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74. 
Врз основа на член 67 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, член 20 од Деловникот на Собрание-
то на Република Македонија и Одлуката за утврдување 
на бројот на потпретседателите на Собранието на Ре-
публика Македонија, Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 23 јануари 2003 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБРАНИЕТО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За потпретседатели на Собранието на Република 

Македонија се избрани: 
м-р Лилјана Поповска, пратеник во Собранието на 

Република Македонија и 
Агрон Буџаку, пратеник во Собранието на Републи-

ка Македонија. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

   Бр. 07-297/1                             Претседател 
23 јануари 2003 година      на Собранието на Република 
             Скопје                                   Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
75. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
36/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23 јануари 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ТЕТОВО 

 
1. Од функцијата судија на Основниот суд во Тето-

во, се разрешува Загорка Велкоска, поради исполнува-
ње услови за старосна пензија. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

   Бр. 07-295/1                             Претседател 
23 јануари 2003 година      на Собранието на Република 
              Скопје                                  Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
76. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
36/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23 јануари 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КОЧАНИ 

 
1. Од функцијата судија на Основниот суд во Коча-

ни, се разрешува Методи Костадинов, поради исполну-
вање услови за старосна пензија. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07-296/1                             Претседател 

23 јануари 2003 година      на Собранието на Република 
             Скопје                                   Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
77. 
Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
42/2001), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23 јануари 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО 
МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА ВО АВГАНИСТАН 
 
1. За учество во состав на Меѓународните сили за 

безбедносна поддршка на Авганистан - ИСАФ 3, се ис-
праќа единица на Армијата на Република Македонија-
пешадиско одделение во состав од десет припадници 
на постојаниот состав на Армијата на Република Маке-
донија, во состав на германскиот контингент на ИСАФ 
3, за период од шест месеци, сметано од февруари 2003 
година, кога започнува лидерството на Германија и Хо-
ландија со силите на ИСАФ 3. 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, 
исхрана и итна медицинска помош на учесниците во ми-
ровната операција од точка 1 на оваа одлука, ги обезбе-
дува Сојузна Република Германија,  а другиот дел од 
трошоците ги обезбедува Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
мировната операција ќе го изврши Министерството за 
одбрана. 

4. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација, Министерството за одбрана поднесува извештај 
пред Собранието на Република Македонија. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07-291/1                              Претседател 

23 јануари  2003 година     на Собранието на Република 
             Скопје                                    Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
78. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 24 јануари 2003 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СТОГОДИШНИНАТА НА 
МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВНОСТ 1903-2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се уредува одбележувањето на Сто-
годишнината на македонската државност 1903-2003 го-
дина.  
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Член 2 
Одбележувањето на Стогодишнината на македон-

ската државност 1903-2003 година, е заради афирмира-
ње на вековните стремежи на македонскиот народ за 
национална и социјална слобода, особено преку прод-
лабочување на сознанијата за Илинденското востание 
1903 и Крушевската република и за значајни настани и 
личности од историското минато на македонскиот на-
род и на припадниците на заедниците што живеат во 
Македонија. 

Член 3 
Собранието на Република Македонија формира Од-

бор за одбележување на Стогодишнината на македон-
ската државност 1903-2003 година кој ќе ги определи 
носителите на активностите и начинот на одбележува-
њата. 

Член 4 
Одбележувањето на Стогодишнината на македон-

ската државност 1903-2003 година ги опфаќа следниве 
значајни настани: 

- Илинденското востание; 
- Крушевската република; 
- Смилевскиот конгрес; 
- Солунскиот конгрес; 
- Солунските атентати; 
- Смртта на Гоце Делчев; 
- Смртта на Питу Гули; 
- Смртта на Јордан Силјанов - Пиперката; 
- Смртта на Јордан Поп Јорданов - Орцето; 
- 125 години од раѓањето на Лазар Поп Трајков; 
- 125 години од раѓањето на Христо Узунов; 
- Невеска и Клисура и  
- Учеството на Јане Сандански во Илинденското во-

стание. 
Член 5 

Финансиски средства за реализација на обврските 
што произлегуваат од оваа одлука се обезбедуваат во 
Буџетот на Република Македонија. 

 
Член 6 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
         Бр. 07-311/1                Претседател 
24 јануари 2003 година      на Собранието на Република 
            Скопје                Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
79. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 24 јануари 2003 година, 
донесе 

 
O Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДБЕЛЕ-
ЖУВАЊЕ ЈУБИЛЕЈНИ ГОДИШНИНИ НА ЗНА-
ЧАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИЧНОСТИ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за одбележување јубилејни годишни-

ни на значајни настани и истакнати личности во Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 24/98), членот 5 се менува и гласи: 

�Годишната програма ја донесува Собранието на 
Република Македонија. 
Годишната програма ја подготвува Комисијата над-

лежна за работите за одбележување на значајни наста-
ни и истакнати личности во соработка со државни ор-
гани, научни институции, здруженија на граѓани и дру-
ги заинтересирани  субјекти�. 

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

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Број 07-312/1               Претседател  

24 јануари 2003 година      на Собранието на Република 
            Скопје                                     Македонија,  
     м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
80. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), а во врска со член 26, 
став 2 од Законот за девизно работење (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 34/2001, 49/2001, 
103/2001 и 54/2002) и член 50 од Законот за Народна 
банка на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 3/2002), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 20.01.2003 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОТВОРАЊЕ НА 
ДЕВИЗНИ СМЕТКИ НА КОРИСНИЦИТЕ И ЕДИН-
КИТЕ КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се уредува начинот и условите за отво-

рање на девизни сметки на корисниците и единките ко-
рисници на средства од Буџетот на Република Македони-
ја (во натамошниот текст: �буџетски корисници�). 

 
Член 2 

Сите трансакции во платниот промет со странство 
буџетските корисници ги вршат преку Народна банка. 
Буџетските корисници девизни сметки отвораат 

исклучиво во Народна банка на Република Македонија 
(во натамошниот текст: �Народна банка�). 

 
Член 3 

Буџетските корисници до Министерството за фи-
нансии поднесуваат барање за добивање согласност за 
отворање на девизна сметка. 
Со барањето од став 1 на овој член потребно е да се 

достави договорот за донација или кредит  или друга 
документација од која ќе биде согледана потребата за 
отворање на девизна сметка, како и намената и начинот 
на користење на средствата. 
Доколку се работи за единка корисник на средства 

од Буџетот на РМ, потребно е да се достави и мислење 
од ресорното министерство.  

