t[ reja 20-a dhe 20-b, si
vijojn[:
“Neni 20-a
Drejtoria e t[ Hyrave Publike, kryen mbik[qyrje
inspektimi mbi zbatimin dhe aplikimin e k[tij ligji dhe
rregullave t[ sjellura n[ baz[ t[ k[tij ligji.
Drejtoria e t[ Hyrave Publike kryen mbik[qyrje
inspektimi p[rmes inspektor[ve tatimor, n[ pajtim me
Ligjin p[r caktimin dhe pages[n e t[ hyrave publike.
N[se gjat[ kryerjes s[ mbik[qyrjes s[ inspektimit,
inspektori tatimor konstaton se i obliguari tatimor nuk ka
aplikuar dhe nuk shfryt[zon sistem t[ lejuar fiskal t[
pajisjes p[r regjistrimin e pages[s me para n[ dor[,
p[rkat[sisht qarkullimit nga shitja e t[ mirave ose
qarkullimin e sh[rbimeve nuk e regjistron p[rmes sistemit
fiskal t[ pajisjes, me vendim do t'i urdh[roj[ q[
paligjshm[rit[ e konstatuara t'i evitoj[ n[ afat t[ caktuar.
N[se i obliguari tatimor, n[ afatin e p[rcaktuar me
vendim nga paragrafi 3 i k[tij neni, nuk i eviton
paligjshm[rit[ e konstatuara, inspektori tatimor, deri n[
evitimin e paligjshm[rive, p[rkoh[sisht do ta mbyll
objektin e t[ obliguarit tatimor.
Kund[r Vendimit nga paragrafi 3 i k[tij neni, i
obliguari tatimor mund t'i paraqes[ ankes[ ministrit t[
Financave.
Ankesa nuk e shtyn realizimin e vendimit.
Neni 20-b
N[se inspektori n[ kryerjen e mbik[qyrjes inspektuese
konstaton se i obliguari tatimor ka b[r[ kund[rvajtje sipas
dispozitave t[ k[tij ligji, do t[ paraqes[ k[rkes[ p[r ngritjen
e procedur[s kund[rvajt[se".
Neni 8
N[ nenin 21 n[ paragrafin 1 shuma “250 000,00"
z[vend[sohet me shum[n “150 000,00".
Pas pik[s 5) shtohet pika e re 6), si vijon:
“6) nuk mban evidenc[ p[r raporte financiare ditore
(neni 11 paragrafi 4);"
Pikat 6), 7), 8) dhe 9) b[hen pika 7), 8), 9) dhe 10).
Neni 9
N[ nenin 22 paragrafin 1 pas fjal[s “veprimtari"
shtohen fjal[t: “n[ koh[zgjatje prej gjasht[ muajsh deri n[
nj[ vit".
N[ paragrafin 2 pas fjal[s “obligim" shtohen fjal[t: “n[
koh[zgjatje prej gjasht[ muajsh deri n[ nj[ vit".
Neni 10
N[ nenin 23 fjal[t: “3 000,00 deri 10 000,00"
z[vend[sohen me fjal[t: “1 000,00 deri 5 000,00".
Neni 11
Pas nenit 23 shtohet nen i ri 23-a, si vijon:

Neni 4
N[ nenin 12 n[ pargrafin 2 fjala: “e v[rtetuar"
z[vend[sohet me fjal[n: “t[ v[rtetuara".

"Neni 23-a
P[r kund[rvajtje nga neni 21 paragrafi 1, pikat 1 dhe 2
t[ k[tij ligji, nga ana e inspektorit do t[ d[nohet me d[nim
n[ para aty p[r aty:
- i obliguari tatimor-person juridik n[ shum[ prej
50 000,00 denar[;
- personi p[rgjegj[s te personi juridik, n[ shum[ prej
5 000,00 denar[ dhe
- i obliguari tatimor-person fizik n[ shum[ prej 500,00
denar[.
N[se kryer[si i kund[rvajtjes nuk e paguan d[nimin
nga paragrafi 1 nga ky nen, organi p[r t[ hyrat publike
paraqet k[rkes[ p[r ngritjen e procedur[s kund[rvajt[se."

Neni 5
N[ nenin 13 fjal[t: “10 000 DM" z[vend[sohen me
fjal[t: “5000 EURO".

Neni 12
Ky ligj hyn n[ fuqi n[ dit[n e shpalljes n[ “Gazet[n
zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[".
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1000.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за платниот промет,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јуни 2003 година.
Бр. 07-2991/1
24 јуни 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Никола Поповски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ
Член 1
Во Законот за платниот промет („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 32/01, 50/01, 52/01,
103/01, 37/02, 41/02 и 61/02), во членот 2 по алинеја 10
се додава нова алинеја 11, која гласи:
„Налог за блокада на средства“ е налог во писмена
форма со кој се врши блокада на средства од сметката
на учесникот-должник, согласно со закон.“
Член 2
Во членот 5 точката 2 се менува и гласи:
„Отвора и води сметка на банките, депозитни сметки на брокерските друштва и други сметки кои со закон е пропишано да се водат во Народната банка и врши плаќање од сметки.“
По точката 2 се додаваат две нови точки 3 и 4 кои
гласат:
„3. Отвора и води и други сметки, доколку со закон
поинаку не е определено.
4. Отвора и води трезорска сметка преку која се врши централизирано извршување на плаќањата од сите
сметки во рамки на трезорската сметка при што евиденција за приливите, одливите и состојбата на сметките во рамките на трезорската сметка се води во Трезорот при Министерството за финансии.“
Во точката 3 која станува точка 5 по зборот „вршат“ се додаваат зборовите: „пресметка и“.
Точките 4, 5 и 6 стануваат точки 6, 7 и 8.
Точката 7 се брише, а точките 8,9, 10 и 11 стануваат
точки 9, 10, 11 и 12.
Член 3
Во членот 14, во точката 2 по зборот „гаранцијата“
точката се брише и се додаваат зборовите: „и врз основа на друг инструмент за обезбедување на плаќање
утврден со закон“.
Во точката 3 по зборот „овластувања“ се става запирка и сврзникот „и“ се брише. Точката на крајот од
реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и налози за блокада на средства“.
Точката 5) се менува и гласи:
„5. Трезорот при Министерството за финансии, за
сметки во рамки на Трезорската сметка, согласно со
член 17-б од овој закон“.
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Член 4
Во членот 16 ставот 2 се менува и гласи:
„Во случај да има повеќе решенија за присилна
наплата и налози за блокада на средства, истите се заведуваат во евиденции според датумот и времето на
нивното пристигнување и по ист редослед се извршуваат.“
Член 5
Во членот 17 ставот 2 се брише.
По ставот 1 се додаваат пет нови става, кои гласат:
„Носителот на платниот промет го извршува решението за присилна наплата од сите расположливи
средства на денарските и девизните сметки на учесникот во платниот промет – должник кај носителот на
платен промет.
Доколку учесникот во платниот промет – должник
на денарските сметки нема средства за целосно извршување на решението за присилна наплата, носителот
на платниот промет со примена на среден курс на Народната банка на Република Македонија кој важи на
денот на трансакцијата врши конверзија во денари на
средства од девизни сметки и пренос на денарската
сметка на учесникот во платниот промет – должник до
износот потребен за целосно извршување на решението за присилна наплата.
Во случај на недостиг на средства за потполно извршување на решението за присилна наплата, носителот на платниот промет го извршува решението до висината на расположливите средства и со доставување
на даночниот број на учесникот – должник преку
единствениот регистар на иматели на сметки ги известува сите други носители на платниот промет дека не
смеат да вршат плаќање од средствата на денарските и
девизните сметки на учесникот – должник до потполно
извршување на решението, освен налози со кои се врши пренос на средствата на сметката кај носителот на
платниот промет, којшто треба да го изврши решението за присилна наплата.
Носителот на платниот промет веднаш го известува
учесникот – должник за забраната за вршење на платниот промет преку неговите сметки. Учесникот –
должник по добивањето на ова известување е должен,
доколку има средства на сметките кај другите носители
на платниот промет, првиот работен ден да пренесе
средства кај носителот на платниот промет каде што се
евидентирани неизвршените налози за плаќање врз основа на решението за присилна наплата.
По намирување на обврските, по даденото решение
за присилна наплата, носителот на платниот промет
преку единствениот регистар на иматели на сметки ги
известува сите носители дека можат да продолжат да
вршат платен промет за учесникот – должник.“
Член 6
Во членот 17-а став 1 вториот ред по зборот „средства“ се додаваат зборовите: „за пристигнатите, а неплатени побарувања кои на Агенцијата за управување со
средства и на Министерството за финансии им се пренесени со закон“.
Во ставот 2 зборовите: „став 2“ се бришат.
Член 7
По членот 17-а се додава нов член 17-б, кој гласи:
„Член 17-б
Решенијата за присилна наплата кои ја задолжуваат
трезорската сметка, односно сметката на должникот
која се наоѓа во рамките на трезорската сметка, носителот на платниот промет ги извршува на начин што по
истите изготвува налози за извршување кои ги доставува за извршување до Трезорот при Министерството за
финансии каде што на должникот му се води сметката.
Во случај на недостиг на средства на сметката на
должникот во рамките на трезорската сметка за потполно извршување на налозите, Трезорот при Мини-
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стерството за финансии е должен налозите да ги извршува во висина на расположливите средства на сметката на должникот, а за преостанатиот дел ги блокира
плаќањата на должникот до потполно извршување на
налозите.
Министерството за финансии е должно за извршената блокада веднаш да го извести носителот на платниот промет каде што се води трезорската сметка.
Министерот за финансии подетално го пропишува
начинот на извршување на налозите од став 1 на овој
член кога е задолжена трезорската сметка, односно
сметката на должникот која се наоѓа во рамките на трезорската сметка.“
Член 8
Во членот 24 став 1 по точката 3 се додава нова
точка 4, која гласи:
„4. Постапува спротивно на член 4 став 1 точка 3.“
Точката 4 станува точка 5).
По точката 5 која станува точка 6 се додава нова
точка 7) која гласи:
„7) не постапи по барањето за исправка на грешка
(член 14 точка 4).“
Точката 6 која станува точка 8 се менува и гласи:
„Постапува спротивно на членовите 16 и 17 на овој
закон.“
Во ставовите 3 и 4 броевите 5 и 6 се заменуваат со
броевите 6 и 8.
Член 9
Во членот 24-а ставот 2 се брише.
Член 10
Во членот 28-а став 1 зборовите: „најдоцна до 30 јуни 2003 година“, се заменуваат со зборовите: „до целосна нивна наплата“.
Член 11
Во членот 3 од Законот за дополнување на Законот
за платниот промет („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 61/02), зборовите: „до 31 септември
2003 година“ се бришат.
Член 12
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
___________

L I GJ I
P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT
P{R QARKULLIM PAGESOR
Neni 1
N[ ligjin p[r qarkullim pagesor ("Gazeta zyrtare e
Republik[s s[ Maqedonis['' num[r 32/01, 50/01, 52/01,
103/01, 37/02, 41/02 dhe 61/02), n[ nenin 2 pas alines[ 10
shtohet alineja 11, si vijon:
"Urdh[resa p[r bllokimin e mjeteve'' [sht[ urdh[res[
me shkrim me t[ cil[n b[het bllokimi i mjeteve nga
llogaria e pjes[marr[sit-debitor, konform ligjit."
Neni 2
N[ nenin 5 pika 2 ndryshohet si vijon:
"Hap dhe udh[heq llogari t[ bankave, llogarit[
depozituese t[ shoqatave t[ broker[ve dhe llogari t[ tjera
p[r t[ cilat me ligj [sht[ rregulluar t[ mbahen n[ Bank[n
Popullore dhe b[n pagesa nga llogarit[."
Pas pik[s 2 shtohen dy pika t[ reja 3 dhe 4 si vijojn[:
"3. Hap dhe mban edhe llogari t[ tjera, n[se me ligj nuk
[sht[ caktuar ndryshe.
4. Hap dhe mban llogari t[ trezorit p[rmes s[ cil[s
b[het realizimi i centralizuar i pagesave t[ t[ gjitha
llogarive n[ kuad[r t[ llogaris[ s[ trezorit me ]'rast
evidenca p[r derdhjet dhe hyrjet dhe gjendja e llogarive n[
kuad[r t[ llogaris[ s[ trezorit mbahet n[ Trezorin e
Ministris[ s[ Financave."
N[ pik[n 3 q[ b[het pika 5 pas fjal[s "kryejn['' shtohen
fjal[t: "llogaritje dhe''.
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Pikat 4, 5 dhe 6 b[hen pika 6, 7 dhe 8.
Pika 7 fshihet, nd[rsa pikat 8, 9, 10 dhe 11 b[hen pika
9, 10, 11 dhe 12.
Neni 3
N[ nenin 14, n[ pik[n 2 pas fjal[s "garanci'' pika
fshihet dhe shtohen fjal[t: "edhe n[ baz[ t[ instrumentit
tjet[r p[r sigurimin e pages[s t[ p[rcaktuar me ligj''.
N[ pik[n 3 pas fjal[s "autorizime'' vihet presje dhe
lidh[za "dhe'' fshihet. Pika n[ fund t[ fjalis[ fshihet dhe
shtohen fjal[t: "dhe urdh[resa p[r bllokimin e mjeteve''.
Pika 5) ndryshohet si vijon:
"5. Trezori n[ Ministrin[ e Financave, p[r llogari n[
kuad[r t[ Llogaris[ s[ trezorit, n[ pajtim me nenin 17-b t[
k[tij ligji''.
Neni 4
N[ nenin 16 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
"N[ rast se ka m[ shum[ vendime p[r pages[ t[
dhunshme dhe urdh[resa p[r bllokimin e mjeteve, t[ nj[jtat
regjistrohen n[ evidenca sipas dat[s dhe koh[s t[ arritjes s[
tyre dhe realizohen sipas radhitjes s[ nj[jt[.''
Neni 5
N[ nenin 17 paragrafi 2 fshihet.
Pas paragrafit 1 shtohen 5 paragraf[ t[ rinj, si vijojn[:
"Bart[si i qarkullimit pagesor e realizon vendimin p[r
pages[ t[ dhunshme nga t[ gjitha mjetet disponuese t[
llogarive devizore dhe n[ denar[ t[ pjes[marr[sit n[
qarkullimin pagesor-debitorit tek bart[si i qarkullimit
pagesor.
N[se pjes[marr[si n[ qarkullimin pagesor-debitori i
llogarive n[ denar nuk ka mjete p[r realizim t[ plot[ t[
vendimit p[r pages[ t[ dhunshme, bart[si i qarkullimit
pagesor me zbatimin e kursit t[ mes[m t[ Bank[s
Popullore t[ Republik[s s[ Maqedonis[, q[ vlen n[ dit[n e
transaksionit, b[n konvertimin n[ denar t[ mjeteve t[
llogarive devizore dhe bartjen e llogaris[ n[ denar t[
pjes[marr[sit n[ qarkullimin pagesor - debitorit deri n[
shum[n e nevojshme p[r realizim t[ plot[ t[ vendimit p[r
pages[ t[ dhunshme.
N[ rast t[ munges[s s[ mjeteve p[r realizim t[ plot[ t[
vendimit p[r pages[ t[ dhunshme, bart[si i qarkullimit
pagesor e realizon vendimin deri n[ lart[sin[ e mjeteve
disponuese edhe me dor[zimin e numrit tatimor t[
pjes[marr[sit - debitorit p[rmes regjistrit unik t[ pronar[ve
t[ llogarive i njofton t[ gjith[ bart[sit t[ tjer[ t[ qarkullimit
pagesor se nuk guxojn[ t[ b[jn[ pagesa nga mjetet e
llogarive devizore dhe n[ denar t[ pjes[marr[sit debitorit deri n[ realizimin e pot[ t[ vendimit, p[rve]
urdh[resat me t[ cilat b[het bartja e mjeteve n[ llogarin[ e
bart[sit t[ qarkullimit pagesor, i cili duhet ta realizoj[
vendimin p[r pages[ t[ dhunshme.
Bart[si i qarkullimit pagesor e njofton menj[her[
pjes[marr[sin - debitor p[r ndalimin e realizimit t[
qarkullimit pagesor p[rmes llogarive t[ tij. Pjes[marr[si debitor pas marrjes t[ k[tij njoftimi, n[se ka mjete n[
llogarit[ e bart[sve t[ tjer[ t[ qarkullimit pagesor, [sht[ i
obliguar q[ dit[n e par[ t[ pun[s t[ bart[ mjete tek bart[si i
qarkullimit pagesor, ku jan[ evidentuar urdh[resat e
parealizuara p[r pages[, n[ baz[ t[ vendimit p[r pages[ t[
dhunshme.
Pas p[rmbushjes s[ obligimeve, pas vendimit t[ dh[n[
p[r pages[ t[ dhunshme, bart[si i qarkullimit pagesor
p[rmes regjistrit unik t[ pronar[ve t[ llogarive, i njofton t[
gjith[ bart[sit se mund t[ vazhdojn[ t[ b[jn[ qarkullimin
pagesor p[r pjes[marr[sin - debitorin."
Neni 6
N[ nenin 17-a, n[ paragrafin 1 n[ rendin e dyt[, pas
fjal[s "mjete" shtohen fjal[t: "p[r k[rkesat e arritura por t[
papaguara, t[ cilat Agjencis[ p[r administrim me mjetet
dhe Ministris[ s[ Financave u jan[ bartur me ligj''.
N[ paragrafin 2 fjal[t: "paragrafi 2'' fshihen.
Neni 7
Pas nenit 17-a shtohet nen i ri 17-b, si vijon:
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"Neni 17-b
"Vendimet p[r pages[n e dhunshme t[ cilat e ngarkojn[
llogarin[ e trezorit, p[rkat[sisht llogarin[ e debitorit q[
gjendet n[ kuad[r t[ llogaris[ s[ trezorit, bart[si i
qarkullimit pagesor i realizon n[ at[ m[nyr[ q[ p[r t[
nj[jtat p[rgatit urdh[resa p[r realizim, t[ cilat ia dor[zon
Trezorit p[r realizim n[ Ministrin[ e Financave, ku i
mbahet llogaria debitorit.
N[ rast t[ munges[s s[ mjeteve n[ llogarin[ e debitorit,
n[ kuad[r t[ llogaris[ s[ trezorit p[r realizim t[ plot[ t[
urdh[resave, Trezori pran[ Ministris[ s[ Financave [sht[ i
obliguar q[ urdh[resat t'i realizoj[ n[ lart[sin[ e mjeteve
disponuese n[ llogarin[ e debitorit, nd[rsa p[r pjes[n e
mbetur i bllokon pagesat e debitorit deri n[ realizimin e
plot[ t[ urdh[resave.
Ministria e Financave [sht[ e obliguar q[ p[r bllokimin
e kryer ta njoftoj[ menj[her[ bart[sin e qarkullimit pagesor
ku mbahet llogaria e trezorit.
Ministri i Financave, m[ holl[sisht e rregullon m[nyr[n
e realizimit t[ urdh[resave nga paragrafi 1 t[ k[tij neni kur
[sht[ e ngarkuar llogaria e trezorit, p[rkat[sisht llogaria e
debitorit q[ gjendet n[ kuad[r t[ llogaris[ s[ trezorit."
Neni 8
N[ nenin 24 paragrafi 1 pas pik[s 3 shtohet pik[ e re 4,
si vijon:
"4. Vepron n[ kund[rshtim me nenin 4 paragrafi 1 pika
3."
Pika 4 b[het pik[ 5).
Pas pik[s 5 e cila b[het pik[ 6 shtohet pik[ e re 7), si
vijon:
"7) nuk vepron sipas k[rkes[s p[r korrigjimin e gabimit
(neni 14 pika 4).''
Pika 6 e cila b[het pik[ 8 ndryshohet si vijon:
"Vepron n[ kund[rshtim me nenet 16 dhe 17 t[ k[tj
ligji."
N[ paragraf[t 3 dhe 4 numrat 5 dhe 6 z[vend[sohen
me numrat 6 dhe 8.
Neni 9
N[ nenin 24-a paragrafi 2 fshihet.
Neni 10
N[ nenin 28-a n[ paragrafin 1 fjal[t: "m[ s[ voni deri
m[ 30 qershor 2003'', z[vend[sohen me fjal[t: "deri n[
pages[n e plot[ t[ tyre''.
Neni 11
N[ nenin 3 t[ Ligjit p[r plot[simin e Ligjit p[r
qarkullimin pagesor ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[
Maqedonis['' num[r 61/02), fjal[t: "deri m[ 30 shtator t[
vitit 2003'' fshihen.
Neni 12
Ky ligj hyn n[ fuqi n[ dit[n e shpalljes n[ "Gazet[n
zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[''.
___________

1001.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
трговските друштва,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 јуни 2003 година.
Бр. 07-2992/1
24 јуни 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Никола Поповски, с.р.

Бр. 42 - Стр. 5

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА
Член 1
Во Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/02 и 98/02) во
членот 571 зборовите: „1 јули 2003“ се заменуваат со
зборовите: „1 јануари 2004“.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
___________
L I GJ I
P{R NDRYSHIMIN E LIGJIT P{R SHOQATAT
TREGTARE
Neni 1
N[ Ligjin p[r shoqatat tregtare (“Gazeta zyrtare e
Republik[s s[ Maqedonis[“ num[r 58/02 dhe 98/2002) n[
nenin 571 fjal[t: “1 korrik 2003" z[vend[sohen me fjal[t:
“1 janar 2004“.
Neni 2
Ky ligj hyn n[ fuqi n[ dit[n e shpalljes n[ “Gazet[n
zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[“.
___________

1002.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНДУСТРИСКАТА
СОПСТВЕНОСТ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
индустриската сопственост,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јуни 2003 година.
Бр. 07-2993/1
24 јуни 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Никола Поповски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНДУСТРИСКАТА СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Во Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија“ број 47/02) во
членот 229 зборовите: “во рок од 90 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон“ се заменуваат со
зборовите: “до 31 декември 2003 година“.
Член 2
Во членот 232 зборовите: “1 јули 2003“ се заменуваат со зборовите: “01 јануари 2004“.
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
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L I GJ I
P{R NDRYSHIMIN E LIGJIT P{R PRON{
INDUSTRIALE
Neni 1
N[ Ligjin p[r pron[ industriale ("Gazeta zyrtare e
Republik[s s[ Maqedonis[" num[r 47/02) n[ nenin 229
fjal[t: "n[ afat prej 90 dit[sh nga dita e hyrjes n[ fuqi t[
k[tij ligji" z[vend[sohen me fjal[t: "deri m[ 31 dhjetor
2003".
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Член 2
Во членот 98 став 2 по зборовите: “условите за учител, наставник, педагог или психолог и има“ се додава
зборот “најмалку“.
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
___________

Neni 2
N[ nenin 232 fjal[t: "1 korrik 2003" z[vend[sohen me
fjal[t: "01 janar 2004".

L I GJ I
P{R PLOT{SIMIN E LIGJIT
P{R ARSIM FILLOR

Neni 3
Ky ligj hyn n[ fuqi n[ dit[n e shpalljes n[ "Gazet[n
zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[".
___________

Neni 1
N[ Ligjin p[r arsim fillor ("Gazeta zyrtare e Republik[s
s[ Maqedonis[" num[r 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99
dhe 29/2002 ), pas nenit 80-v shtohen dy nene t[ reja 80-g
dhe 80-d, si vijojn[:

1003.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за основното образование,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јуни 2003 година.
Бр. 07-2998/1
24 јуни 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Никола Поповски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Законот за основното образование (“Службен
весник на Република Македонија“ број 44/95, 24/96,
34/96, 35/97, 82/99 и 29/2002), по членот 80-в, се додаваат два нови члена 80-г и 80-д, кои гласат:
“Член 80-г
Автор на учебник може да биде лице со високо
образование, магистар или доктор на науки од областа
за која е наменет учебникот, доколку со овој закон поинаку не е утврдено.
Член 80-д
Вработен во Педагошката служба, Бирото за развој
на образованието, Управата за развој и унапредување
на образованието на јазиците на припадниците на заедниците и Државниот просветен инспекторат не може
да биде автор на учебник.
Вработен во органите од ставот 1 на овој член, како
и член на неговото семејство не можат да бидат издавачи на учебници.
Како членови на семејство, во смисла на став 2 на
овој член, се сметаат брачниот другар, децата, родителите, браќата и сестрите.“
Постојните членови 80-г, 80-д, 80-ѓ, 80-е, 80-ж, 80-з
и 80-ѕ стануваат членови 80-ѓ, 80-е, 80-ж, 80-з, 80-ѕ, 80-и
и 80-ј.