Член 4 
Народна банка отвора девизна сметка за буџетскиот 

корисник врз основа на согласноста на Министерство-
то за финансии од член 3 став 1 на оваа одлука. 

 
Член 5 

Одговорното, односно раководното лице кај буџет-
скиот корисник, со решение ги овластува потписници-
те на девизната сметка за користење на девизните 
средства и истото го доставува до Народна банка. 
Овластеното лице го дава налогот за користење на 

средствата на девизната сметка.  
Член 6 

Буџетскиот корисник за отворање на девизна сме-
тка до Народна банка поднесува: согласност добиена 
од Министерството за финансии за отворање на девиз-
на сметка од член 3 став 1 на оваа одлука, решение за 
овластени потписници од член 5 став 1 на оваа одлука, 
договор за донација или кредит и друга документација 
по барање на Народна банка. 
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Член 7 
Буџетскиот корисник за користење на девизните 

средства од девизната сметка, задолжително отвора де-
нарска сметка, согласно Упатството за начинот на 
отворање и затворање на сметки на корисниците и 
единките корисници на средства од Буџетот во главна-
та книга на трезорот (�Службен весник на РМ� бр. 
99/2001). 

Член 8 
За девизниот прилив на буџетскиот корисник, за 

кој не е издадена согласност за отворање девизна 
сметка во Народна банка, буџетскиот корисник под-
несува барање до Министерството за финансии за 
отворање денарска сметка согласно Упатството за 
начинот на отворање и затворање на сметки на ко-
рисниците и единките корисници на средства од Бу-
џетот во главната книга на трезорот (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 99/2001). 
Народна банка по налог на буџетскиот корисник де-

нарската противвредност на девизниот прилив ја прене-
сува на денарската сметка, согласно став 1 на овој член. 
Налогот за пренос на денарската противвредност на 

приливот го дава одговорното, односно раководното 
лице кај буџетскиот корисник. 

 
Член 9 

Остварениот прилив на средства на девизната сме-
тка, по налог на буџетскиот корисник, Народна банка, 
во денарска противвредност го пренесува на денар-
ската сметка од член 7 на оваа одлука. 

 
Член 10 

Буџетскиот корисник е должен во рок од осум де-
на по целосно завршување на проектот за кој е отво-
рена девизната сметка, да поднесе барање до Народ-
на банка за затворање на девизната сметка, а до Ми-
нистерството за финансии барање за затворање на 
денарската сметка. 

Член 11 
Буџетските корисници кои имаат отворено девизна 

сметка согласно прописите што важеле до денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука, потребно е заклуч-
но со 15.02.2003 година да се усогласат со одредбите 
на оваа одлука. 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за отворање на девизна 
сметка на органите и организациите на државната 
управа во Народна банка на Република Македонија 
(�Службен весник на РМ� бр. 14/97). 

 
Член 13 

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

   Бр. 23-293/1                      Претседател на Владата 
20 јануари 2003 година          на Република Македонија, 

      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р.  
___________ 

81. 
Врз основа на член 4 и член 14 од Законот за права-

та, обврските и одговорностите на органите на држав-
ната власт во поглед на средствата во државна сопстве-
ност што тие ги користат и располагаат (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 61/2002) и член 36, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20.01.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖЕН ИМОТ  

Член 1 
Се пренесува правото на користење на дел од нед-

вижниот имот сопственост на Република Македонија 
кој се наоѓа на ул. �Даме Груев� бр. 14 во Скопје, лоци-
ран на КП 11943/1 КО Центар 1, зграда 1, влез 1 и тоа 9 

(девет) простории, ходник и санитарни простории од 
V-ти кат во површина од 217 м2 од сегашниот корис-
ник Фонд за патишта на Република Македонија на но-
виот корисник Министерство за локална самоуправа. 

 
Член 2 

Примопредавањето на просториите, од член 1 од Од-
луката, да се изврши меѓу Министерството за локална 
самоуправа и Фондот за патишта на Република Македо-
нија во рок од осум дена од денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
   Бр. 23-156/1                     Претседател на Владата 

20 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
82. 
Врз основа на член 4 од Законот за правата, обвр-

ските и одговорностите на органите на државната 
власт во поглед на средствата во државна сопственост 
што тие ги користат и располагаат (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 61/2002) и член 36, став 
3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20.01.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ 
НА  ПРАВОТО  НА КОРИСТЕЊЕ  НА НЕДВИЖЕН  ИМОТ 

 
Член 1 

Одлуката на Владата на Република Македонија за 
пренесување на правото на користење на недвижниот 
имот - објект со површина од 267,72 м2 кој се наоѓа на 
ул. �Јордан Хаџи Константинов Џинот� бб - Скопје, ло-
циран на КП бр. 5340/3 и 5340/2 КО Центар 1- Скопје, 
број 23-5126/1 од 1.10.2002 година, објавена во �Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 77/2002 го-
дина, се поништува. 

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

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

 
    Бр. 23-22/1                      Претседател на Владата 

20 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
83. 
Врз основа на член 3, а во врска со член 2 став 2 од 

Законот за сметање на времето (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 17/96 и 16/97) и член 36 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20.01.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО И 
ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО НА ЛЕ-
ТНОТО  СМЕТАЊЕ НА  ВРЕМЕТО ВО 2003 ГОДИНА 

 
1. Летното сметање на времето во 2003 година за-

почнува на 30 март во 02h 00min 00s, така што со поме-
стување за еден саат нанапред времето во 02h 00 min 
00 s се смета како 03h 00 min 00s. 

2. Летното сметање на времето во 2003 година се 
завршува на 26 октомври во 03h 00min 00s, така што со 
поместување за еден саат наназад времето во 03h 
00min 00s се смета како 02h 00min 00s. 
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3. Саатот кој на 26 октомври 2003 година, поради 
поместувањето за еден саат наназад се појавува двапа-
ти помеѓу 02h 00min 00s и 03h 00 min 00s се означува - 
првиот пат како саат 2А, а вториот пат како саат 2Б. 