"Neni 80-g
Autor i librit m[simor mund t[ jet[ personi me arsim
sip[ror, magjist[r ose doktor i shkencave n[ l[min p[r t[
cil[n [sht[ destinuar libri m[simor, n[se me k[t[ ligj nuk
[sht[ p[rcaktuar ndryshe.
Neni 80-d
I pun[suari n[ Sh[rbimin Pedagogjik, n[ Byron[ p[r
Zhvillimin e Arsimit, n[ Drejtorin[ p[r Zhvillimin dhe
P[rparimin e Arsimit n[ gjuh[t e pjes[tar[ve t[ bashk[sive
dhe n[ Inspektoratin Shtet[ror Arsimor nuk mund t[ jet[
autor i tekstit.
I pun[suari n[ organet nga paragrafi 1 i k[tij neni si dhe
an[tar i familjes s[ tij nuk mund t[ jen[ botues t[ teksteve.
Si an[tar[ t[ familjes, sipas paragrafit 2 t[ k[tij neni,
konsiderohen bashk[shorti-ja, f[mij[t, prind[rit, v[llez[rit
dhe motrat."
Nenet ekzistuese 80-g, 80-d, 80-gj, 80-e, 80-zh, 80-z
dhe 80-x b[hen nene 80-gj, 80-e, 80-zh, 80-z, 80-x, 80-i
dhe 80-j.
Neni 2
N[ nenin 98, paragrafin 2 pas fjal[ve: "kushtet p[r
m[sues, arsimtar, pedagog ose psikolog dhe ka" shtohet
fjala "s[ paku".
Neni 3
Ky Ligj hyn n[ fuqi n[ dit[n e shpalljes n[ "Gazet[n
zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[ ".
___________

1004.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за средното образование,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јуни 2003 година.
Бр. 07-2999/1
24 јуни 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Никола Поповски, с.р.

30 јуни 2003

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ број 44/95, 24/96, 34/96,
35/97, 82/99 и 29/2002), по членот 31-в, се додаваат два
нови члена 31-г и 31-д, кои гласат:
“Член 31-г
Автор на учебник може да биде лице со високо
образование, магистар или доктор на науки од областа
за која е наменет учебникот, доколку со овој закон поинаку не е утврдено.
Член 31-д
Вработен во Педагошката служба, Бирото за развој
на образованието, Управата за развој и унапредување
на образованието на јазиците на припадниците на заедниците и Државниот просветен инспекторат не може
да биде автор на учебник.
Вработен во органите од ставот 1 на овој член, како
и член на неговото семејство не можат да бидат издавачи на учебници.
Како членови на семејство, во смисла на став 2 на
овој член, се сметаат брачниот другар, децата, родителите, браќата и сестрите.“
Постојните членови 31-г, 31-д, 31-ѓ, 31-е, 31-ж, 31-з
и 31-ѕ стануваат членови 31-ѓ, 31-е, 31-ж, 31-з, 31-ѕ, 31-и
и 31-ј.
Член 2
Во членот 91, став 2 по зборовите: “условите за наставник, педагог или психолог и има“ се додава зборот
“најмалку“.
Во ставот 3 по зборовите: “условите за воспитувач
и има“ се додава зборот “најмалку“.
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
___________
L I GJ I
P{R PLOT{SIMIN E LIGJIT
P{R ARSIM T{ MES{M
Neni 1
N[ Ligjin p[r arsim t[ mes[m ("Gazeta zyrtare e
Republik[s s[ Maqedonis[" num[r 44/95, 24/96, 34/96,
35/97, 82/99 dhe 29/2002), pas nenit 31-v, shtohen dy nene
t[ reja 31-g dhe 31-d, si vijojn[:
"Neni 31-g
Autor i librit m[simor mund t[ jet[ personi me arsim
sip[ror, magjist[r ose doktor i shkencave n[ l[min p[r t[
cil[n [sht[ destinuar libri m[simor, n[se me k[t[ ligj nuk
[sht[ p[rcaktuar ndryshe.
Neni 31-d
I pun[suari n[ Sh[rbimin Pedagogjik, n[ Byron[ p[r
Zhvillimin e Arsimit, n[ Drejtorin[ p[r Zhvillimin dhe
P[rparimin e Arsimit n[ gjuh[t e pjes[tar[ve t[ bashk[sive
dhe n[ Inspektoratin Shtet[ror Arsimor nuk mund t[ jet[
autor i librit m[simor.
I pun[suari n[ organet nga paragrafi 1 i k[tij neni si dhe
an[tar i familjes s[ tij nuk mund t[ jen[ botues t[ teksteve.
Si an[tar[ t[ familjes, sipas paragrafit 2 t[ k[tij neni,
konsiderohen bashk[shorti-ja, f[mij[t, prind[rit, v[llez[rit
dhe motrat."
Nenet ekzistuese 31-g, 31-d, 31-gj, 31-e, 31-zh, 31-z
dhe 31-x b[hen nene 31-gj, 31-e, 31-zh, 31-z, 31-x,31-i
dhe 31-j.
Neni 2
N[ nenin 91, paragrafi 2 pas fjal[ve: "kushtet p[r
arsimtar, pedagog ose psikolog dhe ka" shtohet fjala "s[
paku".
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N[ paragrafin 3 pas fjal[ve: "kushtet p[r edukator[ dhe
ka" shtohet fjala "s[ paku".
Neni 3
Ky Ligj hyn n[ fuqi n[ dit[n e shpalljes n[ "Gazet[n
zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[ ".
___________

1005.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ДЕПОНИРАНИТЕ
ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ ПО КОИ
ГАРАНТ Е РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
начинот и постапката за исплатување на депонираните
девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јуни 2003 година.
Бр. 07-2995/1
24 јуни 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Никола Поповски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ И
ПОСТАПКАТА НА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ
ПО КОИ ГАРАНТ Е РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за начинот и постапката на исплатување
на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои
гарант е Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ број 32/2000, 108/2000 и 4/2002)
во членот 17 став 1 алинејата 4 се менува и гласи:
“- плаќање на побарувања пренесени со закон на
Агенцијата на Република Македонија за управување со
средства;“.
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
___________
L I GJ I
P{R NDRYSHIMIN E LIGJIT P{R M{NYR{N DHE
PROCEDUR{N E PAGES{S S{ DEPOZITIMEVE
T{ DEPONUARA DEVIZORE T{ QYTETAR{VE,
P{R T{ CILAT GARANT {SHT{ REPUBLIKA
E MAQEDONIS{
Neni 1
N[ Ligjin p[r m[nyr[n dhe procedur[n e pages[s s[
depozitimeve t[ deponuara devizore t[ qytetar[ve p[r t[ cilat
garant [sht[ Republika e Maqedonis[ ("Gazeta zyrtare e
Republik[s s[ Maqedonis[" num[r 32/2000, 108/2000 dhe
4/2002) n[ nenin 17 paragrafin 1 alineja 4 ndryshohet si vijon:
"-pages[ t[ k[rkesave t[ bartura me ligj n[ Agjencin[ e
Republik[s s[ Maqedonis[ p[r administrim me mjete;".
Neni 2
Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[
"Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[".

Стр. 8 - Бр. 42

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1006.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
денационализација,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јуни 2003 година.
Бр. 07-2997/1
Претседател
24 јуни 2003 година
на Република Македонија,
Скопје
Борис Трајковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Никола Поповски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
Член 1
Во Законот за денационализација (“Службен весник
на Република Македонија“ број 20/98 и 31/2000) во
членот 39 став 1 алинејата 3 се менува и гласи:
“- за плаќање на побарувања пренесени со закон на
Агенцијата на Република Македонија за управување со
средства“.
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
___________
L I GJ I
P{R NDRYSHIMIN E LIGJIT P{R
DENACIONALIZIM
Neni 1
N[ Ligjin p[r denacionalizim ("Gazeta zyrtare e
Republik[s s[ Maqedonis[", num[r 20/98 dhe 31/2000) n[
nenin 39, paragrafi 1 alineja 3 ndryshohet si vijon:
"- p[r pages[n e k[rkesave t[ bartura me ligj n[
Agjencin[ e Republik[s s[ Maqedonis[ p[r administrim me
mjete".
Neni 2
Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[
"Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[".
___________

1007.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН
Се прогласува Законот за дополнување на Царинскиот закон,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јуни 2003 година.
Бр. 07-2985/1
Претседател
24 јуни 2003 година
на Република Македонија,
Скопје
Борис Трајковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Никола Поповски, с.р.

30 јуни 2003

ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН
Член 1
Во Царинскиот закон (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 26/98, 86/99, 25/2000,
109/2000, 31/2001, 4/02 и 55/02), во членот 183 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
“(2) Од плаќање царина и други давачки се ослободени стоките потребни за реализирање на проекти финансирани со парични средства на странски донатори,
врз основа на договори меѓу Владата на Република Македонија и странски донатори, во кои стои клаузула дека донираните средства не можат да се користат за плаќање на царини и други давачки.“
Во ставот (2) кој станува став (3) по зборот “царина“ се додаваат зборовите: “и други давачки“.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
___________
L I GJ I
P{R PLOT{SIMIN E LIGJIT DOGANOR
Neni 1
N[ Ligjin doganor ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[
Maqedonis[''
num[r 21/98, 26/98, 86/99, 25/2000,
109/2000, 31/2001, 4/02 dhe 55/02), n[ nenin 183 pas
paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:
"(2) Nga pagesa e dogan[s dhe taksave tjera lirohen
mallrat e nevojshme p[r realizimin e projekteve t[
financuara me mjete monetare t[ donator[ve t[ jasht[m, n[
baz[ t[ marr[veshjeve nd[rmjet Qeveris[ t[ Republik[s s[
Maqedonis[ dhe donator[ve t[ jasht[m, n[ t[ cilat q[ndron
klauzola se mjetete e donuara nuk mund t[ shfryt[zohen
p[r pages[n e doganave dhe tatimeve t[ tjera.''
N[ paragrafin (2) i cili b[het paragraf (3) pas fjal[s
"dogan[" shtohen fjal[t: "dhe tatime tjera".
Neni 2
Ky ligj hyn n[ fuqi n[ dit[n e shpalljes n[ "Gazet[n
zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[''.
___________

1008.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ШТО ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ
ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ И
ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ
ПАТИШТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА ПАТИШТА II
(ИЗГРАДБА НА ОБИКОЛНИЦА ОКОЛУ СКОПЈЕ
И НА ДЕЛНИЦАТА СМОКВИЦА-ГЕВГЕЛИЈА)
Се прогласува Законот за гаранција на Република
Македонија по Договорот за заем што ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Фондот за магистрални и регионални патишта на Република Македонија за реализација на Проектот за патишта II (изградба на Обиколница околу Скопје и на делницата
Смоквица-Гевгелија),
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јуни 2003 година.
Бр. 07-2996/1
24 јуни 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Никола Поповски, с.р.

30 јуни 2003

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗАКОН
ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ШТО ЌЕ СЕ СКЛУЧИ
МЕЃУ ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ
И ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ
ПАТИШТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА ПАТИШТА II
(ИЗГРАДБА НА ОБИКОЛНИЦА ОКОЛУ СКОПЈЕ
И НА ДЕЛНИЦАТА СМОКВИЦА-ГЕВГЕЛИЈА)
Член 1
Република Македонија го гарантира намирувањето
на обврските по Договорот за заем за реализација на
Проектот за патишта II (изградба на Обиколница околу
Скопје и на делницата Смоквица - Гевгелија) што ќе се
склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Фондот за магистрални и регионални патишта на Република
Македонија во износ од 40 милиона ЕВРА.
Член 2
Сите финансиски обврски од Договорот за заем од
член 1 на овој закон, како и сервисирањето на заемот
ќе ги намирува Фондот за магистрални и регионални
патишта на Република Македонија од приходите кои
ги остварува, во рокови и услови утврдени во Договорот за заем.
Член 3
Заемот од член 1 на овој закон ќе се отплаќа на
следниов начин:
Рокот на отплата е 15 години со вклучен грејс период од четири години и варијабилна каматна стапка шестмесечен ЕУРИБОР плус 1 процент.
Заемот ќе се отплаќа во еднакви полугодишни рати
кои пристигнуваат за плаќање на 20 март и 20 септември секоја година, почнувајќи од 20 септември 2007 година, а завршувајќи на 20 март 2018 година.
По ефективноста на заемот ќе се плати еднократна
провизија од 1% за управување со заемот додека на неповлечениот дел од средствата ќе се плаќа провизија од
0,5% годишно.
Член 4
Доколку пристигнатите ануитети во роковите утврдени со Договорот, во име на Фондот за магистрални и
регионални патишта на Република Македонија ги плати Република Македонија, министерот за финансии, по
30 дена од денот на извршувањето на обврската, но не
подоцна од 60 дена, ќе издаде налог на Народната банка на Република Македонија, каде што Фондот за магистрални и регионални патишта на Република Македонија има денарска сметка, да пренесе од сметката на
Фондот за магистрални и регионални патишта на Република Македонија во корист на сметката на приходите на Буџетот на Република Македонија, денарски
средства во висина на извршеното плаќање, зголемено
за пресметаната камата и за настанатите трошоци поврзани со соодветната трансакција.
Член 5
Република Македонија се до целосна отплата на заемот, секоја година, од Буџетот на Република Македонија ќе трансферира износ не помал од 20% од проектираниот износ на приходи од акцизи од нафтени деривати во буџетот на Фондот за магистрални и регионални патишта на Република Македонија.
Член 6
Во буџетот на Фондот за магистрални и регионални
патишта на Република Македонија кој го донесува Собранието на Република Македонија, се до целосна отплата на заемот, секоја година, ќе бидат предвидени најмалку 21 милион ЕВРА за тековно одржување на патиштата во Република Македонија.
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Член 7
Фондот за магистрални и регионални патишта на Република Македонија во периодот од 2004 до 2007 година, од приходите утврдени со годишниот буџет, ќе обезбеди финансиски средства во износ од 15,6 милиони ЕВРА како учество на Република Македонија за реализација на Проектот за патишта II, изградба на Обиколница
околу Скопје и на делницата Смоквица - Гевгелија.
Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
___________
L I GJ I
P{R GARANCI T{ REPUBLIK{S S{ MAQEDONIS{ SIPAS MARR{VESHJES P{R HUA Q{ DO T{
LIDHET ND{RMJET BANK{S EVROPIANE P{R
RIND{RTIM DHE ZHVILLIM DHE FONDIT P{R
RRUG{ MAGJISTRALE DHE RAJONALE T{ REPUBLIK{S S{ MAQEDONIS{ P{R REALIZIMIN E
PROJEKTIT P{R RRUG{ II (ND{RTIMI I RRUG{S
QARKORE RRETH SHKUPIT DHE T{ AKSIT
RRUGOR SMOKVIC{ - GJEVGJELI)
Neni 1
Republika e Maqedonis[ e garanton p[rmbushjen e
obligimeve sipas Marr[veshjes p[r hua p[r realizimin e
Projektit p[r rrug[ II (nd[rtimi i Rrug[s qarkore rreth
Shkupit dhe t[ aksit rrugor Smokvic[ - Gjevgjeli) q[ do t[
lidhet nd[rmjet Bank[s Evropiane p[r Rind[rtim dhe
Zhvillim dhe Fondit p[r Rrug[ Rajonale dhe Magjistrale t[
Republik[s s[ Maqedonis[, n[ shum[ prej 40 milion[ euro.
Neni 2
T[ gjitha obligimet financiare sipas Marr[veshjes p[r
hua nga neni 1 i k[tij ligji, si dhe servisimin e huas[ do ta
p[rmbush[ Fondi p[r Rrug[ Magjistrale dhe Rajonale i
Republik[s s[ Maqedonis[ nga t[ hyrat q[ i realizon, n[
afatet dhe kushtet e p[rcaktuara me Marr[veshjen p[r hua.
Neni 3
Huaja nga neni 1 i k[tij ligji do t[ paguhet n[ k[t[
m[nyr[:
Afati i pages[s [sht[ 15 vjet me grejs periudh[ t[ lidhur
prej kat[r vitesh dhe me shkall[ t[ kamat[s variabile EURIBOR gjasht[mujor plus 1 p[r qind.
Huaja do t[ paguhet n[ k[ste t[ barabarta
gjysm[vje]are q[ arrijn[ p[r pages[ m[ 20 mars dhe 20
shtator ]do vit, duke filluar nga 20 shtatori i vitit 2007, dhe
duke p[rfunduar m[ 20 mars t[ vitit 2018.
Pas efektivitetit t[ huas[ do t[ paguhet provizion i
nj[hersh[m prej 1% p[r administrim me huan[, nd[rkaq n[
pjes[n e pat[rhequr t[ mjeteve do t[ paguhet provizion prej
0.5% n[ vit.
Neni 4
N[se anuitetet e arritura n[ afatet e p[rcaktuara me
Marr[veshje, n[ em[r t[ Fondit p[r Rrug[ Magjistrale dhe
Rajonale t[ Republik[s s[ Maqedonis[ i paguan Republika e
Maqedonis[, ministri i Financave, pas 30 dit[sh nga dita e
realizimit t[ obligimit, por jo m[ von[ se 60 dit[, do t`i l[shoj[
urdh[res[ Bank[s Popullore t[ Republik[s s[ Maqedonis[, ku
Fondi p[r Rrug[ Magjistrale dhe Rajonale i Republik[s s[
Maqedonis[ ka llogari n[ denar[, t[ bart[ nga llogaria e Fondit
p[r Rrug[ Magjistrale dhe Rajonale t[ Republik[s s[
Maqedonis[ n[ dobi t[ llogaris[ t[ t[ hyrave t[ Buxhetit t[
Republik[s s[ Maqedonis[, mjete n[ denar[ n[ lart[sin[ e
pages[s s[ b[r[, zmadhuar p[r kamat[n e p[rllogaritur dhe p[r
shpenzimet e krijuara lidhur me transaksionin p[rkat[s.
Neni 5
Republika e Maqedonis[ deri n[ pages[n e plot[ t[ huas[,
]do vit nga Buxheti i Republik[s s[ Maqedonis[ do t[
transferoj[ shum[n jo m[ t[ vog[l se 20% nga shuma e
projektuar e t[ hyrave nga akcizat t[ derivateve t[ naft[s n[
Buxhetin e Fondit p[r Rrug[ Magjistrale dhe Rajonale t[
Republik[s s[ Maqedonis[.
Neni 6
N[ Buxhetin e Fondit p[r Rrug[ Magjistrale dhe Rajonale t[
Republik[s s[ Maqedonis[ t[ cilin e miraton Kuvendi i
Republik[s s[ Maqedonis[, deri n[ pages[n e plot[ t[ huas[, ]do
vit do t[ parashihen s[ paku 21 milion[ euro p[r mir[mbajtje
vijuese t[ rrug[ve n[ Republik[n e Maqedonis[.
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Neni 7
Fondi p[r Rrug[ Magjistrale dhe Rajonale i Republik[s
s[ Maqedonis[, n[ periudh[n prej vitit 2004 deri n[ vitin
2007, nga t[ hyrat e p[rcaktuara me Buxhetin vjetor do t[
siguroj[ mjete financiare n[ shum[ prej 15.6 milion[ euro,
si pjes[marrje e Republik[s s[ Maqedonis[ p[r realizimin e
Projektit p[r rrug[ II, nd[rtimin e Rrug[s qarkore rreth
Shkupit dhe p[r aksin rrugor Smokvic[ - Gjevgjeli.
Neni 8
Ky ligj hyn n[ fuqi n[ dit[n e shpalljes n[ "Gazet[n
zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[".
___________

1009.

У К А З БР. 68
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот
за одбрана (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001) и член 58 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија (“Службен весник на
Република Македонија“ бр. 62/2002)
Се унапредува
во чин генерал мајор
бригадниот генерал Јанев Јордан Саво
ЕМБГ: 0312948450129 сега: Г-4 Началник за логистика во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.
Овој указ да се изврши веднаш.
Бр. 07-763
25 јуни 2003 година
Скопје

1010.

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.
__________

У К А З БР. 69
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот
за одбрана (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001) и член 74 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија (“Службен весник на
Република Македонија“ бр. 62/2002)

Се поставува по мирновремена и воена формација
за командант на 1.пешадиска бригада во Командата
на КОВ во Генералштабот на Армијата на Република
Македонија
полковникот Лековски Наум Зоран
ФЧ: полковник, по формација: бригаден генерал
лична ВЕС: 31140, ЕМБГ: 0209955434001
До сега: Заменик на командантот на 1.пешадиска бригада во Командата на КОВ во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.
Овој указ да се изврши веднаш.
Бр. 07-764
25 јуни 2003 година
Скопје

1011.

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.
___________

У К А З БР. 70
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот
за одбрана (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001) и член 74 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија (“Службен весник на
Република Македонија“ бр. 62/2002)
Се поставува по мирновремена и воена формација
за командант на Командата на копнената војска
бригадниот генерал Јовчевски Чедомир Атанас
Во чин бригаден генерал: по формација генерал-мајор, лична ВЕС: 31340, ЕМБГ: 0305952540026
До сега: заменик на командантот на Командата на
КОВ во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.
Овој указ да се изврши веднаш.
Бр. 07-770
26 јуни 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

30 јуни 2003

1012.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 4 од Законот за доброволно
предавање и собирање огнено оружје, муниција и експлозивни материи и за легализација на оружјето
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
37/2003), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 25 јуни 2003 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ
НА КООРДИНАТИВНОТО ТЕЛО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ДОБРОВОЛНО ПРЕДАВАЊЕ И
СОБИРАЊЕ ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА И
ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ И ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА
НА ОРУЖЈЕТО
1. За претседател и членови на Координативното тело за спроведување на Законот за доброволно предавање
и собирање огнено оружје, муниција и експлозивни материи и за легализација на оружјето, се именуваат:
а) за претседател
Гзим Острени, пратеник,
б) за членови:
1. Тито Петковски, претседател на Комисијата за
одбрана и безбедност,
2. Благој Голомеов, пратеник,
3. Орданчо Тасев, пратеник,
4. Иван Стоилковиќ, пратеник,
5. Муса Џафери, заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
6. Хари Костов, министер за внатрешни работи,
7. Владо Бучковски, министер за одбрана,
8. Исмаил Дарлишта, министер за правда,
9. Виолета Аларова, претставник на Заедницата на
единиците на локалната самоуправа и
10. Савка Тодоровска, претставник од здруженијата
на граѓани и невладини организации.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-3020/1
25 јуни 2003 година
Скопје

1013.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Никола Поповски, с.р.
___________

Врз основа на членовите 42 и 45 став 1 од Законот
за судовите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95), Собранието на Република Македонија,
на седницата одржана на 25 јуни 2003 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ОХРИД
1. Собранието на Република Македонија огласува
дека ќе врши избор на претседател на Основниот суд
во Охрид.
2. Заинтересираните кандидати, пријавите да ги
поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15
дена од денот на објавувањето на одлуката во “Службен весник на Република Македонија“.
3. Оваа одлука ќе се објави во “Службен весник на
Република Македонија“ и во весниците “Нова Македонија“ и “Утрински весник“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-3021/1
25 јуни 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Никола Поповски, с.р.

30 јуни 2003
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1014.

Врз основа на член 48 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и
44/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 27 јуни 2003 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА МИНИСТРИ
1. За заменици на министри се именувани:
Хазби Лика, за заменик на министерот кој раководи
со Министерството за внатрешни работи и
Куртали Саити, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за економија.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-3132/1
27 јуни 2003 година
Скопје

1015.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Никола Поповски, с.р.
___________

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
42/2001 и 5/2003), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 25.06.2003 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВЕЖБОВНИ
АКТИВНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА
1. За учество на вежбата “EAGLE SAR-03“ (во натамошниот текст: вежбата) која ќе се одржи во Република Албанија заедно со припадниците на армиите на Република Албанија и Република Италија, во периодот од
7-ми до 11-ти јули 2003 година, се испраќа една единица во состав од единаесет офицери од постојаниот состав на Армијата на Република Македонија за спасување при воздухопловни несреќи и двајца професионални возачи, со опрема од две теренски возила тип
“ПУХ“ и “ЛАНДРОВЕР ДЕФЕНДОРИ“, со комуникациска опрема и опрема за геопозицирање.
2. Финансиските трошоци за реализација на вежбата ги обезбедува земјата домаќин Република Албанија.
3. Подготовките и организацијата на учесниците на
вежбата ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на активностите од вежбата,
Министерството за одбрана поднесува извештај пред
Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-3067/1
25 јуни 2003 година
Скопје

1016.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на
Република Македонија (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.06.2003 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНОТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА
1. Со оваа одлука Министерството за одбрана на
Јавното претпријатие “Македонски железници“, одморалиште “Царина“ се отстапуваат, без надоместок два
реморкери (пловни објекти) М-53 и М-63.