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

 
   Бр. 23-161/1                    Претседател на Владата 

20 јануари 2003 година         на Република Македонија, 
       Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
84. 
Врз основа на член 11 од Законот за Фондот за зем-

јоделство(�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 11/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ  
ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО  

- СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Фондот за 

земјоделство - Скопје, се именуваат: 
- д-р Ефтим Анчев, професор на Земјоделскиот фа-

култет - Скопје, 
- д-р Јован Аждерски, професор на Земјоделскиот 

факултет - Скопје, 
- Јордан Ампов, индивидуален земјоделец, 
- д-р Родна Живковска, професор на Правниот фа-

култет - Скопје, 
- Марјана Караѓорѓиева, вработена во �Лозар� АД - 

Велес, 
- Флоре Масалковски, правник, 
- д-р Соња Србиновска, професор на Земјоделскиот 

факултет - Скопје. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-5939/2                    Претседател на Владата 

30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
85. 
Врз основа на член 126 од Законот за водите (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 4/98 и 
19/2000), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ  
ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ВОДИТЕ - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Фондот за во-

дите Скопје, се именуваат: 
- Зоран Божиновски, дипл. инж. технолог, 
- Жаклина Каранфиловска, дипл. шумарски инженер, 
- Тодор Николов, дипл. инж. агроном, 
- м-р Магдица Несторовска, м-р по правни науки, 
- Васил Петковски, дипл. инж. архитект, 
- Звонко Стаменковски, дипл. маш. инж., 
- Тодорчо Цикарски, дипл. инж. по сточарство-Берово. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 17-6257/2                   Претседател на Владата 

30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

86. 
Врз основа на член 12 од Законот за Фондот за оси-

гурување депозити (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 63/2000, 29/2002 и 43/2002), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 30 
декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ  
ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ  

НА ДЕПОЗИТИ - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Фондот за 

осигурување на депозити - Скопје, се именуваат: 
- Весна Кондратенко, заменик директор на Дирек-

цијата за централно-банкарски операции при Народна 
банка на Република Македонија, 

- м-р Анита Ангеловска, раководител на Сектор за 
трезор во Министерството за финансии, 

- Хајри Шаќири, дипл. правник од Скопје, 
- Маја Парнарџиева, раководител на Секторот за 

финансиски систем во Министерството за финансии, 
- Ацо Спасовски, секретар на Здружението на бан-

карството и осигурувањето. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 17-6369/3                   Претседател на Владата 

30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
87. 
Врз основа на член 17 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ  
ОДБОР НА ЈП МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА 

АГЕНЦИЈА - МИА - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие Македонска информативна агенција - МИА - 
Скопје, се именуваат: 

- д-р Живко Андревски, вработен во ЈП Македонска 
радиотелевизија, 

- Ѓокица Ивановски, правник, 
- Горан Поповски, правник, 
- Марјан Танушевски, новинар, 
од редот на вработените: 
- Даниела Марковска-Алексовска, новинар, 
- Венера Љатифи, преведувач. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-6372/2                    Претседател на Владата 

30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
88. 
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за слободни 

економски зони (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 56/99, 41/2000 и 6/2002), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 30 декем-
ври 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СЛОБОДНИ  

ЕКОНОМСКИ ЗОНИ 
 
1. Се разрешува Виктор Делов од должноста дире-

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

 
    Бр. 17-6493/1                  Претседател на Владата 

30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
89. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30 декември 2002 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА 
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО 
РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДО-
СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХС �ЗЛЕТОВИЦА� - 

ПРОБИШТИП 
 
1. За членови на Одборот за контрола на материјал-

но-финансиско работење на Јавното претпријатие за 
извршување на водостопански дејности ХС �Злетови-
ца� - Пробиштип, се именуваат: 

- Васка Ефремова, економист, 
- Драган Велков, дипл. правник, 
- Стојан Цонкиски, дипл. правник, 
- Влатко Маневски, дипл. економист. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-6835/1                    Претседател на Владата 

30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
90. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30 декември 2002 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕ-
КТИТЕ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за стопанисување со објектите за спорт во 
сопственост на Република Македонија - Скопје, се име-
нуваат: 

- Чедомир Саздовски, м-р по кинезиологија, 
- Ѓоко Кузмановски, 
- Андреј Манолев, дипл. професор по физичко 

образование, 
- Владимир Василев, апсолвент на Електротехнич-

ки факултет - Скопје. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-6836/1                    Претседател на Владата 

30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
91. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30 декември 2002 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА 
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО 
РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Одборот за контрола на материјал-

но-финансиско работење на Јавното претпријатие за 
стопанисување со објектите за спорт во сопственост на 
Република Македонија - Скопје, се именуваат: 

- Соња Никчевиќ, 
- Панде Сарев, 
- Љупчо Прачковски, 
- Македонка Честојнова, дипл. правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-6837/1                    Претседател на Владата 

30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
92. 
Врз основа на член 5 од Законот за основање Аген-

ција за поттикнување на развојот на земјоделството 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 3/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА  
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА 

 
1. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделс-
твото - Битола, се именуваат: 
а) за претседател 
- д-р Ѓорѓи Мартиновски, професор на Земјодел-

скиот факултет - Скопје, 
б) за членови 
- Ибраим Амедов, 
- д-р Серафим Анастасовски, Институт за сточарс-

тво, 
- Зоран Анчевски, индивидуален земјоделец, 
- Добре Кековски, индивидуален земјоделец, 
- д-р Митре Стојановски, професор на Биотехнички 

факултет - Битола, 
- Благоја Талевски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-6838/1                    Претседател на Владата 

30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
93. 
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за слободни 

економски зони (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 56/99, 41/2000 и 6/2002), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 30 декем-
ври 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА 
 ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ 

 
1. За директор на Дирекцијата за слободни економ-

ски зони се именува Орхан Рамадани, дипл. економист. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

  Бр. 17-6494/1                   Претседател на Владата 
30 декември 2002 година     на Република Македонија, 

       Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

94. 
Врз основа на член 51 од Законот за организација и 

работа на органите на државната управа (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ 

- СКОПЈЕ  
1. За заменик на директорот на Дирекцијата за сло-

бодни економски зони-Скопје се именува Виктор Де-
лов, дипл. машински инженер, досегашен директор на 
Дирекцијата. 

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

  Бр. 17-6776/1                   Претседател на Владата 
30 декември 2002 година     на Република Македонија, 

       Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

95. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 30 декември 2002 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
Д ИРЕКТОР НА ЈП �СТРЕЖЕВО� - БИТОЛА 
1. За вршител на должноста директор на Јавното 

претпријатие �Стрежево� - Битола се именува Борче 
Петковски, советник во Министерството за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство - Подрачна единица - 
Демир Хисар. 