Бр. 42 - Стр. 11

2. Примопредавањето да се изврши меѓу Министерството за одбрана и ЈП “Македонски железници“,
одморалиште “Царина“.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 23-2894/1
25 јуни 2003 година
Скопје

1017.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Службен 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), 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) и член 35 став 3
од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
30.06.2003 година, донесе
ОДЛУКА
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 нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- МБ - 86
- МБ - 98
- БМБ - 95

ден/лит.
до 12,870
до 14,142
до 14,388

б) Дизел гориво
-Д-1
-Д-2

ден/лит.
до 14,000
до 13,152

в) Масло за горење
- екстра лесно (ЕЛ)

ден/лит.
до 13,509

г) Мазут

до 10,646 ден/кг.

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и
вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот
текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни
нафтени деривати, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- МБ - 86
- МБ - 98
- БМБ - 95

ден/лит.
до 49,00
до 50,50
до 47,50

б) Дизел гориво
-Д-1
-Д-2

ден/лит.
до 35,50
до 34,50

в) Масло за горење
- екстра лесно (ЕЛ)

ден/лит.
до 24,00

г) Масло за горење (мазут)

до 13,152 ден/кг.

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б"
и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "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
- МБ - 86
- МБ - 98
- БМБ - 95

ден/лит.
25,055
25,055
22,266

б) Дизел гориво
-Д-1
-Д-2

ден/лит.
12,485
12,485

в) Масло за горење
- екстра лесно (ЕЛ)

ден/лит.
3,230

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
- МБ - 86
- МБ - 98
- БМБ - 95

ден/лит.
до 3,20
до 3,20
до 3,20

б) Дизел гориво
-Д-1
-Д-2

ден/лит.
до 3,20
до 3,20

в) Масло за горење
- екстра лесно (ЕЛ)

ден/лит.
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 Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на
01.07.2003 година.
Бр. 23-3140/1
30 јуни 2003 година
Скопје

1018.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

Врз основа на член 11, став 1, точка 3 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.06.2003 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА АД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ТЕ-ТО – СКОПЈЕ
1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за основање на АД за производство
на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО – Скопје,
УО бр. 02-3587/5/9 од 20.05.2003 година, донесена од
Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата одржана на 20.05.2003 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-2559/3
25 јуни 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

30 јуни 2003

1019.

Врз основа на член 11 став 1 точка 8 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.06.2003 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА
ПРОГРАМА НА АД „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА
МАКЕДОНИЈА“ – ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ,
СКОПЈЕ ЗА 2003 ГОДИНА
1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за дополнување на Годишната инвестициона програма на АД „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост – Скопје за 2003 година, УО бр. 02-3587/5/6 од 20.05.2003 година, донесена од Управниот одбор на ова акционерско друштво,
на седницата одржана на 20.05.2003 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-2559/2
25 јуни 2003 година
Скопје

1020.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба
на становите во општествена сопственост („Службен
весник на СРМ“ бр. 36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/92), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 30.06.2003 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ
НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА
СОПСТВЕНОСТ
1. Во Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93,
59/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94, 18/95,
32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 23/97, 30/97, 68/97, 18/98,
34/98, 63/98, 24/99, 40/99, 65/99, 1/00, 51/00, 112/00,
51/01, 1/02, 50/02 и 1/03) во членот 4 зборовите „30 јуни 2003 година“, се заменуваат со зборовите: „31 декември 2003 година“.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-3138/1
30 јуни 2003 година
Скопје

1021.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

Врз основа на член 39 од Законот за енергетика
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97,
40/99, 98/00, 94/02 и 38/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.06.2003 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА АД
„ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“ ВО
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ – СКОПЈЕ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА
1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на АД „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост – Скопје за зголемување на цената на електричната енергија, донесена од
Управниот одбор на АД „Електростопанство на Маке-

30 јуни 2003
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донија“ во државна сопственост – Скопје, бр. 024588/7/12 од 27.06.2003 година, за линеарно зголемување на цената на електричната енергија во износ од 7%
со примена од 1.07.2003 година.
2. Оваа одлука, заедно со тарифните ставови за испорака на електрична енергија се објавува во „Службен
весник на Република Македонија“.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-3122/1
30 јуни 2003 година
Скопје

1022.

3.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

Врз основа на член 4 став 4 од Законот за заштита
на растенијата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/98 и 6/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.06.2003 година,
донесе
ПРОГРАМА
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА
ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ ВО 2003 ГОДИНА
I
Со оваа програма се определуваат видот и обемот
на активностите кои ќе се финансираат, извршителите
на работите и начинот на користење на средствата за
извршени работи во 2003 година.
Средствата за реализација на Програмата за здравствена заштита на растенијата за 2003 година ќе се користат за:
- следење, прогнозирање и детерминирање на штетниците во земјоделството и шумарството и давање
предлог мерки;
- сузбивање на штетниците во земјоделството, кои
се појавиле за прв пат или во пренамножена форма;
- мерки за заштита и надоместок за уништени стебла, насади или посеви од земјоделски и шумски растенија нападнати од карантински и економски значајни
штетници;
- организирање органско производство кај земјоделски растенија како и проучување на етиологијата на
нови патогени промени кај виновата лоза;
- вршење здравствени прегледи на растенија и производи од растенија заради утврдување на штетници;
- исплата на неизмирени обврски по Програмата за
здравствена заштита на растенијата за 2002 година;
- вршење на други обврски кои се тесно поврзани
со реализацијата на Програмата за здравствена заштита
на растенијата во 2003 година.
II
Средствата за извршување на мерките од дел I на
оваа програма се обезбедени од Буџетот на Република
Македонија, согласно раздел 14001, ставка 44/443, потставка 443718.
III
Средствата од дел II на оваа програма во износ од
27.000.000,00 денари ќе се користат од правни и физички лица за следните намени:
1.

2.

За извршување на работите за следење, прогнозирање и детерминирање на штетниците во земјоделството и давање предлог мерки за
спречување на нивното понатамошно ширење или целосно сузбивање на истите;
За учество во извршувањето на
мерките во сузбивањето на штетниците во земјоделството, кои се
појавиле за прв пат или во пренамножена форма во Република Македонија (италијански и марокански

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3.500.000,00

11.

скакулец, полски глодачи, бактериски и вирусни заболувања и други
појави кои ќе се појават во текот
на годината), врз основа на извршен увид на теренот и доставено
стручно мислење од страна на
стручна Комисија;
За учество во извршувањето на
мерките за уништување на стебла,
насади или посеви од земјоделски
растенија нападнати со карантински и економски значајни штетници (бактериска пламеница на крушата, дуњата и јаболката, калифорниска штитеста вошка, вирусни и
бактериски заболувања кај доматот, пиперката, компирот, во лозарството и други појави кои ќе се
појават во текот на годината), по
наредба од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, а врз основа на извршен увид
на теренот и доставено стручно
мислење од страна на стручна Комисија;
За учество во извршувањето на
мерките за сузбивање на карантински и економски штетници на растенијата во шумарството и тоа за:
сузбивање на боровиот четник,
жолтомешката и другите штетници;
За учество во водење постапка за
регистрација на средства за заштита на растенијата за издавање дозволи за пуштање во промет во земјата врз основа на стручно мислење на стручна Комисија за средства за заштита на растенијата;
За учество во организирање на
мерки за вршење органско производство кај земјоделските растенија од компир и домат;
За проучување на етиологија на некои нови патогени промени кај виновата лоза со посебен осврт на
висококвалитетните црни и бели
вински сорти;
За учество во земање на мостри за
вршење здравствени прегледи на
пратки од растенија и на производи од растително потекло при увоз
на гранични премини, заради утврдување на карантински и други
штетници над дозволениот процент;
За набавка на техничка и лабораториска опрема, хемикалии, работни
одела за граничните премини, местата на утовар и регионалните известувачи за вршење фитосанитарна контрола и надомест за одржување и надградување на информативниот систем во Управата за заштита на растенијата;
За преведување на материјали потребни за усогласување на националната законска регулатива од областа на заштита на растенијата со
Европската Унија и за учеството
на локални експерти во изработка
на националните закони;
За спроведување на едукација на
советниците во Управата за заштита на растенијата, набавка на
стручна литература, изработка на
стручен материјал од областа на
заштита на растенијата, давање

Бр. 42 - Стр. 13

1.400.000,00

2.400.000,00

6.500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

5.500.000,00

900.000,00

Стр. 14 - Бр. 42

12.

13.

14.

15.
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поддршка на советувања, учество
на советувања, симпозиуми, други
работни состаноци во земјата и
странство;
За стручно оспособување и усовршување на вработените лица во
Секторот за шумарство и во Државен инспекторат за шумарство и
ловство;
Финансирање на активностите и
мерките кои се во директна функција за реализација на програмските активности;
За недоволно предвидени работи и
намени кои ќе произлезат во текот
на годината при реализација на
Програмата во 2003 година;
За исплата на неподмирени обврски на извршени мерки по Програмата за здравствена заштита на
растенијата од 2002 година.
Вкупно:

30 јуни 2003

V
Средствата по оваа програма се неповратни.
900.000,00

300.000,00

1.200.000,00

VI
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-2923/1
Претседател на Владата
25 јуни 2003 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1023.

670.000,00

Врз основа на член 13 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/96, 28/97, 18/99 и 53/2001),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.06.2003 година, донесе

1.730.000,00
27.000.000,00

ПРОГРАМА
ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2003 ГОДИНА

IV
1. Исплатувањето на средствата од оваа програма по
корисници го врши министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на поднесено барање.
Доколку дојде до извршување на некои мерки, предвидени со оваа програма во поголем обем, а друга биде
реализирана во помал обем, министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство во рамките на предвидените
средства врши пренамена на средствата по мерки.
Корисници на средствата од дел III точки 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 и 15 од оваа програма се правни
и физички лица, стручно-научно оспособени за вршење
на напред наведените работи.
2. Правата и обврските на корисниците на средствата
по оваа програма од дел I се утврдуваат на следниот начин:
а) со Договор што го склучува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со правното лице за мерките од дел III се точките 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 и 15.
б) со јавна набавка за дел III точка 10.
3. Средствата од дел III точките 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12 и 15 од оваа програма ќе се исплатуваат со
решение од министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство.
Корисници на средствата од дел III точка 2 од оваа
програма се држатели на растенија и правни лица,
учесници во извршувањето на мерките за заштита на
растенијата. Исплатата по точка 2 ќе се врши со решение од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, врз основа на известување од регионалниот известувач и записник од стручна Комисија. Учеството на правните лица ќе биде регулирано со Договор.
Средствата од дел III точка 3 од оваа програма ќе се
исплатуваат со решение од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство по известување од
регионалниот известувач со барање на држателот за
уништено растение, насад или посев, записник од
стручна Комисија и наредба од министерот, за крчење
на поединечни стебла, насади или посеви.
Корисниците на средствата од дел III точки 1, 6, 7,
8, 11, 12, 13 и 15 од оваа програма, потребно е да достават проект, анализа, експертиза, програма за советувања и слично.
4. Средствата од дел III точка 14 во износ од
670.000,00 денари ќе се користат за недоволно предвидени мерки и намени кои ќе произлезат во текот на годината при реализација на Програмата во 2003 година.
5. Средствата од дел III точка 15 во износ од
1.730.000,00 денари ќе се искористат за поедини мерки
и намени кои се извршени според Програмата во 2002
година, а не се исплатени.
6. Контрола врз наменското користење на средствата од страна на корисниците, врши Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство - Управата
за заштита на растенијата, согласно Законот за заштита
на растенијата.

1. Во Буџетот на Република Македонија за 2003 година, раздел 12101 - Министерство за животна средина
и просторно планирање, ставка 426, потставка 426713:
Просторни и урбанистички планови, предвидени се
средства за изработка на просторни планови во износ
од 14.000.000 денари.
2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се користат за:
2.1.
2.2.

Иновирање на текстот на
Просторниот план на Република Македонија
Изработка на експертизи и
утврдување на цели на Просторен план за регионот на
сливното подрачје на река
Треска со измена и дополна
на просторен план “Козјак“
ВКУПНО:

13.000.000

1.000.000
14.000.000

3. Обезбедување на соодветни геодетски и други
подлоги за изработка на плановите, согласно оваа програма, е обврска на Јавното претпријатие за просторни
и урбанистички планови, Скопје.
4. За начинот и динамиката на спроведувањето на
оваа програма ќе се грижи Министерството за животна
средина и просторно планирање, кое во рамките на
предвидените средства може да врши соодветни поместувања на планираните износи.
5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-2984/1
Претседател на Владата
25 јуни 2003 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1024.

Врз основа на членовите 9 став (4), 11 став (3), 14
став (6), 15, 16 и 22 од Законот за сметководството за непрофитните организации (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2003), министерот за финансии,
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО ЗА НЕПРОФИТНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
I. ОСНОВНА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се пропишува водењето на сметководството, деловните книги, сметководствените документи и обработката на податоците, организацијата
на сметководството, признавањето на приходите и рас-
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ходите, проценувањето на билансните позиции, ревалоризацијата и пописот на непрофитните организации
определени во членот 1 од Законот за сметководството
за непрофитните организации (во натамошниот текст:
Закон).
II. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВОТО
Член 2
(1) Непрофитните организации во своето сметководство обезбедуваат податоци за:
1) сите видови на приходи и расходи и за состојбата
и движењето на сите средства коишто ги користат, обврските и изворите на средствата;
2) користење на средствата, односно за извршувањето на актот врз чија основа се финансира редовната
дејност и
3) средствата за посебни намени и за користењето
на тие средства.
(2) Непрофитните организации ги обезбедуваат податоците од став (1) на овој член за секоја дејност посебно и одделно за тековното (редовното) работење.
III. ДЕЛОВНИ КНИГИ, СМЕТКОВОДСТВЕНИ
ДОКУМЕНТИ И ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ
Член 3
(1) Дневникот е книга во која хронолошки се внесуваат сите деловни промени, односно трансакции настанати на приходите и расходите како и на средствата,
обврските и изворите на средства кај непрофитните организации во текот на нивното настанување.
(2) Дневникот може да се воспостави како единствена книга за евидентирање на сите деловни промени,
односно трансакции или како повеќе книги за евидентирање на одделни видови на деловни промени, односно трансакции.
Член 4
Непрофитните организации кои во сметководството
применуваат електронски сметач или механички средства за внесување на податоците не мора да водат посебен дневник ако со таквото внесување на податоците
се обезбедува внесување на деловните промени хронолошки како и контрола.
Член 5
(1) Главната книга претставува книга за системска
сметководствена евиденција на деловните промени, односно трансакции настанати на приходите и расходите
како и на средствата, обврските и изворите на средства
кај непрофитните организации.
(2) Промените од став (1) на овој член во главната
книга се евидентираат на основни сметки (синтетички
сметки) пропишани со сметковен план.
(3) Првото отворање на сметките на средствата, обврските и изворите на средствата се спроведува врз основа на почетните состојби утврдени со попис.
Член 6
(1) Задолжителните помошни книги на непрофитните организации од член 6 став (2) од Законот претставуваат книги за евиденција и тоа:
1) Книгата за благајната е книга за евиденција на
извршените готовински уплати и исплати во која се
внесува редниот број на извршените готовински уплати и исплати, бројот и датумот на сметководствениот
документ врз чија основа се внесува податокот во книгата за благајна, опис на готовинските уплати и исплати како и уплатениот или исплатениот износ и слично;
2) Книгата за набавки е книга за евиденција на набавениот потрошен материјал во која се внесуваат податоци за видот, количината, цената, вкупната вредност на набавените производи и материјали и други неопходни податоци;
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3) Книгата (пописот) на капиталниот имот е книга
во која се внесуваат податоци за видот, количината, набавната, односно ревалоризираната вредност и други
потребни податоци за капиталниот имот;
4) Книгата на влезни сметки (фактури) е книга на евиденција на влезните фактури во која се внесува редниот
број на влезната фактура, називот на добавувачот, износот
кој според влезната фактура треба да се плати, рокот на достасаност и плаќањето, денот на плаќањето и слично;
5) Книгата на излезни сметки (фактури) е книга на
евиденција на излезните фактури во која се внесува
редниот број на излезната фактура, називот на купувачот, износот кој според излезната фактура треба да се
наплати, рокот на достасаната фактура за наплата, денот на плаќањето и друго.
(2) Задолжителните помошни книги од став (1) на
овој член не мора да се водат ако непрофитните организации со директно расчленување на ставките во
главната книга ги обезбедуваат потребните податоци.
Член 7
Книгата на приходи и расходи, согласно со член 18
став (2) од Законот ги содржи најмалку следните податоци: реден број, број и датум на сметководствениот
документ врз чија основа се внесува податокот во книгата на приходи и расходи, назив на сметководствениот документ кој е основа за книжење, опис на деловната промена и износ на приходите или на расходите.
Член 8
Непрофитните организации, кои водат и други помошни книги (аналитички евиденции), освен деловните
книги од членовите 6 и 7 од овој правилник, сами ја
одредуваат формата и содржината на помошните книги.
Член 9
Деловните книги се заклучуваат и се поврзуваат
согласно со член 8 од Законот.
Член 10
(1) Деловните книги се водат уредно со тоа што:
1) од нив да можат точно да се утврдат деловните
промени, односно трансакции, расчленети на поедини
деловни промени, по хронолошки ред, во бруто износи;
2) во нив да не се оставаат празнини, туку по хронолошки ред да се исполнува целиот простор за книжење;
3) уписот да не се брише ниту да се преправа, а ако
сепак се направи исправка, тогаш таа треба да се изврши така што јасно може да се види првобитниот текст;
4) да не се вршат никакви измени за кои не би можело да се утврди дали се сторени при првото книжење
или дополнително;
5) неповрзаните листови од книгата не смеат да се уништуваат ниту да се вадат листови од поврзаната книга;
6) сите книжења мора да се запишат во сметководствените документи од кои може да се утврди основата
за книжење;
7) сторнирањето на погрешно книжените деловни
промени да се врши задолжително со метода на црвено
сторно.
(2) Непрофитните организации кои книжењето го
вршат со механички или со електронски сметач без направа за одбивање на прокнижените износи, вршат
сторно книжење на начин којшто го овозможуваат тие
сметачи.
Член 11
(1) Непрофитните организации на почетокот на своето работење ја утврдуваат вистинската состојба на сите средства и нивните извори и врз основа на така
утврдената состојба составуваат почетен биланс.
(2) Вистинската состојба на средствата и нивните
извори се утврдува со попис (инвентарисување).
(3) Врз основа на почетниот биланс, непрофитните
организации отвораат деловни книги.
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Член 12
(1) Начинот на водењето на деловните книги се врши согласно со член 9 од Законот.
(2) Кога податоците се обработуваат рачно или полуавтоматизирано, деловните книги се водат во форма
на слободни или поврзани листови.
(3) Кога деловните книги се водат со електронски
сметач, податоците се внесуваат во соодветни носители на податоци.
(4) Уписот на податоците во деловните книги се организира на начин што ги обезбедува следниве барања:
- контрола на внесените податоци,
- исправност на внесените податоци,
- чување на податоците,
- можност на употреба на податоците,
- можност за добивање увид во состојбата и промените во главната книга,
- можност за увид во хронологијата на извршеното
внесување на финансиските податоци, односно промените.
Член 13
(1) За внесување на податоци во деловните книги е
потребен сметководствен документ како писмен доказ
за настанатата деловна промена, односно трансакција
кај непрофитните организации.
(2) Сите деловни промени што ќе настанат во текот
на месецот се прокнижуваат во деловните книги.
(3) Веродостоен и вистинит сметководствен документ во смисла на член 10 став (1) од Законот е документ којшто целосно и вистинито ја претставува настанатата деловна промена, односно трансакција. Сметководствениот документ е уреден кога од него недвосмислено може да се утврди местото и времето на неговото составување и неговата материјална содржина,
што значи место, вредност и време на настанување на
деловната промена, односно трансакција.
(4) Сметководствениот документ треба да ги содржи сите податоци кои се потребни за внесување во
сметководството на непрофитните организации.
Член 14
(1) Сметководствениот документ(профактура, фактура, сметководствена потврда, времена ситуација,
компензација, договори од кои произлегуваат финансиски обврски и слично) се составува пред или во моментот на настанувањето на финансиската трансакција,
оформен според сметководствената практика.
(2) Сметководствениот документ се составува во
еден или во повеќе примероци (изворни копии или повеќе отпечатени примероци).
(3) Испраќањето на сметководствениот документ
составен во еден примерок е допуштено ако податоците од таквиот документ се чуваат така што во секое
време да се достапни за користење.
(4) Изворниот сметководствен документ може да се
состави и да се напише со електронски сметач, полуавтоматски, со машина за отчукување или рачно.
(5) Сметководствениот документ којшто служи како основа за книжење се доставува до сметководствената служба на начин и во рокови коишто ја обезбедуваат неговата благовременост во сметководството.
(6) За обработка на податоците од страна на непрофитните организации можат да се користат податоците
примени на соодветен носител на електронска обработка на податоци.
(7) Во обработката на податоци како основа може
да се користи фотокопијата на изворниот сметководствен документ така што во него да се наведени местото
за чување на изворниот сметководствен документ, причината за употребата на фотокопијата и потписот на
овластеното лице.
Член 15
(1) Со потпис на документот на законскиот претставник на непрофитната организација или лицето коешто тој ќе го овласти, се гарантира дека документот е
вистинит и дека реално ја прикажува сметководствената промена, односно трансакција.

30 јуни 2003

(2) Сметководствениот документ составен со електронски сметач може место потпис да има факсимил
на лицето коешто го составило сметководствениот документ.
(3) Во сметководствениот документ, ниту во текстот ниту во износот ништо не се брише ниту се преправа, а ако сепак се направи исправка на грешката, тогаш таа треба да се изврши така што јасно може да се
види првобитниот текст или износ со тоа што треба да
се прецрта првобитниот текст или износот и над прецртаното да се напише нов исправен текст или износ.
(4) Сметководствениот документ треба да се контролира пред внесувањето на податоците во сметководството на непрофитните организации.
(5) Овластеното лице за контрола на сметководствената и формалната вистинитост и точност на секој
одделен вид на сметководствен документ извршената
контрола на документот ја потврдува со свој потпис.
(6) Контролираниот сметководствен документ треба
да биде таков што овластеното лице или стручното лице
кое не учествувало во деловната трансакција да може од
сметководствениот документ недвосмислено и без никакво сомневање да ја утврди природата на финансиската
промена, односно трансакцијата кај непрофитните организации.
Член 16
Сметководствените документи се чуваат на начин и
во рокови утврдени во согласност со член 11 од Законот и тоа почнувајќи од последниот датум на книжењето или деловната година на која се однесуваат.
IV. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СМЕТКОВОДСТВОТО
Член 17
(1) Непрофитните организации самостојно го организираат своето сметководство и одлучуваат за начинот на обезбедување на податоците во сметководството кои се потребни за законско користење на средствата и за утврдување на резултатите од работата на одделни свои организациони делови.
(2) Непрофитните организации можат да водат и
посебно сметководство за сите или само за одредени
организациони делови.
(3) Непрофитните организации кои имаат повеќе
организациони делови за вршење на редовната дејност
можат за тие организациони делови да пропишат
единствени аналитички сметки во согласност со потребите на тие организациони делови.
(4) Ако непрофитните организации водат сметководство по организациони делови, се должни да овозможат
сметководствената евиденција од тие организациони делови да обезбеди податоци утврдени со овој правилник и
за непрофитните организации како целина.
V. ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ
И РАСХОДИТЕ
Член 18
(1) Признавањето на приходите и расходите на непрофитните организации се спроведува на начин утврден во согласност со член 13 од Законот.
(2) Приходите на непрофитните организации, се сметаат како расположиви во смисла на член 13 став (2) од
Законот кога приходите се остварени (наплатени) во
пресметковниот период на кој се однесуваат, односно до
31 декември во тековната деловна година или остварени
(наплатени) во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период на кој се однесуваат, односно до 31 јануари
во наредната година под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и да служат за покритие
на обврските од тој пресметковен период.
(3) Расходите на непрофитните организации во
смисла на член 13 став (3) од Законот се признаваат во
пресметковниот период во којшто настанале, односно
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до 31 декември во тековната деловна година доколку
се платени во пресметковниот период на кој се однесуваат, односно до 31 декември во тековната деловна година или платени во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, односно до 31 јануари во наредната година под услов обврската за плаќање да настанала
во тој пресметковен период.
(4) Расходите за трошење на краткорочни средства
и тоа: храна, медицински материјали и лекови, се признаваат во моментот и во висина на настанување на вистинското трошење.
VI. ПРОЦЕНУВАЊЕ НА БИЛАНСНИТЕ
ПОЗИЦИИ
Член 19
(1) Непрофитните организации го спроведуваат
проценувањето на билансните позиции содржани во
главната книга на начин утврден во согласност со член
14 од Законот.
(2) Под долгорочни средства во смисла на член 14
од Законот се сметаат средствата чиј век на траење е
подолг од една година.
(3) Под краткорочни средства во смисла на член 14
од Законот се сметаат средствата чиј век на траење е
пократок од една година.
Член 20
(1) Основицата за отпис (пресметување на амортизација) на долгорочните средства (материјалните и нематеријалните средства) се коригира за последователните издатоци со кои се подобрува состојбата на средството над неговиот корисен век на употреба, односно
за вложувањата поради реконструкција, адаптација или
други вложувања со кои се зголемува корисниот век на
употреба, капацитетот, функционалната поврзаност и
слично.
(2) Промените на вредноста која претставува основица за пресметување на амортизација по основ на став
(1) од овој член, се земаат предвид за натамошно пресметување на амортизацијата од првиот ден на наредниот месец, односно од првиот ден на наредната година
откако настанале, односно откако се утврдени.
Член 21
(1) Отписот на вредноста на долгорочните средства
се спроведува со праволиниска метода на отпис која
доследно се применува од пресметковен период во
пресметковен период, со примена на годишните стапки
кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.
(2) Корисниот век на употреба, односно рокот на
отпишување на долгорочните средства се одредува согласно со пропишаните стапки.
(3) По исклучок од став (1) и став (2) на овој
член, за долгорочните средства чијшто сопственик
се непрофитните организации и коишто се водат во
сопствен или некој друг фонд, непрофитните организации, можат да одлучат да вршат отпис на вредноста на тие средства според сметководственото начело на користен век на употреба на средствата, односно согласно со сметководствените стандарди кои
се однесуваат за претприемачите.
Член 22
(1) Амортизацијата се пресметува поединечно за секое средство во рамките на групите пропишани со овој
правилник сè додека вредноста на долгорочните средства од член 14 став (7) од Законот и член 20 од овој
правилник не биде во целост надоместена.
(2) Долгорочните средства, чија поединечна вредност во моментот на набавката е пониска од 100 евра
во денарска противвредност, може да се прикаже групно како ситен инвентар.
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(3) Кога ќе се надомести вредноста која претставува
основица за пресметување на амортизацијата, односно
кога износот на набавната вредност на средствата е еднаков со отпишаната вредност, престанува натамошното пресметување на амортизацијата. Тоа важи и ако
средствата потоа се користат за вршење на дејноста.
Член 23
(1) Материјалните средства започнуваат да се амортизираат од првиот ден на наредниот месец откога тие
средства почнале да се користат за вршење на дејноста.
(2) Нематеријалните средства започнуваат да се
амортизираат од првиот ден на наредниот месец откога
тие средства се спремни за употреба.
(3) Ситниот инвентар се отпишува еднократно во
целина при набавката.
Член 24
(1) Започнатото пресметување на амортизацијата не
се запира ако дојде до прекин на користењето на материјалните средства, или со нив поврзани материјални
средства, и амортизацијата не се намалува ако материјалните средства во вршењето на дејноста се користат
со намален капацитет.
(2) По исклучок од став (1) на овој член, за материјалните средства кои се оштетени поради виша сила
(земјотреси, поплави, пожари, поместување на земјиштето, одрони и сл.), или со нив поврзани материјални
средства, кои поради тоа не можат да се користат, како
и за материјалните средства кои не можат да се користат поради мерките на државните органи врз чија примена не може да се влијае, пресметувањето на амортизацијата може да се запре или амортизацијата може да
не се пресметува во времетраењето потребно за отстранување на штетата или поправка на средството.
Член 25
Пресметувањето на амортизацијата не се однесува на:
1) земјиштата и шумите како природни богатства
што не се трошат;
2) градежните објекти и предметите кои во согласност со законот се прогласени за културно, историско
или уметничко значење и книгите во библиотеките;
3) долгорочните средства до нивното ставање во
употреба;
4) долгорочните средства кои трајно се надвор од
употреба;
5) другите долгорочни средства, чијашто употреба
не е временски ограничена.
Член 26
Под средства што се трајно надвор од употреба, во
смисла на член 25, точка 4 од овој правилник се сметаат: средствата што со одлука или со друг акт не се ставени надвор од употреба поради физичка дотраеност
или техничка застареност; средствата што повеќе од
една година непрекинато не се користат, а нивното ставање надвор од употреба не е поради поправка или доградба; средствата што се во фаза на набавка, а чија набавка, со одлука или со друг акт е откажана или три години едноподруго не се вложуваат средства за довршување на таа набавка, и средствата што во последните
пет години непрекинато се користат помалку од 30%
од нивниот програмиран капацитет.
Член 27
За износот на пресметаната амортизација се намалуваат и средствата и изворите на финансирањето.
Член 28
Долгорочните средства кои во целост се отпишани
се задржуваат во евиденцијата и се искажуваат во билансот до моментот на нивното продавање, подарување, отуѓување на друг начин или уништување.

Стр. 18 - Бр. 42

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

VII. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА
Член 29
(1) Непрофитните организации вршат ревалоризација на долгорочните средства (материјалните и нематеријалните средства) при нивно повлекување од употреба и отуѓување или поради повторно вреднување
ако инфлацијата на годишно ниво, мерена со пораст на
цените на производителите на индустриски производи,
е поголема од 30%.
(2) Основица за ревалоризација на долгорочните
средства претставува набавната вредност на средствата.
(3) Ревалоризационата вредност, односно пазарната
вредност на долгорочните средства при нивно повлекување од употреба и отуѓување во текот на пресметковниот период се утврдува комисиски со проценка.
(4) Ревалоризацијата на долгорочните средства поради нивно повторно вреднување се врши со примена
на стапката на порастот на цените на производителите
на индустриски производи, објавена од Државниот завод за статистика.
(5) Ревалоризацијата во смисла на став (3) од овој
член се врши така што сите состојби на долгорочните
средства се усогласуваат во согласност со извршената
проценка до крајот на месецот кога средствата се повлекуваат од употреба, односно се отуѓуваат.
(6) Ревалоризацијата во смисла на став (4) од овој
член се врши така што сите состојби на долгорочните
средства од претходната година се множат со индексот
на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи од почетокот до крајот на
пресметковниот период, а за долгорочните средства
кои се набавени во текот на пресметковниот период
нивната состојба се множи со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи од првиот ден на наредниот месец
од месецот во кој е извршена набавката (вложувањето)
до крајот на пресметковниот период.
(7) Резултатот од ревалоризацијата на долгорочните
средства се пренесува во корист или на товар на изворите на средства.
VIII. ПОПИС НА СРЕДСТВАТА, ОБВРСКИТЕ
И ПОБАРУВАЊА
Член 30
(1) Непрофитните организации на крајот на годината ја усогласуваат состојбата на средствата и нивните
извори искажани во сметководството со фактичката состојба утврдена со пописот (инвентарисување).
(2) Со попис се утврдува состојбата на потрошениот материјал и ситниот инвентар, состојбата на предметите, опремата, побарувањата и обврските на ден 31 декември.
(3) По исклучок на одредбата од став (1) на овој
член, непрофитните организации коишто вршат книжарска или библиотекарска дејност за нивните специфични средства (книги, документи, филмови, фотоси,
архивска граѓа и слично), можат да извршат попис во
рок којшто не е подолг од пет години.
Член 31
Непрофитните организации формираат потребен
број постојани или повремени комисии за попис, ги
определуваат работите што треба да ги изврши комисијата за попис и лицата кои материјално се задолжени за
средствата што се попишуваат и нивните непосредни раководители, го определуваат датумот кога започнува пописот, времето за вршење на попис и рокот за доставување на извештајот за извршениот попис со приложените пописни листи, со тоа што рокот за доставувањето на
овој извештај и пописните листи до сметководствената
служба, може да биде најдоцна дваесет дена пред рокот
пропишан за доставување на годишната сметка.
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Член 32
(1) Податоците за пописот се внесуваат поединечно
во натурални и парични вредности во пописните листи.
Пописните листи се сметководствен документ чија
вредност со потпис ја потврдуваат членовите на пописната комисија.
(2) Промените настанати помеѓу денот на попишувањето и определениот ден под кој пописот се врши, се
внесуваат во пописните листи дополнително врз основа на сметководствени искази за тие промени.
Член 33
(1) Средствата што им припаѓаат на непрофитните
организации, а коишто не се затечени на денот на попишувањето, се попишуваат во посебни пописни листи
ако до денот на завршувањето на пописот не се примени пописните листи од субјектот кај кого тие средства
се наоѓаат.
(2) Непрофитните организации кај кои се наоѓаат
туѓи средства, тие средства ги попишуваат и пописните
листи веднаш по извршениот попис ги доставуваат на
субјектот на кој тие средства му припаѓаат.
Член 34
(1) Комисијата за попис ја утврдува состојбата со
попис, составува пописни листи и извештај за извршениот попис.
(2) Извештајот од комисијата за попис содржи:
предлози за книжења на кусоците, односно вишоците
(разликата) на вредноста на средствата, побарувањата
и обврските, забелешките и објаснувањата на лицата
што ракуваат со материјалните и паричните вредности
за утврдените разлики, како и други забелешки и објаснувања на настанатите разлики.
Член 35
При разгледување на извештајот за извршениот попис се констатира: начинот на ликвидација на утврдените кусоци; начинот на книжење на утврдените вишоци; отписот на ненаплативите и застарените побарувања; расходувањето на средствата на опремата и на ситниот инвентар; и мерките коишто треба да се преземат
против лицата одговорни за настанатите кусоци, оштетувања на средствата и за ненаплативите побарувања.
Член 36
Извештајот за извршениот попис заедно со актот
(одлука или решение) на законскиот претставник на
непрофитната организација, или на органот на управување согласно со член 35 од овој правилник се доставуваат до сметководствената служба заради книжење на
разликите и усогласување на сметководствената со фактичката состојба утврдена со пописот, најдоцна дваесет дена пред рокот пропишан за доставување на годишната сметка.
IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 37
Поради промена на сметководственото начело на
признавање на приходите и расходите, ненамирените
обврски кои се искажани како расходи во билансите од
минати години заклучно со 31 декември 2002 година, не
се искажуваат како расходи во тековниот пресметковен
период во кој ќе бидат намирени (платени), а наплатата
на побарувањата, врз основа на кои во билансите од минати години заклучно со 31 декември 2002 година се
искажани приходи, не се искажува како приход (прилив)
во тековниот пресметковен период во кој се остварени
(наплатени).
Член 38
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“,
а ќе се применува од 1 јануари 2003 година.
Бр. 07-10871/1
Министер за финансии,
11 јуни 2003 година
м-р Петар Гошев, с.р.
Скопје
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ГОДИШНИ СТАПКИ ЗА ОТПИС НА ДОЛГОРОЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА НЕПРОФИТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Ред.
број на
група

Назив на средството

I. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ
1. Згради и останати градби:
- од бетон, од бетон и метал, камен
или тула
- од метал
- од дрво и од друг материјал
II.ОПРЕМА
1. Опрема за вршење на дејноста на
културата и на уметноста:
- мебел
- инструменти и прибор
- опрема за дејност
- останата опрема
2. Опрема за физичката култура, спортот, рекреацијата и разонодата:
а) машини и апарати
б) апарати и инструменти:
- електронски
- механички
- останати
в) спортски прибор, справи и реквизити:
- метални
- дрвени
- останати
г) за уредување на скијачки патеки,
боб-патеки и патеки за санкање и за
уредување на ледени површини, како и за производство на вештачки
снег (снежни топови и др.)
3. Опрема за здравствена и социјална
заштита:
- електронски и медицински уреди,
инструменти, прибор и апарати
- механички и други медицински уреди, инструменти, прибор и апарати
- мебел
- кујнски и сервисни садови во стационирани установи
- останати
III. ОПРЕМА ЗА СООБРАЌАЈ И И ЗА ВРСКИ
1. Автобуси
2. Камиони
3. Патнички автомобили
4. Санитетски возила за итна помош
5. Џипови и комби возила
6. Приколки
7. Останати возила во патниот сообраќај:
- мотори и мопеди
- велосипеди
- останати
8. Возила и останата опрема за превоз
во водениот сообраќај
9. Опрема за натовар, претовар и истовар на стоки и материјали за вршење
на транспорт во деловниот процес

2.

Годишна стапка
(%)

1
3
4

10
12
12
12
3.

10
20
14
12
12
14
12

6

20
14
10
14
12
15
14
15
30
25
12
20
12
10
12
14

IV. СПЕЦИЈАЛЕН И УНИВЕРЗАЛЕН АЛАТ И ОПРЕМА
1. Специјален и универзален алат и
опрема:
- електронски
20
- механички
14
- останати
12
V. ОПРЕМА ЗА УРЕДУВАЊЕ И ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА
КАНЦЕЛАРИСКИ И ДРУГИ ПРОСТОРИИ, ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ, ДЕЛОВНИ, ФИНАНСИСКИ И
ДРУГИ УСЛУГИ
1. Опрема за затоплување, вентилација
и оддржување на простории:
- клима уреди и опрема за вентилација
16
- апарати и друга опрема за чистење
и за одржување на простории
20
- парни котли, печки и друга опрема
12
за затоплување
- килими, теписи, слики, предмети
за украсување
12
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Канцелариски и друг мебел, како и
друга опрема за вршење на канцелариски работи:
а) мебел
- дрвен
- останат
б) машини за пишување и за сметање
- електрични за пишување
- механички за пишување
- електрични за сметање
- останати
в) електронски сметачи (компјутери)
г) опрема за снимање и за умножување на материјали
д) опрема за ракување со пари и со
хартии од вредност и за вршење други
финансиски услуги, сефови и каси
ѓ) магнетофони, дикатофони, касетофони, музички инструменти и апарати,
ТВ и радио приемници, телефонски
централи, телефони и телефакси
е) останата опрема
Противпожарна опрема и друга опрема
за заштита:
- противпожарни возила
- опрема и прибор за противпожарна
заштита
- останата

12
10
20
14
20
14
20
20
16

14
10
15
12
14

VI. ДОЛГОРОЧНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

20

VII. ОСТАНАТИ НЕСПОМНАТИ ДОЛГОРОЧНИ
СРЕДСТВА

10
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___________

Врз основа на член 31 став 2 од Законот за ученички и студентски стандард (“Службен весник на РМ“ бр.
37/98 и 40/03), министерот за образование и наука на
ден 23.06.2003 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА
ПРИЕМ И СМЕСТУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ВО
ДРЖАВНИТЕ СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката за прием и
сместување на студентите во државните студентски домови во Република Македонија (“Службен весник на РМ“
бр. 52/2000 и 50/2002) во член 6, став 1 се менува и гласи:
“Студенти кои по втор пат запишале иста студиска
година, немаат право на сместување и исхрана во државните студентски домови, за тековната студиска година.“
Член 2
Во членот 8 по зборот “дом“ се брише точката и се
додаваат зборовите: “најдоцна до 15 наредниот месец“.
Член 3
Член 10 се менува и гласи:
“По основ на покажан успех, бодирањето се врши
по следната формула: просечна оценка од вкупно положените испити се множи со 5.
Максимум бодови по основ на покажан успех изнесува 50 бода.“
Член 4
Член 11 се менува и гласи:
“По основ на редовност во студирањето може да се
добие максимум 25 бода.
Студенти кои во текот на студирањето губеле година,
за секоја изгубена година им се одземаат по 10 бода.“
Член 5
Во член 12 зборовите: “последните три месеци“ се
заменуваат со зборовите: “првите три месеци од тековната година“.
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Член 6
Во член 13 алинеите се менуваат и гласат:
“- за 1 ученик - студент
3 бода,
- за 2 ученика - студенти
5 бода,
- за 3 и повеќе ученици - студенти
10 бода.“
Член 7
Во член 17, став 1 се менува и гласи:
“Конкурсот за прием на студенти во државните студентски домови се распишува најдоцна до 24.06. во тековната година и трае 10 дена.“
Член 8
Член 20 се менува и гласи:
“Приемот на студентите во државните студентски
домови го врши Комисијата формирана од министерот
за образование и наука. Комисијата е составена од:
- 2 претставника од Сојузот на студентите од Универзитетот;
- 1 претставник од Универзитетот, и
- 2 претставника од Министерството за образование
и наука.“
Член 9
Во член 26 став 1 се менува и гласи:
“При сместувањето, студентите се должни да достават Договор, како и обврска на жиранти со меница во
вредност од 100,00 денари.“

Г.18
Cucumis
sativum
Lкраставица
во заштитен простор
Г.29
Solanum
tuberosum
L-компир
ран
Г.16
Citrulus
vulgaris Lлубеница
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Palmera
RZ F1

2002

Finka

2003

Simpathy

2003

Top gun

2003

Suzy F1

2003

Crimstar F1

2003

Paladin F1

2003

Г.20
Lagenaria
vulgaris Lлејка

Macis F1

2003

Г.17
Cucumis
melo Lдиња

Аthena

2003

Член 10
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
неговото објавување во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 04-5837/1
24 јуни 2003 година
Скопје

1026.

Министер,
д-р Азис Положани, с.р.
___________

Врз основа на член 57 од Законот за семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување,
признавање, одобрување и заштита на сорта („Сл. весник на РМ“ бр. 41/2000), министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство, објавува
ЛИСТА
НА НОВИ ОДОБРЕНИ СОРТИ НА СТРАНСКИ
ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Вид на
растение

Ознака на
сортата

Година на
воведување
на сортата

Г. ГРАДИНАРСКИ
РАСТЕНИЈА
Г.9
Grandsland 2003
Brassica
oleracea
var.capitata
L-зелка

Фирма односно
име и адреса на
одржувачот на
сортата, односно
застапникот

Sakata seeds-Holland
АД„Семенарство“
ул.„Никола Вапцаров“ бр. 2
-Скопје

Nozomi

2003

Sakata seeds-Holland
АД„Семенарство“
ул.„Никола Вапцаров“ бр. 2
-Скопје

Roosky F1

2003

Sakata seeds-Holland
АД„Семенарство“
ул.„Никола Вапцаров“ бр. 2
-Скопје

А.ЖИТНИ
РАСТЕНИЈА
А.1
Аглика
Тriticum
aestivum
Lmeka
зимска
пченица
Прогрес

2003

2003

Мизаја

2003

Славеја

2003

Rijk Zwaan-Holland
АД„Семенарство“
ул.„Никола Вапцаров“ бр. 2
-Скопје

Europlant-Germany
АД„Семенарство“
ул.„Никола Вапцаров“ бр. 2
-Скопје
Seminis
Vegetable SeedsHolland
„Агрохемија“
ул.„Франклин
Рузвелт“ бр. 22,
Скопје
Syngenta
seeds
BV-Holland
ДООЕЛ„Холма“ул.„Маршал Тито“
бр.109, Струмица
Nunhems ZadenHolland
ДООЕЛ „Ве-ка“ул.„Балканска“
бр.14, Струмица
Sakata seedsHolland
АД„Семенарство“
ул.„Никола Вапцаров“
бр. 2 - Скопје
Sakata
seedsHolland
АД„Семенарство“
ул.„Никола Вапцаров“ бр. 2
-Скопје
Nunhems ZadenHolland
ДООЕЛ „Ве-ка“ул.„Балканска“
бр.14, Струмица
Syngenta seeds BVHolland
ДООЕЛ „Холма“ул. “Маршал Тито“ бр.109, Струмица
„Добруџански
земјоделски
институт“-Генерал
Тошево-Бугарија
ЗК „Пелагонија“ул. „Маршал Тито“
бр. 65-Битола
„Добруџански
земјоделски
институт“-Генерал
Тошево-Бугарија
ЗК „Пелагонија“ул. „Маршал Тито“
бр. 65-Битола
„Добруџански
земјоделски
институт“-Генерал
Тошево-Бугарија
ЗК „Пелагонија“ул. „Маршал Тито“
бр. 65-Битола
„Добруџански
земјоделски
институт“-Генерал
Тошево-Бугарија
ЗК „Пелагонија“ул. „Маршал Тито“
бр. 65-Битола
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А.1
Тriticum
aestivum
L-пролетна
пченица

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Стамена

2003

Венера

2003

НС ЈП 446 2003

НС ЈП 471 2003

А.2
Hordeum
sativum Lпролетен
јачмен

Лав

Славко

А.6 Zea
mays Lпченка за
зрно
А 6.4
FAO 400

ZP 434

ПР 37 М 34

В.ФУРАЖНИ
РАСТЕНИЈА
В.21
НС
Мedicago Медијана
sativa LЗМС
ssp.eusativa
- луцерка

В. 32
Колубара
Тrifolium
pratense Lцрвена
детелина

2003

2003

2003

2003

2003

2003

Институт за
ратарство и
повратарство-Нови
Сад, Србија и Црна
Гора „Агросеме“
ул. „Александар
Турунџиев“ бр.22,
Битола
Институт за
ратарство и
повртарство-Нови
Сад, Србија и Црна
Гора „Агросеме“
ул. „Александар
Турунџиев“ бр.22,
Битола
Институт за
ратарство и
повртарство-Нови
Сад, Србија и Црна
Гора „Агросеме“
ул. „Александар
Турунџиев“ бр.22,
Битола
Институт за
ратарство и
повртарство-Нови
Сад, Србија и Црна
Гора „Агросеме“
ул. „Александар
Турунџиев“ бр.22,
Битола
Институт за
ратарство и
повртарство-Нови
Сад, Србија и Црна
Гора „Агросеме“
ул. „Александар
Турунџиев“ бр.22,
Битола
Институт за
ратарство и
повртарство-Нови
Сад, Србија и Црна
Гора „Агросеме“
ул. „Александар
Турунџиев“ бр.22,
Битола
Институт за
кукурузЗемун Поље,
Србија и Црна Гора
„Агро Јуником“
ул.„Трифун
Хаџијанев“ бр.1/7,
Скопје
Pioneer-Austria
„Агрохемија“
ул. „Франклин
Рузвелт“ бр. 22,
Скопје

Институт за
ратарство и
повртарство-Нови
Сад, Србија и Црна
Гора „Агросеме“
ул. „Александар
Турунџиев“ бр.22,
Битола
Институт за ратарство и повратарствоНови Сад, Србија и
Црна Гора “Агросеме“ ул. “Александар Турунџиев“ бр.
22, Битола

Б. 28
Sorgum
vulgare Lсирак за
зрно

Бр. 42 - Стр. 21

Голд

Бр. 08-5648/1
19 јуни 2003 година
Скопје

1027.

2003

Институт за
ратарство и
повртарство-Нови
Сад, Србија и Црна
Гора „Агросеме“
ул. „Александар
Турунџиев“ бр.22,
Битола

Министер,
Славко Петров, с.р.
___________

Врз основа на член 57 од Законот за семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување,
признавање, одобрување и заштита на сорта („Сл. весник на РМ“ бр. 41/2000), министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство, објавува
ЛИСТА
НА НОВИ ПРИЗНАТИ СОРТИ НА ДОМАШНИ
ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Вид на
растение

Ознака на
сортата

А. ЖИТНИ
РАСТЕНИЈА
Подобрена
А.1 Тriticum
Оровчанка
aestivum L мека зимска
пченица
А.6 Zea mays SKTK 215
L-пченка за
зрно А
6.2 FAO 200

Бр. 08-5648/2
19 јуни 2003 година
Скопје

1028.