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

 
  Бр. 17-6548/2                   Претседател на Владата 

30 декември 2002 година     на Република Македонија, 
       Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
96. 
Врз основа на член 5 од Законот за централен реги-

стар (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
50/2001), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР  НА  ЦЕНТРАЛНИОТ  РЕГИСТАР НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 
 

1. За членови на Управниот одбор на Централниот ре-
гистар на Република Македонија - Скопје се именуваат: 

- Драги Шуплиновски, директор на Управата за 
имотно-правни работи,  

- Трајко Спасовски, раководител на Сектор за буџе-
ти и фондови во Министерство за финансии, 

- Неша Петрушевска, државен советник за имотно-
правни работи и запишување на права на недвижности 
при Државниот завод за геодетски работи - Скопје, 

- Бари Шабани, државен секретар во Министерс-
твото за правда, 

- Милица Георгиева, раководител на Секторот во 
Министерството за економија. 

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

 
  Бр. 17-6561/2                    Претседател на Владата 

30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
97. 
Врз основа на член 6 од Законот за Агенција на Ре-

публика Македонија за управување со средства 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
70/2001), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ 

СО СРЕДСТВА - СКОПЈЕ 
 
1. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Агенцијата на Република Македонија за управување со 
средства - Скопје се именуваат: 
а) за претседател: 
- Киро Зрмановски, секретар на Стопанска банка 

АД - Скопје; 
б) за членови: 
- Богољуб Јанковски, шеф на Кабинетот на гуверне-

рот на Народна банка на Република Македонија, 
- Ванчо Каргов, државен секретар во Министерс-

твото за финансии, 
- Горан Анчески, раководител на Сектор за меѓуна-

родни финансии во Министерството за финансии, 
- Зоран Васковски, директор на Управата за јавни 

приходи, 
- Николче Трајчевски, 
- Џелал Рамадани, вработен во Одделението за ме-

наџмент со компензациони фондови во Министерство-
то за финансии. 

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

 
  Бр. 17-6661/2                    Претседател на Владата 

30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
98. 
Врз основа на член 10 од Законот за основање на 

Јавно претпријатие Македонска радиодифузија  (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 6/98 и 
98/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА 

 - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие Македонска радиодифузија - Скопје се именуваат: 
- Јордан Ангеловски, дипл.ел.инж. менаџер во Мла-

дински информатички центар, 
- м-р Живко Ицев, м-р по технички науки, 
- Горан Коловски, дипл. машински инженер, 
од редот на вработените 
- Илица Дејаноска, дипл. правник, 
- Михајло Дренковски, дипл. ел. инж., 
- Драгољуб Станоевски, техничар. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 17-6800/1                   Претседател на Владата 

30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
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99. 
Врз основа на член 13 од Законот за основање на Јав-

но претпријатие Македонска радиодифузија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98 и 98/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА 
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО 

РАБОТЕЊЕ НА ЈП МАКЕДОНСКА 
 РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ  

1. За членови на Одборот за контрола на материјал-
но-финансиското работење на ЈП Македонска радиоди-
фузија - Скопје се именуваат: 

- Јовица Јовановски, дипл. ел. инж., 
- Ката Ристова, дипл. новинар, 
- Сашо Пецалевски, правник, 
- Петре Петровски, дипл. град.инж. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

   Бр. 17- 6801/1                  Претседател на Владата 
30 декември 2002 година       на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

100. 
Врз основа на член 16 од Законот за објавување на 

законите и другите прописи и акти во �Службен весник 
на Република Македонија� (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 56/99 и 43/2002), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 30 декем-
ври 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈП �СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА�- СКОПЈЕ  
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие �Службен весник на Република Македонија� - 
Скопје се именуваат: 

- Елена Малинкова, дипл. правник, 
- Кока Фиљана, м-р по психологија, 
- Татјана Стојановска, дипл. социолог, 
од редот на вработените: 
- Ружа Зузаровска, раководител на Сектор за комп-

јутерска обработка на податоци, 
- Снежана Мирчевска, книговодител во Секторот за 

финансиско-материјално работење, 
- Снежана Кузмановска, советник за правни, ка-

дровски и општи работи. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

   Бр. 17- 6802/1                  Претседател на Владата 
30 декември 2002 година       на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

101. 
Врз основа на член 17 од Законот за објавување на 

законите и другите прописи и акти во �Службен весник 
на Република Македонија�, (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 56/99 и 43/2002), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 30 декем-
ври 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА  
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКО-
ТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП �СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА� - СКОПЈЕ  
1. За членови на Одборот за контрола на материјал-

но-финансиското работење на Јавното претпријатие 
�Службен весник на Република Македонија� - Скопје 
се именуваат: 

- Миодраг Атанасиевски, дипл. професор, вработен 
во ЈП �Паркови и зеленило� - Скопје, 

- Кирил Ефремовски, 
- Сејдула Лимановски, 
- Славе Паталовски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17- 6803/1                   Претседател на Владата 

30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
102. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА  ДИРЕКТОР 
НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ �АГРО-БЕРЗА� 

- СО П.О. - СКОПЈЕ 
 
1. Шаип Хазири се разрешува од должноста дире-

ктор на Јавното претпријатие за берзанско работење 
�Агро-Берза� - со п.о. - Скопје. 

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

 
  Бр. 17- 6804/1                   Претседател на Владата 

30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
103. 
Врз основа на член 169 став 1 од Законот за издава-

ње и тргување со хартии од вредност (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 
81/99), а во врска со член 170 од Законот за хартии од 
вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/2000, 34/2001, 4/2002 и 37/2002), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 30 декем-
ври 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
1. За претседател на Комисијата за хартии од вред-

ност се именува д-р Весна Пендовска, професор на 
Правниот факултет во Скопје. 

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

 
   Бр. 17- 6805/1                  Претседател на Владата 

30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
104. 
Врз основа на член 89 од Законот за вработувањето и 

осигурување во случај на невработеност (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 37/97, 25/2000, 
101/2000 и 50/2001), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Заводот за 

вработување на Република Македонија - Скопје се име-
нуваат. 