Година на
признавање
на сортата

2003

2003

___________

Фирма односно име
и адреса на одржувачот на сортата, односно застапникот
„Агроунија“ ДООЕЛ,
ул. „Илинденска“ бб,
Општина Илинден,
Скопје
ЈНУ „Земјоделски
институт“
ул. „Александар
Македонски“ б.б.
- Скопје

Министер,
Славко Петров, с.р.

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно
работење („Сл. весник на РМ“ бр. 34/01, 49/01, 103/01 и
54/02), точка 6 од Одлуката за начинот и условите за
работа на нерезиденти со хартии од вредност во Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 53/02, 11/03 и
19/03) и член 68 став 2 од Законот за Народна банка на
Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 3/02),
гувернерот на Народна банка на Република Македонија
на 25.06.2003 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРАВОТО ЗА КУПУВАЊЕ НА ДЕВИЗИ ОД НАРОДНА
БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Овластените банки можат од Народна банка на
Република Македонија, да купуваат права за купување
на девизи по продажни курсеви на Народна банка на
Република Македонија.
2. Правата за купување на девизи, од точка 1 на
оваа одлука, се однесуваат на еден квартал.
3. Овластените банки ги купуваат правата за купување на девизи, во евра, по продажен курс на Народна
банка на Република Македонија, по следната вредност:
Валута во девизи
Евро (ЕУР)

Количина
1

Вредност во денари
0.38

4. Износот на премијата се уплаќа на сметка на Народна банка на Република Македонија.
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5. Цената на правото за купување на девизи по продажни курсеви на Народна банка на Република Македонија, важи од 01.07.2003 до 30.09.2003 година.
6. Оваа одлука влегува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се применува од 01.07.2003 година и ќе се
објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-14/321-2003
Гувернер,
25 јуни 2003 година
Љубе Трпески, с.р.
Скопје
_______________________________________________
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напон Пресметков
-на
единица
Кв
величина
моќност

сезона

Висока
Ниска

КВт

Висока

КВтч
110

Ниска

Енергија

ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА

Висока

КВАрч

Врз основа на член 13 од Статутот на АД „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост,
Скопје, а во врска со Одлуката за зголемување на цената УО бр. 02-4588/7/12/ Управниот одбор, на седницата
одржана на ден 27.06.2003 година, донесе

моќност

ТАРИФНИ СТАВОВИ
ЗА ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Ниска

Член 1
На потрошувачите на електрична енергија приклучени на прагот на преносот, електричната енергија им
се испорачува по следните тарифни ставови:

533,89
355,93
Поголема
Помала
Поголема
Помала
Поголема
Помала
Поголема
Помала

Висока
Ниска

КВт

Висока

КВтч
35

тарифен
став
(ден)

тарифно
време

Ниска

Енергија

Висока

КВАрч

Ниска

1,30
0,65
0,87
0,44
0,33
0,13
0,22
0,09
543,39
362,26

Поголема
Помала
Поголема
Помала
Поголема
Помала
Поголема
Помала

1,34
0,68
0,90
0,46
0,33
0,13
0,22
0,09

Член 2
На потрошувачите на електрична енергија приклучени на дистрибутивната мрежа, електричната енергија им се
испорачува по следните тарифни ставови:
пресметковна
величина

КВт
КВтч

сезона

Висока
Ниска
Висока
Ниска

КВАрч

време

Висока
Ниска

Поголема
Помала
Поголема
Помала
Поголема
Помала
Поголема
Помала

парична
единица

денар
денар
денар
денар
денар
денар
денар
денар
денар
денар

Висок напон
35 кВ

10 кВ

572,80
381,86
1,68
0,88
1,12
0,58
0,43
0,21
0,28
0,13

441,76
294,51
1,86
0,92
1,25
0,61
0,41
0,25
0,27
0,16

Домаќинства
Едно
тарифно

Дво
тарифно

*
*

*
*
1,92
1,44

2,40
1,20
1,80
0,90

Останато на низок напон 0,4
кВ
1
2
Тарифен Тарифен Улично
степен
степен
429,47
286,06
2,05
1,01
1,37
0,67
0,51
0,26
0,34
0,17

*
*
3,73

3,20

2,49

2,13

0,94
0,62

* основен придонес за пресметковна моќ. Се пресметува согласно тарифниот систем за продажба на електрична
енергија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/89 и 24/99).
Член 3
По добивање на согласност од Владата на Република Македонија, овие тарифни ставови влегуваат во сила наредниот ден од објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применуваат од 01.07.2003 година.
УО бр. 02-4588/7/12.1
27 јуни 2003 година
Скопје

Заменик претседател на УО,
дипл. правник Ристо Новаковски, с.р.
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Огласен дел
СУДСКИ ОГЛАСИ
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ
Пред овој суд е заведена вонпроцесна постапка за
докажување на смрт на лицето Јован Серафимов, поранешен од Скопје, кој не е запишан во матичните книги
на умрените што се води на територијата на Република
Македонија, по предлог на предлагачите Јованов Бранислав, Тасевска Надежда и Василевска Даница.
Се повикува лицето Јован Серафимов од Скопје да
се јави во судот во рок од 15 дена од објавувањето на
огласот или да се јави секое друго лице што знае за неговиот живот.
Во спротивно, по истекот на рокот од 15 дена за лицето Јован Серафимов ќе се постави посебен старател
за овој случај, преку Центарот за социјални работи на
општините на град Скопје.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. ВПП. бр.
67/03.
(16979)
ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА
Пред Основниот суд во Виница е поднесена тужба
за развод на брак од тужителката Јасмина Лазарова од
Градец, против тужениот Орде Милошески од Секирци, општина Прилеп, кој се наоѓа на привремена работа во Италија со непозната адреса.
Се повикува тужениот Орде Милошески од с. Секирци, да се јави во судот на ден 9.07.2003 година во
10 часот во соба број 5 или да достави адреса, да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка.
Доколку тужениот Орце Милошески од с. Секирци, општина Прилеп, не се јави на 9.07.2003 година во 10 часот во соба број 5, Основниот суд во Виница на истиот
му одредува привремен застапник и тоа лицето Коле
Илиев – стручен соработник во Основниот суд во Виница, кој ќе го застапува во постапката П. бр. 271/03.
Од Основниот суд во Виница, П.бр. 271/03. (17121)
ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР
Пред Основниот суд во Гостивар е заведен парничен предмет П.бр.598/02, по тужбата на Алији Муртезан од с.Неготино, против тужените Џеладини Нуришабан од с.Неготино, Абдија Рамије од с.Седларце, Зенуни Шемсије од с.Седларце и Шабани Имихане од
с.Добридол.
На тужените Џеладини Нуришабан од с.Неготино
и Имихане Шабани од с.Добридол, кои се наоѓаат во
странство и тоа во Маџарска, односно Србија, им се
определува привремен застапник и тоа адвокатот
Љупчо Лазарески од Гостивар, кој ќе ги застапува
нивните интереси додека самите или нивниот полномошник не се јават на главната расправа пред овој
суд, односно се додека органот за старателство не им
постави старател.
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 598/02.
(16998)
ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР
Пред Основниот суд во Дебар се води постапка
за развод на брак, по тужбата на тужителот Косоврасти Ремонда, против тужениот Косоврасти Газменд
од Дебар, сега со престој во странство со непозната
адреса.
Се повикува тужениот Косоврасти Газменд, да се
јави до овој суд во рок од 30 дена од објавувањето
на огласот и да ја достави сегашната адреса на живеење.
Доколку не се јави во определениот рок или не овласти свој полномошник, неговите интереси ќе ги застапува привремен поставен застапник, до правосилното окончување на постапката.
Од Основниот суд во Дебар, П.бр.98/03.
(17183)
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Пред Основниот суд во Тетово се води спор за
сопственост, по тужба на тужителот Рамадани Нурикемал од с.Порој, против тужените Емини Демирали Хабибе од с.Порој и други, која е со непозната адреса.
Се повикува тужената Емини Демирали Хабибе од
с.Порој, да се јави во судот и да достави своја точна сегашна адреса или да овласти свој полномошник во постапката.
Во спротивно, доколку тоа не го стори во рок од 15
дена од објавувањето на огласот, судот ќе и определи
привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово, кој ќе ја застапува во постапката до нејзиното правосилно окончување.
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 793/2002.
(16997)
___________
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за
развод на брак, по тужба на тужителката Хасиме Абази, родена Изаири од с.Челопек, Тетовско, против тужениот Беким Џемил Абази од с.Челопек, сега со непозната адреса во странство.
Се повикува тужениот Беким Џемил Абази во рок од
15 дена по објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд во Тетово или да овласти свој полномошник.
Во спротивно, судот преку Центарот за социјална
работа во Тетово ќе му постави привремен старател кој
ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното завршување на спорот.
Од Основниот суд во Тетово, П.бр.709/03. (17184)
___________
Пред Основниот суд во Тетово се води спор за поништување на договор за купопродажба, по тужба на
Александар Ристоски од Тетово, против тужениот Рамизи Хади од Тетово и др.
Се повикува тужениот Рамизи Хади од Тетово, ул.
“101“ бр. 1, сега со непозната адреса во Германија, односно во Швајцарија, да се јави во Основниот суд во
Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот
или да одреди полномошник.
Во спротивно, преку Центарот за социјална работа
во Тетово ќе му биде одреден привремен застапник кој
ќе го застапува до правосилното завршување на спорот.
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 542/2003.
(17185)
_______________________________________________
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ
РЕГИСТАР
Основниот суд Битола во Битола, со решението
П.Трег. бр. 849/03 од 24.06.2003 година, во регистарска
влошка бр. 003750, во трговскиот регистар го запиша
планот за поделба на Друштвото за производство, услуги, трговија ИНФОРМАТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА
Александар и др. ДОО увоз-извоз Битола.
Со планот за поделба на друштвото, друштвото се
дели на: Друштво за производство, услуги, трговија
Информатика и Електроника Александар и др. ДОО
увоз-извоз Битола и Друштво за производство и трговија “Инфотехника“ ДООЕЛ Битола.
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр.
849/03.
(17256)
___________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 12393/1999, од 09.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02037703?-8-01-000, го запиша во
трговскиот регистар усогласувањето согласно ЗТД на
Друштвото за градба, трговија и услуги ЊИМИ Сервет
ДООЕЛ експорт-импорт ул. “175“ бр. 13, Тетово.
Дејности во внатрешниот промет: 45.21/1, 45.21/2,
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34,
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.23, 60.24,
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52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26,
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2,
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63,
50.10, 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,
51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52,
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64,
51.65, 51.66, 51.70, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2,
50.50, 55.30/1, 55.30/2, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10,
71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.11, 74.12,
74.20/2, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 70.31, 92.33,
92.34, 93.04, 93.05. Дејности во надворешниот промет:
надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји, меѓународен превоз на
стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на
патници во друмскиот сообраќај, изведување на инвестициони работи во странство, меѓународна шпедиција,
посредување во прометот со стоки и услуги.
Во правниот промет со трети лица настапува во
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во
правниот промет одговара со целокупниот свој имот.
Друштвото во правниот промет со трети лица го застапува лицето: Цека Сервет - управител без ограничување.
Единствен содружник е Цека Сервет со стан на ул.
“175“ бр. 13, Тетово.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
12393/1999.
(16309)
_______________________________________________
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение
III.Рег.Зг.бр.6/03 од 20.06.2003 година, во регистарот
на здруженија на граѓани и фондации го одобри уписот
на Здружението на граѓани Ансамбл за народни песни
и игри ЈОНЧЕ ХРИСТОВСКИ, со седиште во Скопје,
ул. “Лазар Поп Трајков“ бр. 24.
Цели и задачи на здружението се: развој и негување
на традиционалниот македонски фолклорен мелос, обука и стручно оспособување на членовите - играорци за
јавни настапи, обука на почетници се до нивно оспособување за јавни настапи, ширење и афирмација на сценско-уметничка култура, формирање на музички групи за
обука на членови музичари, следење на достигнувањата
и новините во областа на музиката, организирање пропаганда и активности со цел запознавање на јавноста со
работата и активностите на ансамблот, соработка со други ансамбли и друштва од земјата и странство и други
здруженија на граѓани и фондации од Републиката согласно позитивните законски прописи на Р.Македонија.
Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, Здружението на граѓани
Ансамбл за народни песни и игри ЈОНЧЕ ХРИСТОВСКИ - Скопје се стекнува со својство на правно лице.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III. Рег. Зг. бр.
6/03.
(16875)
___________
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение
Рег.Згф.бр.27/03 од 20.06.2003 година, во регистарот на
здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани - невладина организација HBO
“POINT“ Тетово, со седиште во Тетово на ул. “Илинденска“ бр. 97.
Работата и активноста на здружението ќе се однесува: да гради капацитети за развој на демократијата и
граѓанско општество со размена на програми и искуства, пропагирање на позитивни вредности на општеството, превенција и намалување на последиците од користење на дрогите и др. опојни средства, како и борба
против ширење “СИДА“ преку имплементација на про-
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екти и активности и соработка со граѓаните, подобрување на меѓунационалните односи и афирмирање на
соживот во Тетово и пошироко, едукација на младите
во областа на медиумите и нивното вклучување во сите
општествени активности, соработка со др. сродни организации, помош и поддршка на ученици и студенти,
еманципација на жената и др.
Подрачјето на организацијата и дејствувањето на
здружението е подрачјето на град Тетово и на цела територија на РМ.
Здружението на граѓаните стекнува својство на
правно лице и може да почне со работа од 20.06.2003
година.
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 27/03.
(17004)
___________
Основниот суд во Teтово, објавува дека со решение
Рег.Згф.бр. 28/03 од 18.06.2003 година, во регистарот
на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани - Здружение на земјоделци “БАЛКАН“ с.Жилче - Јегуновце, со седиште во с.Жилче, Општина Јегуновце.
Работата и активноста на здружението ќе се однесува на унапредување на земјоделието, сточарството,
пчеларството и грижа за екологија, ќе се залага за зголемување на земјоделски производи, изнаоѓање на пазари заради пласирање и продажба на земјоделски производи, снабдување со земјоделски производи и снабдување на земјоделците со репро материјали, семиња,
ѓубрива и др., максимално користење на обработлива
површина, подобрување на животниот стандард на
земјоделецот и др.
Подрачјето на организацијата и дејствувањето на
здружението е подрачјето на град Тетово и на цела територија на РМ.
Здружението на граѓани стекнува својство на правно
лице и може да почне со работа од 18.06.2003 година.
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 28/03.
(17005)
___________
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение
Рег.Згф.бр.26/03 од 13.06.2003 година, во регистарот на
здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани - Здружение Центар за млади уметници ДОГМА од Тетово, со седиште во Тетово на ул.
“ЈНА“ бр. 106.
Работата и активноста на здружението ќе се однесува на изработка на проекти преку кое се делува на луѓето за потребата од занимање со уметност од било каков вид, воспитување на младите во духот на младиот
живот и нивно оттргнување од улицата и ставање акцент на уметноста со цел за поттикнување на креативната способност и решенија за развивање на соработка
во областа и др.
Подрачјето на организацијата и дејствувањето на
здружението е подрачјето на град Тетово и на цела територија на РМ.
Здружението на граѓани стекнува својство на правно
лице и може да почне со работа од 13.06.2003 година.
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 26/03.
(17006)
___________
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I. Рег.
бр. 46/03 од 03.06.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го одобри уписот на
Здружението на граѓани Центар за економски анализи,
со седиште на бул. “Јане Сандански“ бр. 63/3 Скопје.
Скратен назив на здружението е ЦЕА.
Дејноста на здружението е: следење и анализа на
економските движења и процеси; изготвување на
стручни трудови кои содржат препораки, сугестии и
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решенија; организирање на научни собири, тркалезни
маси и советувања; соработка со организации и институции домашни или странски кои изготвуваат или користат економски анализи; промовирање на современите квантитативни методи и техники во економските
анализи; покренува активности за остручување на членовите, размена на искуства, унапредување на технологии, изработка на програми, студии и други активности
за унапредување на интересот кон науката воопшто и
кон економијата како посебна наука и др.
Со денот на запишувањето во регистарот, Здружението на граѓани Центар за економски анализи, скратен назив ЦЕА, се стекнува со својство на правно лице.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I.Рег.бр.46/03.
(17007)
___________
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1561 се запишува здружението на
граѓани: Македонско здружение за култура, обичаи и
традиции – „ГОРОЦВЕТ“ Скопје, со седиште во Скопје на ул. „Црвена Вода“ бр. 44 – во просториите на
„Флора-АРТ“.
Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на едукација на населението за користење на
природните ресурси и користење на современи средства, негување на културните дејности, традиции и обичаи, издигање на степен на културно живеење, негување на стари занаети, подобар живот и здрава и одржлива животна средина, ширење на граѓански активности,
развивање на хумани односи на граѓаните, поддржување на спортот и рекреација и поттикнување на населението за сестран развој.
Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 22.05.2003 година.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 105/03.
(15605)
___________
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува здружението на граѓани: Центар за
развој на деца и млади ВЕДАЛ Кавадарци. Седиштето
на здружението се наоѓа на ул. „Блажо Алексов“ бр. 39,
Кавадарци.
Цели и задачи на здружението се: правата на децата
и младите; совесно реагирање на секаков вид на злоупотреба на децата и младите; посовремено образование; поголема заштита на децата со намалена умствена
способност; едукација на децата и младите за зависностите од дрога, алкохол и никотин; запознавање на децата и младите со смртоносните заразни болести; запознавање на децата и младите со опасноста од трговија со деца и млади, развивање на мулти етничка култура во Р Македонија; програма за афирмирање на деца и
млади; заштита на животната средина; развивање на
спортот и рекреација кај децата и младите; соработка
со локалната самоуправа за подобрување на општеството и вклучување на децата и младите во активностите за реализација; соработка со медиумите за објективно информирање на јавноста за активностите на
здружението (Центарот).
Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 4/03.
(17186)
___________
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации
под Рег. број 1573 се запишува здружението на граѓани:
Здружение на граѓани за демократски развој на културата
„Мултикултурен форум“, со скратено име МКФ, со седиште во Скопје, на ул. „Даме Груев“ бр. 3/5-7.
Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на унапредување на демократските процеси и
развој на демократската свест во Република Македони-
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ја, зацврстување на демократските институции во политичкиот, правниот, економскиот систем и системот
на културата на Македонија.
Здружението на граѓани стекнува својство на правно
лице и може да започне со работа од 23.06.2003 година.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 34/03.
(17187)
___________
Основниот суд во Прилеп, со решението од
16.06.2003 година во судскиот регистар на здруженија
на граѓани и фондации го запиша основањето на Здружението на граѓани со назив Хуманитарно здружение за
деца без родители и без родителска грижа „Мајчина љубов“ – Прилеп.
Цели и задачи на здружението се: планирање на работа надвор од здружението; евидентирање и вклучување во
здружението на лица кои згрижиле или имаат желба да
згрижат деца без родителска грижа; унапредување на квалитетот на семејното живеење на децата без родителска
грижа и нивна социјализација; организирано настапување
во остварувањето на правата од областа на социјалната и
здравствената заштита, како и во остварувањето на
правата во образовната, станбената и други сфери на интерес на децата без родителска грижа и на лицата кои
згрижиле вакви деца; преземање на мерки и создавање на
услови за унапредување на стручната работа со овие деца;
организирање и спроведување на соработка и помош преку размена на искуства за помош на децата без родителска грижа и згрижувачките семејства со надлежните органи, институции и невладини организации од земјата и
странство; изработување, предлагање и изведување на
проекти за унапредување на квалитетот на живеење и
едукација на згрижувачките и другите заинтересирани семејства; следење на научните, теоретските и практичните
сознанија од земјата и странство од областа на семејното
живеење и прифаќање на децата во семејства, при што ќе
се поттикнува научно-истражувачката работа преку учество на советувања, семинари, симпозиуми и конференции
за прашања од интерес за унапредување на квалитетот на
семејното живеење на децата без родителска грижа; и информирање на пошироката јавност за делувањето на здружението и за постигнатите резултати на истото преку печатените и електронските медиуми.
Седиштето на здружението е во Прилеп, на ул.
„Моша Пијаде“ бр. 10-а, а истото се организира и делува на подрачјето на Република Македонија.
Лице овластено за застапување и претставување на
здружението во правниот промет и спрема трети лица
во јавноста е Димче Божиноски од Прилеп, со живеалиште на ул. „Моша Пијаде“ бр. 10-а.
Хуманитарното здружение за деца без родители и
без родителска грижа „Мајчина љубов“ – Прилеп, со
оглед на неговиот карактер, а согласно член 11 од Законот за судски такси, се ослободува од обврската за
плаќање на судски такси по пријавата и по решението,
во вкупен износ од 3.200,00 денари.
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Зг. бр. 41/2003.
(17122)
_______________________________________________
СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ
Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со
решение IV. Ст. бр. 335/03 од 25.06.2003 година, се
отвора стечајна постапка над Претпријатието за производство, услуги и трговија ШЕЌЕРИНОВ цо Скопје, со
седиште на ул. „Банско“ бр. 24, со жиро сметка 40100601-168834, и регистарска влошка бр. 1-26899-0-0-0,
при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје, и
истата не се спроведува.
Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија ШЕКЕРИНОВ цо Скопје, се заклучува.
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По правосилноста на решението должникот да се брише
од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.
(17125)
___________
Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со
решение IV. Ст. бр. 277/03 од 16.06.2003 година, се
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за
трговија, услуги и производство САЗДО КОМПАНИ
ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. „Марко
Орешковиќ“ бр. 61, со жиро сметка 210-0565677001-76,
и регистарска влошка бр. 02046332?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје, и истата
не се спроведува.
Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, услуги и производство САЗДО КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје, се заклучува.
По правосилноста на решението должникот да се брише
од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.
(17159)
___________
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 72/2003 од 20.06.2003 година,
отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „БОБИПРОМ“ ДОО експорт-импорт од Гостивар, со седиште
на ул. „Браќа Блажески“ бр. 16, со жиро сметка бр.
41510-601-31091 при Агенцијата за работа со блокирани сметки – ПЕ Гостивар и регистарска влошка бр. 138-787-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје
I- Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „БОБИ-ПРОМ“ ДОО експорт-импорт од Гостивар се заклучува.
По правосилноста на решението должникот да се брише
од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.
Од Основниот суд во Гостивар.
(17176)
____________
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение
на овој суд Ст.бр. 71/2003 од 20.06.2003 година, отворена
е стечајна постапка над должникот Производно, трговско
и услужно друштво БОР Гоце и Ибраим експорт-импорт
ДОО Гостивар, со седиште во населба „Млаки“ бб, со жиро сметка бр. 208-01-0000000038-97 при Мешовита банка
– Кредитна банка – АД Скопје и регистарска влошка бр.
020-11472?-3-01-000, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Производно, трговско и услужно друштво БОР Гоце и Ибраим експортимпорт ДОО Гостивар се заклучува.
По правосилноста на решението должникот да се брише
од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.
Од Основниот суд во Гостивар.
(17178)
____________
Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 310/03 од 23.06.2003 година, се отвора
стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие
за производство, трговија на големо и мало и услуги ЈУДИ ПЛОД ДОО Скопје, со седиште на ул. „Бутелска“ бр.
2/2, жиро сметка бр. 40100-601-45821 и регистарска
влошка бр. 1-5900-0-0-0 при регистарот на Основниот суд
Скопје I – Скопје, и истата не се спроведува.
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот
должник Претпријатие за производство, трговија на големо и мало и услуги ЈУ – ПЛОД ДОО, Скопје.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(16880)
___________
Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со
решение III. Ст. бр. 305/03 од 23.06.2003 година, се
отвора стечајна постапка над стечајниот должник
Друштво за производство на текстилни производи, тр-
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говија и услуги МОДЕН БРИДЕ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје, со седиште на ул. „Дижонска“ бр. 13/12, жиро
сметка бр. 300000001397418 при Комерцијална банка
АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02035023?-8-03000 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје,
и истата не се спроведува.
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот
должник Друштво за производство на текстилни производи, трговија и услуги МОДЕН БРИДЕ ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(16945)
___________
Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со
решение III. Ст. бр. 294/03 од 23.06.2003 година, се
отвора стечајна постапка над стечајниот должник Специјализирана продавница за домашни миленици
ОСКАР АКВАРИУМ Жарко Велимир Губериниќ ТП
Скопје, со седиште на ул. „Јани Лукровски“ бр. 5/2-32,
жиро сметка бр. 300000000459331 при Комерцијална
банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02029982?6-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I –
Скопје, и истата не се спроведува.
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот
должник Специјализирана продавница за домашни миленици ОСКАР АКВАРИУМ Жарко Велимир Губериниќ ТП Скопје.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(16946)
___________
Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со
решение III. Ст. бр. 290/03 од 23.06.2003 година, се
отвора стечајна постапка над стечајниот должник ТП
ЕДО Бурекџилница на Џафер Хасан Тополец Скопје,
со седиште на ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 17, жиро
сметка бр. 40100-601-402064, и регистарска влошка бр.
6-02001446-000-9 при регистарот на Основниот суд
Скопје I – Скопје, и истата не се спроведува.
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот
должник ТП ЕДО Бурекџилница на Џафер Хасан Тополец Скопје.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(16947)
___________
Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со
решение III. Ст. бр. 282/03 од 23.06.2003 година, се
отвора стечајна постапка над стечајниот должник
Друштво за трговија, транспорт, шпедиција и услуги
САНИ-КОМЕРЦ увоз-извоз Злата и Сеад ДОО Скопје,
со седиште на ул. „Крсте Асенов“ бр. 12-2-2, жиро сметка бр. 300000001221557 при Комерцијална банка АД
Скопје, и регистарска влошка бр. 02016008?-3-01-000
при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје, и
истата не се спроведува.
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот
должник Друштво за трговија, транспорт, шпедиција и
услуги САНИ-КОМЕРЦ увоз-извоз Злата и Сеад ДОО
Скопје.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(16948)
___________
Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со
решение III. Ст. бр. 308/03 од 23.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Производно трговско друштво ДОННЕР Нада ДООЕЛ експортимпорт Скопје, со седиште на ул. „Лазар Димитров“ бр.
21, жиро сметка бр. 40100-601-284435 при Агенцијата за
работа со блокирани сметки, и регистарска влошка бр.
02009711?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд
Скопје I – Скопје, и истата не се спроведува.
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот
должник Производно трговско друштво ДОННЕР Нада
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(16954)
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Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 300/03 од 23.06.2003 година, се отвора
стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за
трговија и услуги на големо и мало ДЕНИ-ПРОМЕС Ѓорге и други увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на ул.
„Жан Жорес“ бр. 36, жиро сметка бр. 530-0101001124-69
при Охридска банка АД Охрид, и регистарска влошка бр.
02027144?-3-01-000 при регистарот на Основниот суд
Скопје I – Скопје, и истата не се спроведува.
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот
должник Друштво за трговија и услуги на големо и мало ДЕНИ-ПРОМЕС Ѓорге и други увоз-извоз ДОО
Скопје.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(16953)
___________
Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со
решение II. Ст. бр. 304/03 од 24.06.2003 година, се
отвора стечајна постапка над должникот Шабановиќ
Шериф Неџат БЕН ШАНЕ Т.П. таксист, со седиште на
ул. „Крсте Асенов“ бр. 10/2-19, со жиро сметка 40100623-79-80720-958-94 при Стопанска банка АД, и регистарска влошка бр. 6-02000063-000-06, при регистарот
на Основниот суд Скопје I – Скопје, и истата не се
спроведува.
Отворената стечајна постапка над должникот Шабановиќ Шериф Неџат БЕН ШАНЕ Т.П. таксист, 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 задржува извршувањето на решението.
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.
(16994)
___________
Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со
решение II. Ст. бр. 266/03 од 18.06.2003 година е заклучена стечајната постапка отворена над должникот
Друштво за трговија и производство ЛИАНА Евгенија
ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. „Партизански одреди“ бр. 127/7 и жиро сметка бр. 300000000469710 при
Комерцијална банка АД Скопје, запишан во трговскиот
регистар во регистарска влошка бр. 02020488?-8-01000 со решение на овој суд II Ст. бр. 266/03 од
12.05.2003 година.
Да се брише должникот од трговскиот регистар кој
го води овој суд.
Од Основниот суд Скопје I – Скопје.
(16950)
___________
Основниот суд Скопје II – Скопје со Решение IV.
Ст. бр. 30/2000 од 18.06.2003 година ја заклучи стечајната постапка над Друштвото за трговија, откуп, производство и рециклажа СТЕНДАП КОМПАНИ Марко
и Нино ДОО Скопје, со седиште на ул. „Романија“ бб
Скопје, со жиро сметка 40110-601-135677.
По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатието при
Основниот суд Скопје I- Скопје.
Изводот од решението да се објави во „Службен
весник на Република Македонија“ и на огласната табла
на судот.
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.
(16952)
___________
Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 126/03 од 18.06.2003 година, е отворена стечајна постапка над Акционерското друштво за земјоделие, индустрија и кооперација НАГОРИЧАНЕ увоз-извоз Куманово, ул. “III МУБ“ бр. 17 од Куманово, со
жиро сметка бр. 40900-601-59967 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ, број на регистарска
влошка 02025051?-4-01-000 и П. трег. бр. 4605/2002 од
23.09.2002 година на Основниот суд Скопје I - Скопје.
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За стечаен судија се именува Сунчица Ефремовска,
судија на овој суд и член на стечаен совет.
За стечаен управник се именува Марјан Цветковски,
ул. “Маршал Тито“ бр. 50, Крива Паланка, моб. 509-583.
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од
истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во “Службен
весник на РМ“ и на огласната табла во судот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во
согласност со одредбите на Законот за стечај (“Службен весник на РМ“ бр. 55/97, ЗС став 3 на член 61 од
ЗС), а за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС).
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од
денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајната постапка во “Службен весник на РМ“ да ги
пријават своите разлачни права: на подвижни предмети
и права на должникот, на недвижностите на должникот
кои не се запишани во јавните книги, на недвижностите на должникот кои се запишани во јавните книги, ако
тие разлачни права не се запишани во тие книги.
Во пријавата мора да се означат предметите на кои
постои разлачно право, начинот и основот на засновање на тоа право, како и обезбеденото побарување.
Отворањето на стечајната постапка да се запише во
трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје, како и во јавните книги.
Стечајната постапка е отворена на ден 18.06.2003 година, на денот во кој ова решение и огласот за отворање
на стечајна постапка е ставен на огласна табла на овој суд.
Испитното рочиште на собирот на доверителите на
кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на ден
17.09.2003 година во 12,00 часот во соба бр. 73/2 на Основниот суд во Куманово.
Испитното рочиште од став 8 на ова решение на собрание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое
врз основа на извештај на стечајниот управник ќе се
одлучува за понатамошниот тек на стечајната постапка, се закажува за истиот ден и на истото место каде
што е закажано испитното рочиште на собирот на доверителите во 13,00 часот.
Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник за стечајниот должник, без одлагање.
Од Основниот суд во Куманово.
(17082)
__________
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со
решени II. Ст. бр. 315/03 од 24.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие Ани ТРЕЈД ДОО експорт-импорт, со седиште на
ул. “Перо Наков“ бр. 103, со жиро сметка бр. 40100601-254516 и регистарска влошка бр. 1-46066-0-0-0 при
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата
не се спроведува.
Отворената стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие АНИ ТРЕЈД ДОО експорт-импорт, се заклучува.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје
I - Скопје.
Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(17070)
__________
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со
решени III.Ст. бр. 207/03 од 19.06.2003 година, предлогот поднесен од доверителите Група вработени при
МЗТ Опрема АД Скопје-Атанасовски Димитрија и други, за отворање на стечајна постапка над должникот
Акционерско друштво за производство на процесна,
градежна, заштитна опрема, резервни делови и електроника МЗТ ОПРЕМА АД Скопје, се уважува.
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Се отвора стечајна постапка над должникот Акционерско друштво за производство на процесна, градежна, заштитна опрема, резервни делови и електроника
МЗТ ОПРЕМА АД Скопје, со седиште на ул. “Перо
Наков“ бб, со жиро сметка бр. 40110-601-29455 во
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет-Скопје, со регистарска влошка бр. 4-02001110-000-03 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.
За стечаен судија се определува Магдалена Бајалска
Ѓорѓиевска, судија на овој суд и член на стечајниот совет.
За стечаен управник се определува лицето Јасмина
Еленчевска од Скопје, со стан на ул. “Никола Тримпаре“ бр. 61/2-5, Скопје.
Стечајната постапка е отворена на ден 19.06.2003
година во 14,00 часот.
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена да ги
пријават своите побарувања кај стечајниот управник.
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена на
стечајниот управник да му ги пријават своите разлачни
права на подвижните предмети и правата на должникот, како и разлачните права на недвижностите на
должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) односно разлачните права на недвижностите
што се запишани во јавните книги-катастарот.
Се повикуваат должниковите должници своите
обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник за
стечајниот должник.
Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување на пријавените побарувања кое ќе се одржи
на ден 18.09.2003 година во 9,00 часот, во судницата
XXIV, спрат III, нов дел.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(17072)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение I. Ст. бр. 457/2002 од 4.12.2002 година, над
должникот “ИНТЕРМАРКЕТИНГ“-Скопје, со седиште
на ул. “Илинденска“ бр. 138 и жиро сметка бр. 40120601-240977, кај РМ Агенција за работа со блокирани
сметки на учесниците во платниот промет-Скопје.
Се определуваат следните мерки за обезбедување:
за привремен стечаен управник се определува Радослав
Кипровски од Скопје, со адреса на бул. “АСНОМ“ бр.
8-3/36.
Се задолжува привремениот стечаен управник да го
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи
со водењето на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и
да испита дали од имотот на должникот можат да се
намират трошоците на постапката.
Се повикуваат должниците на должникот своите
обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон
должникот.
Се задолжува должникот “ИНТЕРМАРКЕТИНГ“Скопје, да му овозможи на привремениот стечаен управник
да влезе во неговите деловни простории за да може да ги
спроведе потребните дејствија, како и да му допушти увид
во трговските книги и неговата деловна документација.
Решението да се објави на огласната табла на судот
и во “Службен весник на РМ“.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(17115)
__________
Основниот суд во Куманово, објавува дека со решени Ст. бр. 139/03 од 19.06.2003 година, е отворена стечајна постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги на големо и мало ЛЕО Правда ДООЕЛ
експорт-импорт Куманово, ул. “Никшичка“ бр. 4-1/14,
со жиро сметка бр. 510-0000001337-75 при КИБ Банка
АД Куманово и број на регистарска влошка 02033845?8-03-000 и Трег. бр. 12484/99 од 04.05.2000 година на
Основниот суд Скопје I - Скопје.
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Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклучена стечајната постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги на големо и мало ЛЕО Правда
ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. “Никшичка“ бр.
4-1/14, со жиро сметка бр. 510-0000001337-75 при КИБ
Банка АД Куманово и број на регистарска влошка
02033845?-8-03-000 и Трег. бр. 12484/99 од 04.05.2000
година на Основниот суд Скопје I - Скопје.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје.
Извод од решението да се објави во “Службен весник на РМ“ и на огласната табла на судот.
Од Основниот суд во Куманово.
(17118)
__________
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр.
97/2003 отвори стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, услуги, транспорт и
трговија “СТЕФАНПРОМ“ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште во Прилеп на кеј “9-ти Септември“ бр.
69, запишан во регистарска влошка бр. 01015535?-8-03000, со решение Трег. бр. 41/2003 на Основниот суд во
Битола, со основна дејност друга трговија на мало во
продавници претежно со храна, пијалаци и тутун, со
жиро сметка бр. 300020000264166 при Комерцијална
банка АД Скопје-Филијала Прилеп.
Стечајната постапка над должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот и идна неизбежна неликвидност.
Од Основниот суд во Прилеп.
(17119)
__________
Основниот суд во Охрид, преку стечајниот совет
составен од судиите Владо Дејаноски, како претседател на советот и Руе Салиески и Владо Крлески, како
членови на советот, на рочиштето одржано на ден
12.06.2003 година, со решение Ст. бр. 28/03, отвори
стечајна постапка над стечајниот должник ТД “Лошко“
ДООЕЛ с. Оровник, меѓутоа поради немање на имот
истата не се спроведува и се заклучува.
Од Основниот суд во Охрид.
(17120)
__________
Основниот суд во Кичево, со решение Ст.бр.24/2003,
отвори стечајна постапка над должникот Друштво со
ограничена одговорност за производство на текстилна
конфекција “ИЗВОР“ П.О. Кичево, со седиште во с.Извор - Кичево, со жиро сметка бр. 200000007280133 при
Стопанска Банка АД Скопје, филијала Кичево и жиро
сметка бр. 220541100220883 при Македонска Банка АД
Скопје, Деловница Кичево, запишано во трговскиот регистар во регистарската влошка 1-19770-0-0-0 во Основниот суд во Битола.
Стечајната постапка над должникот се отвора на
ден 20.05.2003 година во 12,00 часот.
За стечаен управник се определува Васил Павлоски, дипл.економист од Крушево, ул. “Манчу Матак“
бр.26а, со телефон бр. 070-836-677.
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во “Службен
весник на РМ“, да ги пријават своите побарувања на
адреса на стечајниот управник и да уплатат судски такси на уплатница во износ од 600 денари во корист на
Републички судски такси - стопанство - трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 840-010-03338,
приходна шифра 722211-00 депонент на Народна Банка
на РМ.
Се повикуваат доверителите своите разлачни права
на подвижни предмети и права на должникот, како и
разлачните права на недвижностите на должникот што
не се запишани во јавните книги -катастарот и разлачните права на недвижностите што се запишани во јавните книги - катастарот, да ги пријават кај стечајниот
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управник во рок од 15 дена сметано од објавувањето на
огласот во “Службен весник на РМ“, а во пријавата да
означат на кој предмет постои разлачно право, начинот
и основот на засновање на тоа право, како и обезбеденото побарување.
Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот, туку на стечајниот управник за стечајниот должник.
Отворањето на стечајната постапка да се запише во
трговскиот регистар, во јавните книги - катастарот и во
регистарот на правата од индустриска сопственост.
Се закажуваат рочишта на Собир на доверители за
испитување и утврдување на пријавените побарувања
(испитно рочиште) и рочиште на Собрание на доверители (извештајно рочиште) за ден 18.07.2003 година во
12,00 часот, соба бр. 19 во зградата на Основниот суд
во Кичево.
Ова решение да се објави на огласната табла во Основниот суд во Кичево и во “Службен весник на РМ“.
Жалбата поднесена против решението не го спречува извршувањето на решението.
Од Основниот суд во Кичево.
(17269)
_______________________________________________
ЛИКВИДАЦИИ
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
П.Трег. бр. 400/2003 од 28.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02020518?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот на работа на Друштвото
за производство, трговија и услуги ЛАВ Владимир ДООЕЛ експорт-импорт, бул. „Јане Сандански“ бр. 32/123, Скопје.
Запишување на ликвидатор и престанок со работа
на: Друштвото за производство, трговија и услуги ЛАВ
Владимир ДООЕЛ експорт-импорт, бул. „Јане Сандански“ бр. 32/1-23, Скопје.
Од Oсновниот суд Скопје I – Скопје.
(16926)
___________
Ликвидаторот Еленкова Станика од Скопје, ул.
“Никола Русински“ бр. 12-II/29, запишан во судскиот
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 1372/2003, објавува дека Друштвото за
услуги во транспорт СФТ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје, со број на жиро-сметка 210054865050155 отворена при Тутунска банка Скопје, е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.
Од ликвидаторот.
(16944)
___________
Ликвидаторот Андријана Богоевска Павлеска од
Охрид, с.Велгошта, запишан во судскиот регистар при
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег.
бр. 1861/03 од 22.05.2003 година, објавува дека Друштвото за промет на големо и мало АНИВ БЛАГОЈ ДООЕЛ увоз-извоз ул. “Антон Попов“ бр. 232 и со број на
жиро-сметка 40110-601-180052, е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.
Од ликвидаторот.
(17000)
___________
Ликвидаторот Бајрами Авни од Куманово, ул.
“Октомвриска Револуција“ бр. 52/3, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со
решение П.Трег.бр.1152/2003 од 08.04.2003 година, об-
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јавува дека Друштвото за производство, услуги, угостителство, трговија на големо и мало ВЕСЕЉИ Шенаси ДООЕЛ експорт-импорт - Липково, основачот Весели Шенаси, со жиро-сметка број 510-0000002324-24,
депонент КИБ АД - Куманово, е во ликвидација.
Телефони за контакт: 031/413-464, 070 539 118.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот
должник да ги пријават своите побарувања во рок од
15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.
Од ликвидаторот.
(17003)
___________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.
Трег. бр. 1284/2003 од 09.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02005573?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на Друштвото
за производство, промет и услуги ЕВРО СТАНДАРД
Николовски Ацо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. “Петар
Дрњанин“ бр. 1.
Се запишува ликвидатор и престанок со работа на
друштвото.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(17052)
___________
Основниот суд Скопје I- Скопје објавува дека со решение I. Л. бр. 19/2003 година од 24.02.2003 година
отворена е ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за промет на големо и мало „МАТЕКС“
експорт-импорт ц.о. Скопје, со седиште на ул. „Вељко
Влаховиќ“ бр. 20/6, жиро сметка бр. 40100-601-50961.
За ликвидатор се определува лицето Матевски
Љупчо од Скопје со стан на ул. „Вељко Влаховиќ“ бр.
20/6.
Се покануваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот
на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I – Скопје.
(17062)
___________
Ликвидаторот Јанка Димитрова од Радовиш, ул.
“Вардарска“ бр. 115, запишана во судскиот регистар
при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр.
361/02, објавува дека Друштвото за превоз и трговија
ТД ТРАНС ДООЕЛ с. Калугерица-Радовиш и жиро
сметка бр. 200000035994946, депонент на Стопанска
банка Радовиш, е во ликвидација.
Се повикуваат втор пат доверителите на должникот,
да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по
објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.
Од ликвидаторот.
(17179)
___________
Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип,
ул. “Кочо Рацин“ бр. 2, запишан во судскиот регистар
при Основниот суд во Штип, со решени П. Трег. бр.
385/2003, објавува дека Друштвото за производство,
трговија и услуги Деготекс ДООЕЛ Свети Николе, ул.
“4-ти Јули“ бр. 52-А, Свети Николе, со број на жиро
сметка бр. 200000786455719, отворена при Стопанска
банка-Свети Николе, е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.
Од ликвидаторот.
(17180)
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Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип,
ул. “Кочо Рацин“ бр. 2, запишан во судскиот регистар
при Основниот суд во Штип, со решени П. Трег. бр.
384/2003, објавува дека Јавното трговско друштво за
производство и трговија Јорби јтд Кочани, со број на
жиро сметка бр. 200000027814839, отворена при Стопанска банка-Филијала Кочани, е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.
Од ликвидаторот.
(17181)
_______________________________________________
НОТАРСКИ ОГЛАСИ
Врз основа на Договор за невладетелски рачен залог од прв ред, сочинет од страна на нотарот Нада Палиќ, Центар, Скопје, под ОДУ бр. 102/03 од 11.06.2003
година, склучен помеѓу Тутунска банка АД Скопје како заложен доверител и Друштвото за графичка издавачка дејност ДАТАПОНС ДОО Скопје, со седиште во
Скопје, ул. “Никола Парапунов“ бр. 3-а/18-ц/1, како
должник-заложен должник, засновано е заложно право-регистриран залог од прв ред врз подвижни предмети на должникот-заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар-Регистар
за подвижни предмети и права Скопје на ден
12.06.2003 година, со единствен деловоден идентификационен број 10120030000590.
(16881)
___________
Се објавува засновање на залог на недвижен имотхипотека од прв ред на недвижен имот со сите негови
прирастоци и припадоци на-погон за конфекција построен на К.П. бр. 144/3, зграда 1, влез 1 на приземје
намена на зградата 530, м.в. “Мочара“, со 6 соби со нето корисна површина од 852м2, со право на сопственост на зградата и на земјиштето под зградата со површина од 2 915м2 и неизградено земјиште со површина
од 1180м , построени на К.П. бр. 144/3, план 5, скица 9,
м.в. “Мочара“, како и сите објекти кои во иднина ќе
бидат изградени на цитираната парцела кој имот е запишан во Имотен лист бр. 920 од 11.06.2003 година,
издадено од ДЗГР Одделение за премер и катастар Гевгелија, сопственост на заложниот должник Друштво
за производство, трговија и услуги ЗОРБАС Андреадис
ДООЕЛ, со седиште во Гевгелија на ул. “Мрзенски
Пат“ бб, со БДС 4204573, во корист на заложниот доверител Стопанска банка, востановена со нотарски акт
Договор за хипотека, со сила на извршна исправа ОДУ
бр. 111/03 од 17.06.2003 година, кај нотарот Нада
Прочкова од Гевгелија.
(16996)
___________
Се продава земјоделско земјиште, сопственост на Исмаили Џеладин, нива во КО Студеничани, заведено во
Поседовен лист бр. 566 на К.П. бр. 1992, план 5, скица 6
во м.в. “Под Скопски Пат“,
култура нива, класа 5, со
Џевкупна површина од 755м2, сопственост на Исмаили
ладин, за купопродажна цена од 300,00 денари по м2.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и непосредните соседи како и лицата со првенствено право на купување, изјавите за прифаќање
на понудата да ги доставата до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. “Ниџе Планина“ бр. 16, нас. Драчево, Скопје,
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот.
Во спротивно, го губат правото на првенство. (16957)
___________
Сопственикот Никола Аначков од Скопје, ул. “Пушкинова“ бр. 4/1-29, својата
недвижност, нива, 5 класа,
со површина од 678м2, во м.в. “Падина“ на К.П. бр.
688/13, КО Радишани, според Поседовен
лист бр. 1491,
ја продава за 100,00 денари за м2.
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Се повикуваат сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.
Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје,
ул. “2 Македонска Бригада“ бр. 54.
(17008)
___________
Се продава недвижност, објект (продавница) означена по К.П. бр. 138, за КО Струга, со вкупна површина од 24,20м2, од кои продавница 22,66м2 и тоалет
1,54м2, опишана во правосилна пресуда П. бр. 1029/96
од 6.11.1996 година, на Основниот суд во Струга, со
почетна цена од 1.000.000,00 денари, по пат на усно
наддавање кое ќе се одржи во просториите на нотарската канцеларија на нотарот Афрдита Билали од Струга, ул. “Струшки кепенци“ бр. 1, во Струга на ден
16.07.2003 година, со почеток во 15,00 часот.
Заинтересираните лица за купување на заложената
недвижност ќе можат да учествуваат на усното јавно
наддавање доколку најдоцна еден ден пред денот на
усното јавно наддавање положат кај нотарот Афрдита
Билали од Струга, гаранција во висина од 10% од определената купопродажна цена.
Заложената недвижност што се наоѓа наспроти поранешна ЗПП, сега Агенција за блокирани сметки, може да се разгледа од страна на заинтересираните лица
секој работен ден од 9,00 до 14,00 часот, единствено со
одобрение од нотарот.
Наддавањето се заклучува по истекот на три минути непосредно по ставањето на најповолната понуда.
Купувачот е должен да ја положи вкупната цена во
рок од 15 дена од денот на продажбата. Во спротивно,
го губи правото на враќање на гаранцијата.
(17009)
___________
Над недвижен имот на ТДПТ АЛПА ОИЛ КОМПАНИ Зеќир ДООЕЛ експорт-импорт с. Челопек, општина Брвеница, кој се состои од: бензинска пумпа со метална кровна конструкција, со сопствена трафостаница
со три цистерни од кои едната е дводелна, а секоја е по
50.000 литри, 3 пумпи за наточување на нафта од која
секоја име по 2 пиштола, која се наоѓа на м.в. “Крушевица“, на К.П. бр. 1399/2, 1400/2 и 1401/2, со површина
од 92м2, со двор од 1393м2, по ПЛ бр. 2193 на КО Челопек, опишани по договор за поклон бр. ОВ. бр.
736/1995 од 15.03.1995 година, протокол бр. 1509-382
од 2.04.1996 година, одобрение за градба бр. 09-382/14, решение за локација 09-51 од 31.10.1995 година, пресуда врз основа на признание П. бр. 1614/95, копие од
катастарски план-ПЛ. бр. 2193 на КО Челопек, договор
за изградба на бетонска столбна трафостаница бр. 01394/1 од 27.02.1996 година, фактура бр. 17/У од
22.05.1996 година, договор за изработка и монтажа на
цистерни бр. 05/96 од 22.01.1996 година, договор за изведба на систем клуч на рака за изработка, транспорт и
монтажа на челична конструкција бр. 08-555 од
14.06.1996 година, како и фактура за поединечно испитување на разводната кутија бр. 6518, 6507, 6521 и
6491, како и регистрација Трег. бр. 1947/99 од
16.06.1999 година, е заснован залог со Договор број
ОДУ 252/2003 заверен кај нотарот Иво Серафимовски
од Тетово, во корист на доверителот Тетовска банка
АД-Тетово, за обезбедување на парично побарување во
износ од 3.000.000,00 денари.
(17066)
___________
Врз основа на Договор за невладетелски рачен залог од прв и втор ред, сочинет од страна на нотарот Нада Палиќ, Центар, Скопје под ОДУ бр. 117/03 од
23.06.2003 година, склучен меѓу Тутунска банка АД
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Скопје како заложен доверител, Трговското друштво за
производство, промет и услуги ЗЕНИТ експорт-импорт
Петко ДООЕЛ Скопје со седиште во Скопје, бул. “Кочо Рацин“ бр. 40 како должник-заложен должник и Петко Ивановски како заложен должник, засновано е заложно право-регистриран залог од втор ред врз подвижен предмет на должникот-заложниот должник Трговското друштво за производство, промет и услуги ЗЕНИТ експорт-импорт Петко ДООЕЛ Скопје, кое заложно право е заведено под единствен деловоден идентификационен број 10120030000656 од 24.06.2003 година
во Централниот регистар-Регистар за подвижни предмети и права Скопје.
(17071)
___________
Над подвижниот имот: товарно моторно возило, регистарски број: VE-146-NN, марка: PEUGEOT FURGON,
тип: PARTNER F, број на шасија: VF35CWJYF60376388,
број на мотор: 10DXBO6012836, година на производство: 2001, сила на моторот:
51KW/KS, работна зафатнина на моторот: 1868см3, форма на каросеријата: фургон, боја на каросеријата: бела 01 и машина за сечење
хартија MS 80 DS со сериски број 5690003, сопственост на Друштвото за производство, промет и услуги
ЈЕЛА Киро ДООЕЛ Неготино, е заснован залог, со солемнизација на Договор за обезбедување на побарување со регистриран залог врз подвижни предмети заверен кај нотарот Бинов Гело од Неготино под ОДУ бр.
167/03 од 20.06.2003 година, во корист на заложниот
доверител Извозно кредитна банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од
800.000,00 денари.
(17116)
___________
Над недвижниот имот даден во користење и сопственост на Трговското друштво “Сатра“ ДООЕЛ, со седиште во Свети Николе, ул. “Маршал Тито“ бр. 75 за
КО Свети Николе и тоа: Лист Б на Имотен лист бр.
706, издаден од ДЗГР-Одделени во Свети Николе, К.П.
бр. 10503, дел 9, план 018, скица
094, м.в. “Вон Град“,
култура 70000, површина 502м2, К.П. бр. 10503, дел 9,
зграда 1, план 018, скица 094, м.в. “Вон Град“ култура
50000, површина 6м2, Лист В на Имотен лист бр. 706,
издаден од ДЗГР-Одделение во Свети Николе: К.П. бр.
10503, дел 7, зграда 1, влез2 2, кат ПР, намена 570, м.в.
“М. Тито“, површина 147м , е заснован залог, со Договор за залог на недвижен имот (хипотека) со својство
на извршна клаузула, заверен кај нотарот Љубомир Доневски од Свети Николе, под ОДУ бр. 89/03 од
09.06.2003 година, во корист на заложниот доверител
Стопанска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 600.000,00 денари.
(17117)
___________
Се продава нива, класа 3, на К.П. бр. 1092, во м.в.
“Кирово Патче“, со површина од 3849м2, заведен во
Поседовен лист бр. 257, за КО Кривогаштани, сопственост на Пупуноски Живко од Прилеп, ул. “Лазо Филипоски“ бр. 75, за цена од 15.000,00 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со горе наведената
парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на
огласот во “Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. “Сотка
Ѓорѓиоски“ бб.
(17123)
___________
Се продава недвижен имот-нива класа 3, м.в. “Бресличија“, КП 2994, план
11, скица 23, КО Кучково, со
површина од 1126 м2, запишано во ПЛ бр. 132, сопственост на Трајко Столевски, по цена од 75,00 денари
по квадратен метар.