- Круме Гиговски, дипл. град.инж., 
- Драге Јовановски, раководител на Одделението за 

работни односи и правна заштита при Советот на ССМ, 
- Благица Качанска, дипл. педагог, 
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- Весна Михајловска, дипл. професор по филозофија, 
- Горан Милевски, 
- Фарух Омерагиќ, 
- Венко Пашалиски, доктор на медицина. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 17- 6806/1                 Претседател на Владата 

30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
         Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
105. 
Врз основа на член 23 од Законот за јавните патишта 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 26/96, 
40/99, 96/2000 и 29/2002), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 30 декември 2002 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИО-

НАЛНИ ПАТИШТА - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Фондот за ма-

гистрални и регионални патишта - Скопје се именуваат: 
- Горан Ангелов, дипл. маш. инж., 
- Тодор Бинговски, дипл. град. инж., 
- Наум Димитровски, 
- Митко Илијевски, дипл. економист, 
- Мичо Поповски, дипл. инж. технолог, 
- Пецо Стојкоски, дипл. економист, 
- Драги Трајчески, правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 17- 6807/1                  Претседател на Владата 

30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
106. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000) и член 2 од Одлуката за образу-
вање Комисија за информатичка технологија,  Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 30 де-
кември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ  ПРЕТСЕДАТЕЛ   И  ЧЛЕНОВИ  НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА 

 
1. За претседател и членови на Комисијата за ин-

форматичка технологија се именуваат: 
а) за претседател 
- м-р Јани Макрадули, асистент на Електротехнич-

киот факултет во Скопје; 
б) за членови 
- Софче Јовановска, раководител на Информатич-

киот центар во Стопанската комора на Македонија, 
- Цветанка Кузмановска, консултант за информа-

тичка технологија, 
- Филип Ивановски, дипл. машински инженер, вра-

ботен во АД �Словин Југококта� - Скопје, 
- м-р Арбана Кадриу, заменик директор на Компју-

терски центар при ЈИЕ Универзитет - Тетово. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 17- 6809/1                  Претседател на Владата 

30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

107. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30 декември 2002 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАНОВИ - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за просторни и урбанистички планови - Скоп-
је се именуваат: 

- Катица Димовска-Галевска, дипл.инж.архитект, 
- Михајло Крстески, дипл.инж.архитект, 
- Добривој Николовски, дипл.инж.архитект, 
- Славко Николовски, дипл.град.инженер, 
- Вукоја Јанчевски, дипл.град.инж., вработен во 

�Промонтинг� - Скопје. 
Од редот на вработените: 
- Никола Бошку, дипл.инж.архитект, 
- Бранко Кировски, дипл.град.инж., 
- Пене Пенев, дипл.професор по географија. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
         Бр. 17-6818/1      Претседател на Владата 
30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
108. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА КОН-
ТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РА-
БОТЕЊЕ НА  ЈП ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАНОВИ - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Одборот за контрола на материјално-

финансиското работење на Јавното претпријатие за про-
сторни и урбанистички планови - Скопје се именуваат: 

- Весна Трифуноска, дипл.економист, 
- Милева Младеновска, дипл.правник, 
- Марија Пујаз, дипл.правник, 
- Вијолета Спасовска, дипл.инж.архитект. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
         Бр. 17-6819/1       Претседател на Владата 
30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
109. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈП ЗА НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И 
ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС �ГА-МА� 

- СКОПЈЕ  
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за набавка, транспорт и дистрибуција на при-
роден гас �ГА-МА� - Скопје се именуваат: 

- д-р Љубица Ажиевска, професор на Машинскиот 
факултет - Скопје, 

- Панде Богоевски, дипл.маш.инжинер, 
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- Бранко Колев, дипл.правник, 
- Љупчо Пасковски, дипл.маш.инж., 
- м-р Владимир Поповиќ, асистент на Архитектон-

скиот факултет - Скопје, 
- Мирослав Тасевски, апсолвент на Машинскиот 

факултет - Скопје. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

         Бр. 17-6820/1       Претседател на Владата 
30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
110. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА КОН-
ТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РА-
БОТЕЊЕ НА ЈП ЗА НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И 
ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС �ГА-МА� 

- СКОПЈЕ  
1. За членови на Одборот за контрола на материјал-

но-финансиското работење на Јавното претпријатие за 
набавка, транспорт и дистрибуција на природен гас 
�ГА-МА� - Скопје се именуваат: 

- м-р Слободан Богдановски, магистер по машин-
ски науки, 

- Елизабета Русевска, дипл.правник, 
- Пеце Милојковски, дипл.економист, 
- Димче Смилев, дипл. економист. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

         Бр. 17-6821/1       Претседател на Владата 
30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
111. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30 декември 2002 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ 

�МАКЕДОНСКИ ШУМИ� - СКОПЈЕ  
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за стопанисување со шуми �Македонски шу-
ми� - Скопје се именуваат: 

- Горан Мисовски, економист, 
- д-р Александар Трендафилов, професор на Шу-

марскиот факултет - Скопје, 
- Димитар Анастасов, дипл. политиколог, 
- Ацо Спасевски, дипл.економист, 
- Боби Мојсовски, дипл.инж. по дрвна индустрија, 

вработен во ДООЕЛ �Каргос-пром� - Кичево, 
- Марјан Костадинов, дипл.град.инж. 
Од редот на вработените: 
- Славица Влинтовска, Подружница �Лопушник� - 

Кичево, 
- Соња Куртовиќ, Подружница �Беласица� - Струмица, 
- Јадранка Зафировска, Подружница �Куманово� - 

Куманово. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

         Бр. 17-6822/1      Претседател на Владата 
30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

112. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30 декември 2002 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА КОНТ-
РОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РА-
БОТЕЊЕ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ  

�МАКЕДОНСКИ ШУМИ� - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Одборот за контрола на материјал-

но-финансиското работење на Јавното претпријатие за 
стопанисување со шуми �Македонски шуми� - Скопје 
се именуваат: 

- Димитар Стаматовски, дипл.правник, 
- Славко Дамевски, дипл.шум.инж., 
- Елена Павлова, дипл.правник, 
- Зоран Манојлов, дипл.шум.инж. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр. 17-6823/1       Претседател на Владата 
30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
113. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30 декември 2002 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШ-

ТАТА - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за стопанисување со пасиштата - Скопје се 
именуваат: 

- Кирил Јанкулоски, дипл.инж.агроном, 
- Јаким Јовановски, дипл.земјод.инж., 
- Владимир Клинчаров, дипл.шум.инж., 
- д-р Методија Додовски, професор на Ветеринар-

ниот факултет во Скопје, 
- Јово Крстески, вработен во НИД �Нови страници�. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр. 17-6824/1      Претседател на Владата 
30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
               Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
114. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30 декември 2002 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА КОНТ-
РОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РА-
БОТЕЊЕ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО  

ПАСИШТАТА СКОПЈЕ  -  
1. За членови на Одборот за контрола на материјал-

но-финансиското работење на Јавното претпријатие за 
стопанисување со пасиштата - Скопје се именуваат: 

- Среќко Ристовски, економист, 
- д-р Никола Поповски, д-р на земјоделски науки, 
- Зоран Иванов, ветеринар, 
- Гоце Грујоски, дипл. правник. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
а Македонија�. к 

          Бр. 17-6825/1       Претседател на Владата 
30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
              Скопје           Бранко Црвенковски, с.р.             