Бр. 42 - Стр. 31

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање
на понудата, а доколку се заинтересирани наведениот
износ да го депонираат кај нотарот Ленка Мицајкова,
ул. “Дрезденска“ бр. 15, локал 10, Општина Карпош,
Скопје.
(17146)
___________
Над недвижност: недвижност - бензинска пумпа, со
пропратни објекти која се наоѓа во Куманово, во м.в.
“Елезов камен“, со катастарски индикации: Лист Б: К.П. 12750, план 049, скица 395, култура 70000, површина 1434 м2, - К.П. 12750, зграда 1, план 049, скица
395, култура 50000, површина 130 м2; Лист В: - К.П.
12750, зграда 1, влез 01, кат ПР, намена 00540, собност
001, површина 93 м2, - К.П. 12750, зграда 1, влез 02,
кат МА, намена 00540, собност 004, површина 82 м2, К.П. 12750, зграда 1, влез 02, кат МА, намена 00509,
собност 000, површина 9 м2, сите заведени во Имотен
лист бр. 34382 за КО Куманово, на негово име, чиј препис од 08.05.2003 година на Државен завод за геодетски работи - Одделение за премер и катастар Куманово, воспоставена е хипотека од прв ред во корист на
Стопанска банка АД Скопје, за обезбедување на побарување од 80.000 ЕУР, воспоставена со нотарски акт
ОДУ бр. 124/03 од 17.06.2003 година на нотарот Марјан Коцевски - Куманово.
Имотот - предмет на овој договор за хипотека е
проценет на 195.000 ЕУР.
(17149)
___________
Врз основа на Договор за залог (хипотека), со својство на извршна исправа, составен во форма на Нотарски акт, од нотарот Стојаноска Елизабета под ОДУ бр.
72/03 од 11.03.2003 година, склучен помеѓу Република
Македонија Министерство за финансии - компензационен фонд од странска помош - Јапонија, како заложен
доверител и Друштвото за производство, промет и услуги, увоз-извоз “Имекс“ Поп Димитриоска и др. ДОО
Прилеп, како заложен должник, засновано е заложно
право-хипотека од прв ред, врз недвижен имот сопственост на заложниот должник и тоа деловен објект на
ул. “Круме Волнароски“ бр. 115, на КП број 11290, дел
1, зграда 1, приземје со внатрешна површина од 216 м2,
по Имотен лист број 33105 за КО Прилеп, во корист на
заложниот доверител.
(17174)
___________
Се продава земјоделско земјиште: 1/3 идеален дел
од КО Рибарци, КП.бр.449, дел 2, план 004, скица 004,
м.в. “Чешмата“, култура-лозје, класа 3, со вкупна површина од 1.400 м2 и 1/3 идеален дел од КО Рибарци,
КП.бр.449, дел 2, план 004, скица 004, м.в. “Чешмата“,
култура-нива, класа 3, со вкупна површина од 10.602
м2, сосопственост на Сашко Димов од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 129, издаден од Државен
завод за геодетски работи - Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 90.000,00 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето
кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. “Блажо Алексов“ бб
Кавадарци.
(17182)
___________
Над подвижниот имот сопственост на Трговското
друштво за вработување на инвалидни лица, производство, промет и услуги МЕЛЛИС увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, со БДС 4400011 и тоа: - товарно моторно возило, марка
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PEUGEOT, тип EXPERT FURGONTOL20, бр. шасија
VF3BYRHA12680610, бр. мотор 10DYAZ4005221, раб.
зафатнина 1997, сила на мотор 69 kw, година на производство 2001, со последен регистарски број SK-607-MT
видно од сообраќајна дозвола МК 0776117 издадена на
06.05.2003 година од ГУВР Скопје, е заснован залог со
нотарски акт ОДУ бр.119/03 од 25.06.2003 година изготвен од нотарот Љубица Моловска од Скопје, во корист на заложниот доверител Штедилница Можности
ДОО Скопје, за обезбедување на парично побарување
во износ од 6.000 евра.
(17206)
_______________________________________________
МАЛИ ОГЛАСИ
Се огласуваат за неважечки следните документи:
Пасош бр. 1664328/01 издаден од МВР-Скопје на име
Константин Тамбурковски, Скопје.
Пасош бр. 1341862 издаден од СВР-Тетово на име
Мисини Теута, ул. "Благоја Тоска" бр. 314, Тетово.
(17010)
Пасош бр.540395 издаден од СВР-Скопје на име Гелевски Зоран, ул. "Карл Липнехт" бр.1-1/6, Скопје.
(17053)
Пасош бр. 583158/95 издаден од СВР-Тетово на име
Шериф Шабани, с. Нераште, Тетово.
(17073)
Пасош бр. 1456953/00 издаден од СВР-Скопје на име
Сиана Несими, ул. "Струма' бр. 3/3-3, Скопје. (17075)
Пасош бр. 1537861/01 издаден од СВР-Скопје на име
Стаменков Владимир, ул. "В. Влаховиќ" бр. 31/1-10,
Скопје.
(17099)
Пасош бр.1164263 издаден од СВР-Скопје на име
Светлана Ѓоргиевска, с.Сопиште, Скопје.
(17114)
Пасош 1679399 издаден од СВР-Скопје на име Алии
Ваид, ул. " Маршал Тито" бр.58, с. Арачиново, Скопје.
(17128)
Пасош бр.1606004/01 издаден од СВР-Скопје на име
Шенол Халими, ул. "Виничка" бр.7, Скопје.
(17130)
Пасош бр. 937702 издаден од СВР-Тетово на име
Асије Нухи, с. Боговиње, Тетово.
(17136)
Пасош бр. 1003637 издаден од СВР-Скопје на име
Турќеан Алишан, ул. "Метохиска" бр. 45-а, Скопје.
(17137)
Пасош 1446149 издаден од СВР-Скопје на име Азем
Шабани, ул, "Јајце" бр. 27-а, Скопје.
(17147)
Пасош бр. 124832 на име Риза Демце, с. Бела Црква,
Ресен.
(17153)
Пасош бр. 1270171 на име Христов Бојан, ул. "Ј.
Христовски" бр. 4/2, Битола.
(17154)
Пасош бр. 1266236 на име Неделковски Дејан, ул.
"Ж. Ј. Шпанац" бр. 158, Битола.
(17155)
Пасош бр. 1338495 на име Тупанчески Стефчо, ул.
"Вељко Влаховиќ" бр. 38, Струга.
(17156)
Пасош бр. 1342061 на име Мустафи Ружди, с. Синичане, Тетово.
(17161)
Пасош бр. 1751030 на име Асаноска Фатлуне, с. Стрелци, Кичево.
(17163)
Пасош бр. 269850 на име Спасески Спасе, ул.
"Партизански Одреди" бр. 38, Охрид.
(17164)
Пасош бр. 247308/94 на име Абдулмемет Зулбехари,
с. Нераште, Тетово.
(17166)
Пасош бр. 1492863 на име Аврамоски Милутин, ул.
"Елпида Караманди" бр. 24, Струга.
(17173)
Пасош бр. 182561 издаден од СВР Тетово на име
Бурханедин Кадрии, с. Одри, Тетово.
(17248)
Пасош бр.1422676 издаден од СВР-Скопје на име
Јетон Љјатифи, с. Копаница, Скопје.
(17252)
Пасош бр. 1471599 издаден од СВР-Велес на име
Александра Нешова, ул. "Благој Ѓорев" бр.104-б/79,
Велес.
(17262)
Пасош бр. 1572878 на име Мемедова Ѓултен, с.
Бањско бр. 194, Струмица.
(17266)
Пасош бр. 1572877 на име Мемедов Ѓунет, с. Бањско
бр. 194, Струмица.
(17267)
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Пасош бр. 1032399 издаден од СВР-Скопје на име
Ивановски Мите, ул. "24" бр.3-а, с. Волково, Скопје.
(17270)
Пасош бр. 1555249 на име Неат Рушитоски, с.
Пресил, Крушево.
(17274)
Пасош бр. 1511721 на име Кочоска Валентина, ул.
"П. Тошев" бр. 62, Прилеп.
(17275)
Пасош бр. 1511720 на име Кочоски Жарко, ул. "П.
Тошев" бр. 62, Прилеп.
(17276)
Пасош бр. 1465074/00 издаден од СВР-Тетово на име
Османи Сузана, ул. "146" бр.20, Тетово.
(17278)
Пасош бр. 1272416 издаден од СВР-Скопје на име
Александар Трајковски, ул. "Козара" бр. 33, Скопје.
(17279)
Пасош бр. 1703633/02 издаден од СВР-Тетово на име
Абдурамани Шабан, ул. "Мирче Ацев" бр. 65, Тетово.
(17281)
Пасош бр. 0678066 издаден од СВР-Скопје на име
Лефтерија Манчевска, ул. "Охридска" бр. 1, Скопје.
(17283)
Пасош бр. 1417317 издаден од СВР-Скопје на име
Којдовска Маја, бул. АСНОМ" бр. 10/2-6, Скопје. (17285)
Пасош бр. 1166738 на име Ислами Шерифе, с. Седларце, Тетово.
(17287)
Пасош бр. 1508980 на име Ислами Шериф, с. Седларце, Тетово.
(17288)
Пасош бр.1064391 издаден од СВР-Скопје на име
Топчиевски Дејан, бул. "Јане Сандански" бр.35/5-22,
Скопје.
(17290)
Пасош бр. 1843314 на име Димитар Кузманов,
Кочани.
(17303)
Пасош бр. 1153389/98 на име Пешиноски Боро, с.
Вевчани, Струга.
(17304)
Пасош бр. 1313290/99 издаден од СВР-Скопје на име
Оцевска Совка, ул. "В. С. Бато" бр. 83/2-32, Скопје.
(17355)
Пасош бр. 1601725/01 издаден од СВР-Скопје на име
Оцевска Анита, ул. "В. С. Бато" бр. 83/2-32, Скопје.
(17356)
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр.
41/03 за пасош бр. 553345 на име Јовановски Стојанче,
ул. "П. Караѓозов" бр. 83, Штип, наместо "Стојанче"
треба да стои "Стојиле".
(16866)
Пасош бр. 0240890/94 на име Миле Стојановски, с.
Конопница, Крива Паланка.
(9754)
Пасош бр. 1685960 на име Тони Симоновски, с.
Радибуш, Крива Паланка.
(15169)
Пасош бр. 0112441 на име Трајковски Санде, ул. "М.
Тито" бр. 58, Крива Паланка.
(17151)
Пасош бр. 1776771/02 издаден од СВР-Скопје на име
Алимовски Реџеп, с. Арачиново, Скопје.
(17365)
Пасош бр. 878679/96 на име Капроли Гзим, ул. "М.
Чеде Филипоски" бр. 122, Гостивар.
(16867)
Чекови од тековна сметка бр.11204578 со бр. 0010005830321 , 0010005830322 и бр. 0010005830323 издадени од Комерцијална банка на име Димитровска
Златка, Скопје.
(17124)
Чек од тековна сметка бр.10678060 со бр. 0015000-377511 издаден од Комерцијална банка на име Васев
Иван, Скопје.
(17145)
Работна книшка на име Балиќ Ваиље, Скопје. (17029)
Работна книшка на име Ајдини Мирвет, Скопје.
(17048)
Работна книшка на име Арсовска Мирјана, Скопје.
(17056)
Работна книшка на име Бејамин Шехи, Скопје.
(17059)
Работна книшка на име Тасеска Анета, Скопје.
(17060)
Работна книшка на име Тодоров Златко, Скопје.
(17063)
Работна книшка на име Тодевски Сашо, Скопје.
(17064)
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Работна книшка на име Мирчевска Светлана, Скопје.
(17067)
Работна книшка на име Ќазим Беќир, Скопје. (17069)
Работна книшка на име Илија Камчески, Скопје.
(17126)
Работна книшка на име Гаврило Гаврилоски, Скопје.
(17127)
Работна книшка на име Зоран Донески, Скопје.
(17133)
Работна книшка на име Миљихате Река, Скопје.
(17138)
Работна книшка на име Нуране Рамадани, Скопје.
(17258)
Работна книшка на име Антиќ Миомир, Скопје.
(17268)
Работна книшка на име Дрита Османи, Скопје.
(17272)
Работна книшка на име Трајковски Дејан, Скопје.
(17282)
Воена книшка на име Василевски Александар, Скопје.
(17129)
Воена книшка на име Стојановски Цеко, Скопје.
(17139)
Свидетелство за 2 година издадено од ДСЕПУ
"Васил Антевски Дрен" на име Филип Младеновски,
Скопје.
(17026)
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од АСУЦ
"Боро Петрушевски" на име Спасески Златко, Скопје.
(17057)
Свидетелства за 5 и 6 одделение издадени од ОУ "Петар Здравковски Пенко" на име Иван Џонов, Скопје.
(17058)
Свидетелство
за завршено средно образование
издадено од "Јахја Кемал" на име Ајхан Коч, Гостивар.
(17132)
Свидетелство за 2 година издадено од МБУЦ "Илија
Николовски Луј" на име Фаризи Африм, Скопје.
(17134)
Свидетелство за 2 година издадено од МБУЦ "Илија
Николовски Луј" на име Ертан Алили, Скопје. (17135)
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома за завршено средно образование издадени од ММУЦ " Панче
Арсовски" на име Фатмир Заимов, Скопје.
(17141)
Свидетелство за 8 одделение издадено од РУ "Кочо
Рацин" на име Габоров Светлана, Скопје.
(17144)
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Стојановска
Андријана, Крива Паланка.
(17158)
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Тодорчева Благица, Неготино.
(17162)
Свидетелства од 6 и 7 одделение на име Муслиоски
Џезаир, Струга.
(17165)
Свидетелства од 1 и 2 година на име Звонко Вучевски, Крива Паланка.
(17168)
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Гуџевска Тања, Виница
(17170)
Свидителства на име Џенгис Ибраими, Гостивар.
(17171)
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома
издадени од ПСУ "Јахја Кемал" на име Лочи Енсар,
Скопје.
(17177)
Свидетелство за 4 година и диплома за завршено
средно образование издадени од гимназијата "Ѓорѓи
Димитров" на име Секуловска Славица, Скопје.(17222)
Свидетелство за 4 година издадено од гимназијата
"Зеф Љуш Марку" на име Кирил Павловски, Скопје.
(17261)
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Фекрет Сулиси, Куманово.
(17284)
Диплома за завршено средно образование издадена
од гимназија "Ѓорѓи Димитров" на име Методија Поп
Тонев, Скопје.
(17140)
Уверение за завршен 7 степен издадено од Економски факултет на име Чачиќ Лила, Скопје.
(17142)
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Даночна картичка бр. 4030992244438 издадена од
Управа за јавни приходи на име "САМОИЛ ВАСИЛ"
ДООЕЛ, Скопје.
(17074)
Даночна картичка 4030989248287 издадена од
Управа за јавна приходи на име "ЛАСЕР" П.О., Скопје.
(17131)
Даночна картичка бр. 4030991250809 издадена од
Управа за јавни приходи на име "ТРИХИНА" ДООЕЛ,
Скопје.
(17143)
Даночна картичка бр. 4030995142687 издадена од
Управа за јавни приходи на име "БАУКОП", Скопје.
(17148)
Даночна картичка бр. 4030977226288 издадена од
УЈП на име Здружение на пензионери на општина
"ЦЕНТАР", Скопје.
(17257)
Даночна картичка бр. 4030003467458 издадена од
УЈП на име ДПТУ "Бети 03", Скопје.
(17263)
_______________________________________________
ЈАВНИ ПОВИЦИ
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни
работи, објавува
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 45/2003
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Набавувач
Министерство за внатрешни работи на Република
Македонија, ул. “Димче Мирчев“ бб, 1000 Скопје.
2. Предмет на набавката
Конфекционирање на летни кошули за припадниците на Полицијата - согласно Уредбата за униформата
и ознаките на униформата на Полицијата (“Службен
весник на РМ“ бр.10/2000 од 15.02.2000 година).
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.
4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со
набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.
5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки (“Службен
весник на РМ“ бр. 21/2002).
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
1. Назив на понудувачот, односно производителот.
2. Вкупна и единечна цена во денари (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон
државата), со вклучен превоз до набавувачот, цените
да бидат дадени исклучиво во денари.
3. Начин на плаќање.
Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно
ЗЈН потребно е пред добивање на истиот да достави
банкарска гаранција од првокласна банка во прилог во
висина на бараниот износ.
4. Рок на испорака.
5. Понудата може да биде само со една опција, без
дополнителни варијанти.
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која понудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни
набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 2/2002),
задолжително треба да ја приложи):
1. Извод од регистрација на дејноста.
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во
оригинален примерок или копија заверена од нотар.
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или
ликвидација.
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е
изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на
дејност.
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5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН
ПОНУДУВАЧ
- цена
50 бода;
- квалитет
30 бода;
- рок на испорака
10 бода;
- начин на плаќање
10 бода.
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано
од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во
последното средство за јавно информирање.
- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60
дена од денот на нејзиното отворање.
- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.
- Понудата и другата документација се доставуваат
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки,
преку Писарницата на Министерството за внатрешни
работи или лично до Комисијата на 21.07.2003 година
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.
- Понудите кои не ги содржат бараните податоци,
како и оние за кои цените не се искажани во денари,
односно кон кои не е приложена бараната придружна
документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за
нецелосни и нема да се разгледуваат.
- Дополнителни појаснувања можат да се добијат
на телефон 3112-141.
- МВР го задржува правото за поделба на набавката.
Комисија за јавни набавки
___________
Врз основа на член 11, 16 и 17 од Законот за јавни
набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002) - пречистен
текст и Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки, Комисијата за јавни набавки на
опрема, стоки, вршење услуги, материјални права и
градежни работи на Министерството за образование и
наука, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА
ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Набавувач: Министерство за образование и наука, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 9 - Скопје.
1.2. Предмет на набавката: Изработка на педагошка
евиденција и документација за основните и средните
државни училишта во Република Македонија, за учебната 2003/2004 година.
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право
на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно
со одредбите од Законот за јавни набавки.
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Тендерската документација може да се види и подигне во Министерството за образование и наука - Одделение за инвестиции - зграда на Влада на РМ, кула 7,
соба 501 со надоместок од 500,00 денари.
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА:
- име, адреса и седиште на понудувачот;
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- единечна цена по примерок со вклучен ДДВ,
транспортни трошоци франко Подрачната единица на
МОН на Општината и вкупна цена на понудата;
- начин на плаќање;
- рок на изработка.
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- Документ за бонитет издаден од Централниот регистар согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет („Сл. весник на РМ“ бр. 12/98 и
55/98), оригинал или заверена фотокопија од нотар;
- Потврда од Управата за јавни приходи, за платени
даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара
од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија од
нотар);
- Извод од регистрација на дејноста;
- Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација, не постара од шест
месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар);
- Уверение од надлежен суд дека со правосилна
пресуда не е изречена мерка за безбедност-забрана за
вршење на дејноста, не постара од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар);
- Документ за расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката,
број и структура на вработени по квалификации и
искуство;
- Референц листа за досега завршени работи од овој
вид во последните три години со измени, датуми и
примачи.
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН
ПОНУДУВАЧ:
- цена
40 бода,
- рок на изработка
30 бода,
- начин на плаќање
15 бода,
- техничко-технолошки бонитет
10 бода,
- економско-финансиски бонитет
5 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 одговорното лице на понудувачот.
6.2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик, на кој во горниот лев агол
треба да стои ознаката „не отворај“ и бројот на повикот.
Во средината на пликот треба да биде назначена точната
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 документација и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“ и
точната адреса на испраќачот-понудувачот.
7. РОКОВИ
7.1. Рок за доставување на понудите: до денот и часот на самото отворање на понудите.
7.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден
15.07.2003 год., со почеток во 10 часот во просториите
на зградата на Владата на РМ, кула 7, сала за состаноци на втори спрат, 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 изработени според тендерската документација и отворениот
повик нема да се разгледуваат.
Комисија за јавни набавки
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Врз основа на член 11, 16 и 17 од Законот за јавни
набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002) - пречистен
текст и Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки, Комисијата за јавни набавки на
опрема, стоки, вршење услуги, материјални права и
градежни работи на Министерството за образование и
наука, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА
ОГРЕВНО ДРВО, ЈАГЛЕН И НАФТА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ ДРЖАВНИ
УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
ГРЕЈНАТА СЕЗОНА 2003/2004 ГОДИНА, СО ЈАВНО
ОТВОРАЊЕ
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Набавувач: Министерство за образование и наука, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 9 - Скопје.
1.2. Предмет на набавката:
- огревно дрво, прва класа, дабово или буково, количина ........................................34.527 просторни метри,
- јаглен лигнит со гранулација 80-160 мм, количина.......................................................................... 693 тони,
- нафта - екстра лесно масло за горење (ЕЛ)..............
...................................................................9.014.331 литри.
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право
на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно
со одредбите од Законот за јавни набавки.
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Тендерската документација може да се подигне во
Министерството за образование и наука - Одделение за
инвестиции - зграда на Влада на РМ, кула 7, соба 501
со надоместок од 500,00 денари.
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА:
- име, адреса и седиште на понудувачот;
- единечна цена во зависност од набавката - по просторен метар/тон/литар со вклучен ДДВ, транспортни
трошоци франко училиштата и вкупна цена на понудата;
- начин на плаќање;
- рок на набавката до почетокот на грејната сезона
и сукцесивно, во текот на истата.
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- Документ за бонитет издаден од Централниот
регистар согласно Правилникот за содржината на
документот за бонитет („Сл. весник на РМ“ бр.
12/98 и 55/98), оригинал или заверена фотокопија
од нотар;
- Потврда од Управата за јавни приходи, за платени
даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара
од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија од
нотар);
- Извод од регистрација на дејноста;
- Потврда од надлежен суд дека не е отворена
постапка за стечај или ликвидација, не постара од
шест месеци (оригинал или заверена фотокопија од
нотар);
- Уверение од надлежен суд дека со правосилна
пресуда не е изречена мерка за безбедност-забрана за
вршење на дејноста, не постара од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар);
- Документ за расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката,
број и структура на вработени по квалификации и
искуство;
- Референц листа за досега извршени работи од овој
вид во последните три години со износи, датуми и примачи.
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5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН
ПОНУДУВАЧ:
- цена
40 бода,
- начин на плаќање
30 бода,
- техничко-технолошки бонитет
20 бода,
- 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 одговорното лице на понудувачот.
6.2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик, на кој во горниот лев агол
треба да стои ознаката „не отворај“ и бројот на повикот. Во средината на пликот треба да биде назначена
точната 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 документација и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен
плик ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“ и точната адреса на испраќачот-понудувачот.
7. РОКОВИ
7.1. Рок за доставување на понудите: до денот и часот на самото отворање на понудите.
7.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден
15.07.2003 год., со почеток во 12 часот во просториите
на зградата на Владата на РМ, кула 7, сала за состаноци на втори спрат, 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 изработени според тендерската документација и отворениот
повик нема да се разгледуваат.
Комисија за јавни набавки
___________
Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98,
50/2001, 2/2002 и 24/2003), Комисијата за јавни набавки при Министерството за економија, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 7/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ
НА БИЛТЕН
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Набавувач: Министерство за економија, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 15, 1000 Скопје.
2. Понудувач: Право да поднесе понуда има секое заинтересирано правно и физичко лице регистрирано за
печатење и услужни активности во врска со печатењето.
2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА
2.1. Печатење на Билтен за потребите на Министерството за економија во 2003/2004 со следните технички карактеристики:
- формат: А4;
- обем до 50 страници + корица;
- внатрешен дел: хартија кунстдрук мат 85 грамска;
- корици: кунстдрук 135 грамска пластифицирана;
- печат 4/4 - корица; 4/4 - внатрешен дел (полн колор);
- фотографии: полн колор - разни големини;
- тираж: до 700 примероци на македонски јазик и
300 на англиски јазик.
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2.2. Компјутерска обработка и подготовка на текстот на македонски јазик и англиски јазик.
2.3. Дизајн на целото издание.
2.4. Дистрибуција.
3. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ:
- назив на понудувачот;
- опис на хартијата што понудувачот ќе ја користи
при печатењето на Билтенот (формат, тежина, дебелина, производител и земја на производство);
- поединечна, фиксна (непроменлива сé до конечното исполнување на договорот) и искажана цена во денари, од примерок и вкупна цена за наведениот тираж
со посебно искажан ДДВ и други давачки;
- рок на извршување на услугата (искажан во денови сметан од денот на доставување на порачката);
- начин и рок на плаќање.
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Извод од регистрација на дејноста.
2. Документ за бонитет на понудувачот издаден од
Централниот регистар, во оригинал или копие заверено
кај нотар.
3. Доказ за техничка способност на понудувачот
(член 23 од Законот за јавни набавки):
- список со извршени услуги во последните три години;
- опис на техничките постројки на понудувачот,
мерките што ги презел за обезбедување на квалитетот;
- посочување на вклучени технички лица, особено
на оние задолжени за контрола на квалитетот.
4. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (потврда од надлежниот Основен суд), не постар од 6 месеци.
5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност,
не постар од 6 месеци.
6. Потврда од Управата за јавни приходи за платени
даноци, придонеси и други јавни давачки (не постар од
шест месеци).
Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален
примерок или заверена копија од нотар, освен изводот
од регистрација на дејноста.
Понудите кои не ја содржат погоре наведената придружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и
ќе бидат исклучени од натамошната постапка, односно
нема да бидат евалуирани (оценети).
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН
ПОНУДУВАЧ
1. Цена
35 поени;
2. Квалитет
35 поени;
3. Рок на извршување на услугата
20 поени;
4. Начин и рок на плаќање
10 поени.
Најповолниот понудувач ќе биде избран согласно
член 27, став 1, алинеја 2 од Законот за јавни набавки,
односно набавката ќе му се даде на економски најсилниот понудувач во поглед на цената, квалитетот, рокот
на извршувањето на услугата и начинот на плаќање.
Напомена: Министерството за економија (набавувачот) го задржува правото да избере понуда за поединечни точки од предметот на набавката.
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
Рокот за доставување на понудите изнесува 21 (дваесет и еден), ден од денот на објавувањето на огласот
за барањето за прибирање на понуди (вклучувајќи го и
денот на објавувањето).
Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доставување ќе се сметаат како ненавремени и нема да бидат
разгледувани.
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Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан во членовите 53 и 54 од Законот за јавни набавки.
Понудувачите, во согласност со член 54, став 1 од
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на
понудувачот.
Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кон кои не е приложена бараната документација, како и оние кои не се во согласност со Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.
Комисија за јавни набавки
___________
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки
(„Службен весник на РМ“ бр. 26/98, 21/2002 и 24/2003),
Фондот за магистрални и регионални патишта – Скопје, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08-4/03
1. Предмет на набавката е: Реконструкција на регионален пат Р-503 Царина-Стење, од км. 19+430 до км.
20+700.
2. Финансирањето ќе се врши од средствата на
Фондот за магистрални и регионални патишта, утврдени со програмата за 2003 година.
3. Повикот е јавен и анонимен, а право на учество
имаат сите домашни фирми кои се регистрирани за
градежна дејност од областа на изградбата на автопатишта, магистрални и регионални патишта, а ги исполнуваат следните услови:
3.1. Временски период како изведувач на работи од
видот на изградбата на патишта, минимум 5 години.
3.2. Просечна годишна реализација за последните 3
години од минимум 5 милиони евра, што се докажува
со усвоени годишни завршни сметки.
4. Доставување и содржина на понудата:
Понудата треба да ги содржи следните податоци:
4.1. Име и адреса на понудувачот.
4.2. Извод од регистрација на дејноста.
4.3. Доказ за бонитет издаден од Централниот регистар во оригинал или заверена копија кај нотар (член
24 од З.Ј.Н.).
4.4. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, оригинал
или копија заверена кај нотар.
4.5. Потврда од надлежен суд дека не е отворена
постапка за стечај или ликвидација.
4.6. Нема правосилна пресуда со која е изречена
мерка за забрана за вршење на дејност.
Документите по точка 4.3. до заклучно со точката
4.5. да не се постари од 6 (шест) месеци.
4.7. Список на изведени објекти од ваков вид во
последните 5 (пет) години, со износи, датуми и нарачатели.
4.8. Список на проекти на кои моментално е ангажиран понудувачот.
4.9. Опис и список на механоопременоста, машини,
бази, постројки по вид, перформанси, години на старост и сл., како и опремата за докажувањето и контролата на квалитетот на лабораторијата.
4.10. Податоци за кадровската екипираност на техничките стручни лица кои ќе бидат вклучени за извршувањето на работите и контролата на квалитетот онака како се бара во понудената документација.
4.11. Методологија на градењето, програма за изведување и извори на материјалите, како и организација
на контролата на квалитетот на работите (лаборатории).
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4.12. Пополнета пресметка со единечни цени и
вкупна цена како што е дадена во оригиналот на тендерската документација.
4.13. Рок на извршување.
Во вкупната цена треба да биде искажана вредноста
на ДДВ.
5. Останати услови
5.1. Со понудата се доставува гаранција на понудата
од прифатлива банка на 5% од вкупно понудената цена.
5.2. Важност на понудата 63 дена (9 недели).
6. Критериуми за избор:
- понудена цена
- докажан квалитет и спремност на
досега извршени работи од ваков вид
- рок на извршување

40 поени;
40 поени;
20 поени.

7. Рок и начин на доставување на понудите
7.1. Рокот и начинот на доставување на понудите е
најдоцна до 21.07.2003 година до 11 часот, лично во
архивата на нарачателот: Фонд за магистрални и регионални патишта, ул. „Даме Груев“ бр. 14-Скопје.
7.2. Понудите се доставуваат согласно член 56 и
член 57 од Законот за јавни набавки.
7.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
7.4. Понудите што ќе пристигнат по утврдениот
рок, нема да се разгледуваат и ќе бидат отфрлени без
отворање.
8. Завршни одредби
8.1. Отворањето на понудите е јавно во присуство
на овластените претставници на понудувачите, што се
докажува со оригинален документ заверен од одговорното лице на фирмата.
8.2. Јавното отворање ќе се изврши на ден
21.07.2003 година во 12 часот, во просториите на Фондот, 6-ти кат.
8.3. Понудената документација може да се подигне секој работен ден од 08-14 часот, соба бр. 6 на трети кат, а
по извршената уплата на неповратен надоместок во износ
од 10.000,00 денари во Фондот или на жиро сметка број
300000001613049 ЕДБ 4030981217633 кај Комерцијална
банка – Скопје. Техничката документација може да се
разгледа во истиот термин секој работен ден.
Комисија за јавни набавки
___________
Врз основа на член 17 и 18 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
21/02 - пречистен текст), Комисијата за јавни набавки
на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје - Скопје,
објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА
НА ДИЗЕЛ ГОРИВО
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
I.1. Набавувач:
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје, со седиште
во Скопје на бул. “Александар Македонски“ бр. 10.
I. 2. Предмет на набавката: Дизел гориво: Д-1,
Д-2.
I. 3. Вид и количина: дадено во тендер документацијата.
I. 4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:
Бодови
- цена
50;
- рок на плаќање
20;
- одржување и осовременување
на пумпни апарати
30;
Вкупно бодови
100.

Бр. 42 - Стр. 37

I. 5. Рок на доставување на понудите: 21 ден од денот
на објавувањето на јавниот повик, односно до 30.07.2003
година до 12,00 часот.
I. 6. Важност на понудата е 30 дена од денот на
прифаќање на понудата.
I. 7. Право на учество на повикот имаат сите домашни и странски правни лица.
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
II. 1. Тендерската документација може да се подигне во ЈСП Скопје - Дирекција, Скопје - Служба за набавки, соба бр. 13, секој работен ден од 10-13 часот.
II. 2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничката документација е неповратен, изнесува 1.000 денари и се уплатува при подигање на документацијата во благајната или на жиро
сметка 300000000232933, даночен број 4030955261454,
депонент на Комерцијална банка - Скопје.
II. 3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендерската документација ќе имаат право да поднесат понуди.
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
III. 1. Понудата треба да го содржи името, адресата
и седиштето на понудувачот.
III. 2. Понудата треба да содржи единечна и вкупна
цена на набавката (со сите давачки-царина, данок и
слично) изразена во денари, на паритет франко магацин на набавувачот.
III. 3. Понудата треба да го содржи рокот на плаќање.
III. 4. Понудата треба да го содржи особено начинот и условите под кои ќе се одржуваат и осовременат
пумпните апарати кои постојат кај набавувачот.
III. 5. Понудата треба да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 25 од
Законот за јавни набавки), како гаранција за квалитетно и сигурно работење:
- референци-список на големи испораки на гориво
во последните две години;
- техничка опременост-опис на техничките постројки со кои располага понудувачот и мерки што ги презема за обезбедување на квалитетот на горивото;
- кадровска структура-посочување на технички лица задолжени за контрола на квалитетот.
IV. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Понудувачот треба да приложи:
IV. 1. Извод од регистрација на дејноста.
IV. 2. Документ за бонитет од Централниот регистар.
IV. 3. Доказ дека над понудувачот не е отворена постапка за стечај или ликвидација.
IV. 4. Доказ дека со пресуда не му е изречена мерка
на безбедност забрана на вршење на дејност.
IV. 5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени јавни давачки.
Документите од претходниот став, точките 2, 3, 4 и
5 не смеат да бидат постари од шест месеци, во оригинал или копија заверена на нотар.
IV. 6. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 5% од вредноста на
понудата во валутата на понудата, која треба да биде
прикажана во придружната документација.
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
V. 1. Понудата се доставува во еден оригинален
примерок, потпишан од страна на одговорното лице на
понудувачот.
V. 2. Понудата се испраќа во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.
Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја
носи ознаката “не отворај“ како и бројот на отворениот
повик.
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Истиот не треба да содржи никаква ознака со која
би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначен набавувачот и
неговата адреса.
Првиот внатрешен плик ја содржи бараната документација и ја носи ознаката “документација“. Вториот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака “понуда“.
V. 3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на ЈСП Скопје - Дирекција, најдоцна
до 30.07.2003 година до 12 часот, со обезбедување на
доказ за датумот на предавањето на понудата.
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
VI. 1. Понудата која не е предадена во предвидениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.
VI. 2. Јавното отворање на понудите во присуство
на овластените претставници на понудувачите ќе се изврши на 30.07.2003 година, во 12 часот во просториите
на дирекцијата на ЈСП Скопје, во салата за состаноци.
VI. 3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.
VI. 4. Секој понудувач може да учествува само со
една понуда.
VI. 5. За подетални информации понудувачите можат да се обратат на телефон: 31-74-263 и 31-74-248.
Комисија за јавни набавки
___________
Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002), ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-20/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЈАВНА НАБАВКА –
ИЗВРШУВАЊЕ НА АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА ЗА
ОСНОВНА МЕХАНИЗАЦИЈА НА ПЕ РУДНИК – ПОДРУЖНИЦА РЕК – БИТОЛА, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 9,
Скопје.
1.2. Предмет на набавка:
- Прибирање на понуди за извршување на антикорозивна заштита за основна механизација на ПЕ Рудник (пескарење, чистење на премази, АКЗ на ЧК по важечки технички нормативи за АКЗ).
Тендерската документација (спецификација) може
да се подигне од ПЕ Рудник. Лице за контакт Божидар
Чона, тел. 206 783.
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден
14.07.2003 година во 11 часот во просториите на Подружница РЕК „Битола“.
Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на
учество на сите правни и физички лица регистрирани
за дејност согласно набавката.
2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Како во т. 1 со тоа што материјал за АКЗ, потрошен материјал, ХТЗ опрема, сместување и исхрана
обезбедува изведувачот.
2.2. Набавувачот си го задржува правото, исполнувањето на предметната набавка да го додели на повеќе
набавувачи.
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
Во понудата да биде дадена:
3.1. Цена по позиции и вкупна цена како и севкупна
вредност на понудата, изразена во МКД/ЕУР за м2 или
кг. со посебно искажан данок на додадена вредност,
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- Понудувачот е слободен понудата да ја изрази во
странска конвертибилна валута,
- При одлучувањето, договарањето и реализацијата
на набавката ќе се применува среден курс на Народна
банка – Р. Македонија.
3.2. Рок на извршување на работите.
3.3. Начин на плаќање.
3.4. Гаранција за квалитет.
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН
ПОНУДУВАЧ:
- цена
40 бода,
- квалитет
40 бода,
- начин на плаќање
10 бода,
- рок на извршување
10 бода.
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА
5.1. Понудата се доставува во 1 оригинален примерок потпишан од одговорно лице на понудувачот на
адреса Подружница РЕК „Битола“ – „Новачки пат“ б.б.
Битола (за Комисија за јавни набавки).
5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната документација:
- документ за бонитет од Централниот регистар во
оригинал или заверен препис кај нотар, странско правно или физичко лице доставува ревизорски извештај од
странска реномирана ревизорска институција регистрирана за вршење ревизија;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени
даноци, придонеси и други јавни давачки;
- доказ за техничка способност – референцна листа;
- доказ дека подносителот на понудата не е под
стечај, односно не е во процес на ликвидација;
- доказ дека против понудувачот нема изречено безбедносна мерка „забрана на вршење на дејност“;
- решение за регистрација на дејност;
- целокупната документација се поднесува во оригинал или заверен препис.
5.3. Рок на доставување на понудата – најдоцна до
денот и часот на јавното отворање.
5.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.
5.5. Понудата и придружната документација се доставуваат во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот
за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002).
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и
оние кои не се изработени во согласност со барањата
на Отворениот повик, односно во согласност со Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.
6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.
6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат во
Подружница РЕК Битола.
Комисија за јавни набавки
___________
Согласно член 17 и 18 од Законот за јавни набавки
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
21/2002), Комисијата за јавни набавки во ЈП “Македонијапат“ - Скопје, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 22/2003
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Набавувач по овој Отворен повик бр. 22/2003 е
ЈП “Македонијапат“ - Скопје, со седиште на ул. “Даме
Груев“ бр. 14, Скопје.
1.2. Предмет на набавката е:
- Изградба на армирано-бетонски мост на реката
Луда Мара на регионалниот пат Р-107.
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1.3. Постапката на повикот се спроведува со Отворен
повик согласно член 18 од Законот за јавни набавки.
1.4. Предмерот на работите што е предмет на набавката може да се подигне во архивата на ЈП “Македонијапат“ - Скопје, од 07,00 до 15,00 часот секој работен
ден и техничката документација може да се разгледа
секој работен ден.
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и
седиштето на понудувачот.
2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за
позициите од овој повик и вкупната цена на набавката.
2.3. Понудата треба да биде изразена во единечна
цена и вкупна цена.
2.4. Во вкупната единечна понудена цена треба да
бидат вкалкулирани сите трошоци на понудувачот од
чинењето за набавка, даноци, осигурување и сите останати давачки кои би ја товареле цената.
Во цената да биде пресметан и ДДВ.
2.5. Понудувачот може да даде понуда која ќе го
опфати целокупниот обем на набавката или одредени
делови од истата.
Согласно Законот за јавни набавки, набавката може
да се подели на делови.
2.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.
2.7. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на работите што е предмет на набавката.
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА
3.1. Понудувачот да достави документација согласно член 24 од Законот за јавни набавки.
3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар
во оригинал или копие заверено кај нотар.
3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.
3.4. Извод од судска регистрација на дејност.
3.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес
на ликвидација.
3.6. Потврда дека не е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност.
3.7. Странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач да достави документ согласно член
24 од Законот за јавни набавки.
3.8. Гаранција за квалитет на производот.
3.9. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени
во член 26 од Законот за јавни набавки.
3.10. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество во јавниот повик,
согласно член 31 од Законот за јавни набавки.
4. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ (кои
понудувачот, во согласност со член 25, став 1, алинеја
1, 2 и 3 од Законот за јавни набавки, ги приложува кон
понудата, односно):
- список на главни испораки на стоки или извршени
услуги во последните три години со износите, датумите и примачите;
- опис на техничките постројки на понудувачот,
мерките што ги презел за обезбедување на квалитетот
и истражувачки погони;
- посочување на вклучени технички лица, за извршување на предмерот на набавката.
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН
НАБАВУВАЧ
5.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се во согласност со член 27 од Законот за јавни набавки и тоа:
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- понудена цена ............................................40 поени;
- докажан квалитет и спремност
на досега извршени работи
од ваков вид ..................................................30 поени;
- рок на извршување ....................................20 поени;
- начин на плаќање .......................................10 поени.
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и
57 од Законот за јавни набавки.
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
6.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до
денот и часот на јавното отворање.
6.4 Отворањето на понудите ќе се изврши на
18.07.2003 година (петок), во 12,00 часот, во просториите на ЈП “Македонијапат“, ул. “Даме Груев“ бр. 14,
Скопје, во сала на IV кат.
6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои не се изработени согласно Законот за јавни набавки (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2002) нема да се
разгледуваат.
Комисија за јавни набавки
_______________________________________________
БИЛАНС НА УСПЕХ
Врз основа на член 565, став 3 од Законот за трговски друштва, Пазарот на пари и краткорочни хартии од
вредност а.д. Скопје, објавува извадок од ревидираниот
финансиски извештај за 2002 година, со мислење на
овластениот ревизор КПМГ-Македонија во согласност
со меѓународните ревизорски стандарди, а кој е усвоен
на Осмото редовно собрание на акционерите, одржано
на ден 28.05.2003 година. Во извештајот, овластениот
ревизор меѓу другото вели: Според наше мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на Пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност на 31 декември 2002 година, како и резултатот од работењето и паричниот тек
за годината тогаш завршена, во согласност со македонските закони.
Овластен ревизор на РМ
Гордана Никушевска
БИЛАНС НА СОСТОЈБА

КПМГ ДООЕЛ
Директор,
Ѓорѓи Чучук
(во илјади денари)

АКТИВА
31.12.2002
Основни средства
1.393,70
Парични средства
239,70
Побарувања по основ на
надомести
448,30
АВР
110,40
Пласмани кај НБРМ
9.885,60
Пласмани кај банки
0
Побарувања за повеќе
платени даноци
0
Вкупна актива
12.077,70
ПАСИВА
Основачки капитал
7.616,30
Резервен фонд
926,60
Обврски за даноци
504,50
Обврски према добавувачи
30,40
Обврски за плати
6,30
Нераспределена добивка
од тековна година
2.973,80
Ревалоризациони резерви
19,50
Вкупна пасива
12.077,70

31.12.2001
1.760,00
283,30
197,80
29,20
988,60
5.000,00
131,30
8.390,20
7.310,40
926,60
11,20
23,20
0
118,7
0
8.390,20
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БИЛАНС НА УСПЕХ
ПРИХОДИ
Приходи од камата
Приходи од провизија
Вкупни приходи
РАСХОДИ
Расходи од дејноста
Расходи од надомести и
провизии
Амортизација
Даноци и придонеси
Трошоци на ревизија
Останати расходи од
дејноста
Вкупни расходи
Добивка пред оданочување
Даноци и придонеси од
добивка
Нето добивка
Се вкупно:

(во илјади денари)
31.12.2002
886,7
8.089,9
8.976,6

31.12.2001
885,00
3.146,80
4.031,80

4.171,00

3.395,00

111,00
453,00
103,00
178,45

18,40
178,90
46,50
35,80

401,9
5.418,40
3.558,20

162,80
3.837,40
194,40

-584,40
2.73,8
8.976,60

-54,70
139,70
4.031,80

Пазар на пари и краткорочни
хартии од вредност
Директор,
Нина Настева, с.р.
___________
Во "Службен весник на РМ" бр. 34/2003, на страна
37, во рубриката "Биланс на успех" во почетокот треба
да стои: "А. Д. "Витаминка"-Прилеп објавува:"
СОДРЖИНА
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.

1006.
1007.
1008.
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