___________ 
115. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈВП �ВОДОСТОПАНСТВО НА  

МАКЕДОНИЈА�-СКОПЈЕ  
1. За членови на Управниот одбор на Јавното водо-

стопанско претпријатие �Водостопанство на Македо-
нија�-Скопје се именуваат:  

- Оливер Спасовски, дипл. правник,  
- Оливера Брзилова, дипл. економист,  
- Владе Давитковски,  
- Никола Лазаров, правник, 
- Душан Илиевски,  
од редот на вработените: 
- Димитар Шулевски, дипл. правник,  
- Ристо Изов, дипл. инж. агр., Водостопанство      

�Струмички Слив�-Струмица,  
 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА 
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО 
РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ 

�АГРО БЕРЗА�-СКОПЈЕ - Тасим Саити, дипл. правник, Водостопанство �Из-
вори�-Гостивар. 

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

    Бр. 17-6826/1      Претседател на Владата      
30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
116. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА 
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО 
РАБОТЕЊЕ НА ЈВП �ВОДОСТОПАНСТВО  НА 

МАКЕДОНИЈА�-СКОПЈЕ  
1. За членови на Одборот за контрола на материјал-

но-финансиско работење на Јавното водостопанско 
претпријатие �Водостопанство на Македонија�-Скопје 
се именуваат: 

- Ацо Димовски, дипл. маш. инж.,  
- Весна Миноска, дипл. инж. технолог,  
- Здравко Симјановски, дипл. инж. агроном,  
- Стојко Стамболиски, дипл. електро инжинер. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

    Бр. 17-6827/1       Претседател на Владата      
30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
               Скопје       о Црвенковски, с.р.             Бранк___________ 
117. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ 

�АГРО БЕРЗА�-СКОПЈЕ  
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за берзанско работење �Агро Берза�-Скопје се 
именуваат: 

- Небојша Микиќ, дипл. инж. агроном,  
- Јани Јанев, дипл. земјод. инж.,  
- Борјанчо Мицевски, хемиски инженер, 
- м-р Добре Андонов, вработен во Институтот за 

земјоделство О.П.И.О.-Кочани,  
од редот на вработените: 
-Реџаиљ Исмаили, раководител на Секторот за ко-

мерцијални работи,  
- Драги Филиповски, референт за маркетинг. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 17-6828/1       Претседател на Владата      

30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
118. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. За членови на Одборот за контрола на материјал-

но-финансиско работење на Јавното претпријатие за 
берзанско работење �Агро Берза�-Скопје се именуваат: 

- Драги Мишевски, професионален пилот,  
- Тони Савев, земј. инж.,  
- Лидија Самарски, економист,  
- Јане Новачков, дипл. агроном. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 17-6829/1      Претседател на Владата      

30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
               Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
119. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА 
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО 
РАБОТЕЊЕ НА ЈП МАКЕДОНСКА ИНФОРМА-

ТИВНА АГЕНЦИЈА МИА-СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Одборот за контрола на материјал-

но-финансиско работење на Јавното претпријатие Ма-
кедонска информативна агенција МИА-Скопје се име-
нуваат: 

-Султана Алексоска, економист,  
- Илбер Имеровски, новинар,  
- Дивна Јовковска, новинар,  
- Снежана Пачовска-Китанчев, дипл. професор по 

македонски јазик. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 17-6830/1       Претседател на Владата      

30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
               Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 
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120. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30 декември 2002 година, до-
несе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 
�СТУДЕНЧИЦА�-СКОПЈЕ  

1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за водоснабдување �Студенчица�-Скопје се 
именуваат: 

- Зулфи Адили,  
- Ратка Стојановска,  
- Сашо Велевски, дипл. маш. инж.,  
- Даме Силјановски, економист,  
- Михајло Костовски, дипл. правник, вработен во 

Здравствена станица-Тетово,  
од редот на вработените: 
- Раде Неделковски, дипл. инж.,  
- Ќосе Васо, дипл. правник,  
- Марјанче Митевски, дипл. град. инж. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

    Бр. 17-6831/1       Претседател на Владата      
30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
               Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
121. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА 
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО 
РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

�СТУДЕНЧИЦА�-СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Одборот за контрола на материјал-

но-финансиско работење на Јавното претпријатие за 
водоснабдување �Студенчица�-Скопје се именуваат: 

- Селвет Адеми,  
- Анкица Матковиќ, правник, 
- Ненад Прелиќ, дипл. маш. инж.,  
- Јован Сивоски, дипл. инж.,  
- Грујо Апостоловски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 17-6832/1       Претседател на Владата      

30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
               Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
122. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТО-

ПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХС �ЗЛЕТОВИЦА�- 
ПРОБИШТИП 

 
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за извршување на водостопански дејности ХС 
�Злетовица�-Пробиштип се именуваат: 

- Гоце Донев, економист,  
- Драги Алигов, металург,  
- Зоран Манев, дипл. хидро-град. инж, 
- Тодор Голомеов, економист,  

од редот на вработените: 
- Славко Николов, дипл. град. инж., помошник ди-

ректор за технички прашања,  
- Митко Маџов, раководител на Економски сектор,  
- Ванче Мијалчев, раководител на Технички сектор. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 17-6834/1       Претседател на Владата      

30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
               Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 
123. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 13 јануари 2003 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДРЖАВНИОТ САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН 

ИНСПЕКТОРАТ 
 
1. Се разрешува Мимоза Даскалова, доктор на сто-

матологија, од должноста директор на Државниот са-
нитарен и здравствен инспекторат, орган во состав на 
Министерството за здравство. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
         Бр. 17-40/2                      Претседател на Владата 
13 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
124. 
Врз основа на член 47, став 2 од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа  
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 13 јануари 2003 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ  
САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 
1. За директор на Државниот санитарен и здрав-

ствен инспекторат, орган во состав на Министерството 
за здравство се именува Шемси Муса, доктор на меди-
цина, координатор за здравствена заштита во градин-
ките на град Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
         Бр. 17-41/2                      Претседател на Владата 
13 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
125. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 13 јануари 2003 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ 
ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопс-
твеност на Република Македонија од редот на вработе-
ните се именуваат: 
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- Миле Пеповски, директор на Секторот за развој, 
маркетинг и комерцијални работи во Дирекцијата во 
Скопје; 

- Марјан Копевски, самостоен референт за инвести-
ции во Секторот за инвестиции, градежно-технички ра-
боти и одржување во Дирекцијата во Скопје; 

- Крсте Илијев, работоводител во Спортската сала 
�Младост� - Подружница - Битола. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
         Бр. 17-65/2                       Претседател на Владата 
13 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
126. 
Врз основа на член 100, став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13 јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА 
КУЛТУРАТА �ИЛИНДЕН� - ДЕМИР ХИСАР 

 
1. Драги Ангелевски се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Домот на културата 
�Илинден� - Демир Хисар. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
         Бр. 17-66/2                       Претседател на Владата 
13 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
127. 
Врз основа на член 100, став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13 јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА ТЕАТАРОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ - 

СКОПЈЕ 
 
1. За вршител на должноста директор на Театарот 

за деца и младинци - Скопје се именува Љубомир Ча-
диковски, дипл.инж.архитект, досегашен директор на 
Театарот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
         Бр. 17-69/2                      Претседател на Владата 
13 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
128. 
Врз основа на член 100, став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13 јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА �ИЛИНДЕН� - 

ДЕМИР ХИСАР 
 
1. За вршител на должноста директор на Домот на 

културата �Илинден� - Демир Хисар се именува Цве-
тко Котевски, одделенски наставник. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр. 17-124/1       Претседател на Владата 
13 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
129. 
Врз основа на член 100, став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13 јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА 
ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

И МУЗЕЈ - ШТИП 
 
1. Зоран Ѓорѓиевски се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Заводот за заштита на 
спомениците на културата и Музеј - Штип. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр. 17-17/2                      Претседател на Владата 
13 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
               Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
130. 
Врз основа на член 100, став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13 јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПО-
МЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ШТИП 

 
1. За вршител на должноста директор на Заводот за 

заштита на спомениците на културата и Музеј - Штип 
се именува Ристо Петковски, дипл.инж.архитект, со-
ветник-конзерватор во Заводот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр. 17-125/1       Претседател на Владата 
13 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
131. 
Врз основа на член 100, став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13 јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ГРАДСКАТА 
БИБЛИОТЕКА �БОРКА ТАЛЕСКИ� - ПРИЛЕП 

 
1. Василе Димески се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Градската библиотека 
�Борка Талески� - Прилеп. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр. 17-19/2                      Претседател на Владата 
13 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
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132. 
Врз основа на член 100, став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13 јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА  

�БОРКА ТАЛЕСКИ� - ПРИЛЕП 
 

1. За вршител на должноста директор на Градската 
библиотека �Борка Талески� - Прилеп се именува Бла-
гица Илијоска, дипл.филолог, виш библиотекар во Род-
нокрајното одделение во Библиотеката. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр. 17-126/1       Претседател на Владата 
13 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
133. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 13 јануари 2003 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ 
ТЕАТАР �ЈОРДАН ХАЏИ КОНСТАНТИНОВ 

ЏИНОТ�-ВЕЛЕС 
 
1. Јордан Витанов се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Народниот театар 
�Јордан Хаџи Константинов Џинот�-Велес. 

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

 
   Бр. 17-127/1                      Претседател на Владата      

13 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
134. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 13 јануари 2003 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР �ЈОРДАН 
ХАЏИ КОНСТАНТИНОВ ЏИНОТ�-ВЕЛЕС 

 
1. За вршител на должноста директор на Народниот 

театар �Јордан Хаџи Константинов Џинот�-Велес се 
именува Младен Крстевски, дипл. актер, актер во Теа-
тарот. 

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

 
   Бр. 17-128/1                      Претседател на Владата      

13 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

135. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 31/98), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 13 јануари 2003 година, 
донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ФЕСТИВАЛОТ �ОХРИДСКО ЛЕТО�-ОХРИД 

 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Фестивалот �Охридско лето�-Охрид се 
разрешуваат: 
а) претседателот: 
- м-р Гордана Јосифова-Неделковска,  
б) членовите: 
- Сашо Гигов-Гиш,  
- Сенко Велинов,  
- Рубенс Наумовски,  
- Климе Мојсоски. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Фестивалот �Охридско лето�-Охрид се именуваат: 
а) за претседател: 
- Ристо Аврамовски, композитор,  
б) за членови: 
- Благоја Силјановски, новинар,  
- Љубен Батковски, новинар,  
- Илко Стефановски, актер,  
- Сихана Бадивуку, музички уметник. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

    Бр. 17-130/1      Претседател на Владата      
13 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
136. 
Врз основа на член 25 од Законот за јавните пати-

шта (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
26/96, 40/99, 96/2000 и 29/2002) и член 14 од Статутот 
на Фондот за магистрални и регионални патишта, Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана на 
13 јануари 2003 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ 

И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА-СКОПЈЕ 
 
1. Хади Луши се разрешува од должноста заменик 

на директорот на Фондот за магистрални и регионални 
патишта-Скопје. 

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

 
   Бр. 17-131/1                      Претседател на Владата      

13 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
137. 
Врз основа на член 25 од Законот за јавните пати-

шта (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
26/96, 40/99, 96/2000 и 29/2002) и член 14 од Статутот 
на Фондот за магистрални и регионални патишта, Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана на 
13 јануари 2003 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ 

ПАТИШТА-СКОПЈЕ  
1. За заменик на директорот на Фондот за маги-

стрални и регионални патишта-Скопје се именува Са-
ша Максимовски, дипл. електро инженер. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
   Бр. 17-132/1                     Претседател на Владата      

13 јануари 2003 година         на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
138. 
Врз основа на член 88 став 2 и 3 од Законот за 

трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/2000 и 
6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 13 јануари 2003 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
 ПРИВАТИЗАЦИЈА-СКОПЈЕ 

 
1. Бранко Брајковски се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Агенцијата на Ре-
публика Македонија за приватизација-Скопје. 

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

 
   Бр. 17-134/1                     Претседател на Владата      

13 јануари 2003 година         на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
139. 
Врз основа на член 88 став 2 и 3  од Законот за транс-

формација на претпријатијата со општествен капитал 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 38/93, 
48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/2000 и 2/2002), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 13 
јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА -  

СКОПЈЕ 
 
1. За директор на Агенцијата на Република Македо-

нија за приватизација - Скопје се именува Бошко Сте-
фановски, дипл. економист, извршен директор на Ди-
рекцијата за хартии од вредност и готови пари во Сто-
панска банка - АД - Скопје. 

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

 
   Бр. 17- 135/1                   Претседател на Владата 

13 јануари 2003 година         на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
140. 
Врз основа на член 23 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13 јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА ИЗВРШ-
УВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХС 

�ЗЛЕТОВИЦА� - ПРОБИШТИП 
 
1. За директор на Јавното претпријатие за извршу-

вање на водостопански дејности ХС �Злетовица� - Про-
биштип се именува Мирослав Нушевски, дипл. земјо-
делски инженер, директор на ДОО Пољоделство - Гај-
ранци, Пробиштип. 

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

 
   Бр. 17- 136/1                   Претседател на Владата 

13 јануари 2003 година         на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
141. 
Врз основа на член 23 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13 јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДО-
СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ  ХС �ЗЛЕТОВИЦА�-  

ПРОБИШТИП 
 
1. Ацо Јаневски се разрешува од должноста заме-

ник на директорот на Јавното претпријатие за извршу-
вање на водостопански дејности ХС �Злетовица� - Про-
биштип. 

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

 
   Бр. 17- 137/1                   Претседател на Владата 

13 јануари 2003 година         на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
142. 
Врз основа на член 23 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13 јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ 
ДЕЈНОСТИ ХС �ЗЛЕТОВИЦА� - ПРОБИШТИП  

 
1. За заменик на директорот на Јавното претприја-

тие за извршување на водостопански дејности ХС 
�Злетовица� - Пробиштип се именува Душко Јованов-
ски елек. инженер. 

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

 
   Бр. 17- 171/1                   Претседател на Владата 

13 јануари 2003 година         на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
143. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13 јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МА-
ГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА 
�МАКЕДОНИЈАПАТ� - СКОПЈЕ  ОД РЕДОТ НА 

ВРАБОТЕНИТЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за одржување и заштита на магистралните и 
регионалните патишта �Македонијапат� - Скопје од ре-
дот на вработените се именуваат: 

- Миле Димитриевски, дипл. градежен инженер, 
- Ѓорѓи Куноски, дипл. градежен инженер, 
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- Перо Ристески, дипл. правник, 
- Александар Дроздовски, дипл. град. инженер, 
- Музафер Халити, сообраќаен инженер. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 17- 172/1                   Претседател на Владата 

13 јануари 2003 година         на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
144. 
Врз основа на член 164 став 3 од Законот за пензиско-

то и инвалидското осигурување (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 80/93, 14/95, 71/96, 32/97, 
24/2000, 96/2000 и 50/2001), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 20  јануари 2003 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ НА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Управниот одбор на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја број 02-132/3 од 16 јануари 2003 година, со која за 
директор на Фондот е именуван Бошко Китановски, 
дипл. правник, досегашен секретар на Советот на оп-
штината Битола. 

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

 
   Бр. 17- 251/2                   Претседател на Владата 

20 јануари 2003 година         на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
145. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35  од 

Законот за културата (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13 јануари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ  И ЧЛЕНОВИ  НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР �АНТОН ПАНОВ� - 

СТРУМИЦА  
 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Народниот театар �Антон Панов� - 
Струмица се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Васил Грчев, 
б) членовите  
- Александар Лазаров, 
- Кирил Јанев, 
- Тинка Ристеска, 
- Горан Тренчовски. 
 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Народниот театар - �Антон Панов� - Струмица се име-
нуваат: 
а) за претседател 
- Бранко Ставрев, режисер, 
б) за членови 
- Митко Манџуков, писател, 
- Мите Грозданов, актер, 
од редот на вработените 
- Кире Георгиев, актер, 
- Бранко Бенинев, актер. 

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

 
   Бр. 17- 129/1                   Претседател на Владата 

13 јануари 2003 година         на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
146. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлуката 
на Комисијата за хартии од вредност донесена на седни-
цата одржана 15.01.2003 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ  
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 
1. На Штедилница �Малешевка� АД Берово се дава 

одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-
ност - втора емисија на 153 обични акции во вредност 
од 39.168 Евра односно во денарска противвредност од 
2.390.289,00 денари, согласно Одлуката бр. 01-398 од 
30.10.2002 година за издавање на втора емисија на 
обични акции, донесена од Собрание на акционери на 
штедилницата. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност 
од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши си-
те обврски од хартиите од вредност во рокот и на на-
чинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно из-
давање. 

3. Издавачот е должен купувачите на акции да ги 
евидентира во Централниот депозитар за хартии од 
вредност. Правата од акциите се остваруваат од момен-
тот на нивното евидентирање во Централниот депози-
тар за хартии од вредност. 

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

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

 
    Бр. 07-2136/8-2002            Комисија за хартии од вредност 
15 јануари 2003 година                             Претседател, 
             Скопје                         д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
147. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлуката 
на Комисијата за хартии од вредност донесена на седни-
цата одржана 15.01.2003 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ  
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 
1. На Друштвото за медицинско снабдување увоз-

извоз Реплек АД Скопје се дава одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност - втора емисија на 
8.380 обични акции и 520 приоритетни акции во вред-
ност од 5.005.538 Евра или во денарска противвред-
ност од 305.639.151,00 денари, согласно Одлуката бр. 
03-2925/3 од 23.12.2002 година за зголемување на ос-
новната главница на Реплек АД Скопје преку прео-
бразба на дел од резервите од задолжителна општа ре-
зерва (општ резервен фонд), со издавање на акции од 
од втора емисија за познати купувачи - акционери на 
друштвото. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност 
од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши си-
те обврски од хартиите од вредност во рокот и на на-
чинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно из-
давање. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

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

 
    Бр. 07-2337/5-2002            Комисија за хартии од вредност 
15 јануари 2003 година         Претседател, 
             Скопје                         д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
148. 
Врз основа на член 150 од Законот за хартии од вред-

ност (�Службен весник на РМ� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 
4/02 и 37/02), Комисијата за хартии од вредност на својата 
седница одржана на 15.01.2003 година, го донесе следно-
то 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОДРЖИНА НА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 
РАБОТЕЊЕТО НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА 
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОЈ СЕ ДОСТАВУВА ДО  
КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Со ова упатство Комисијата за хартии од вредност 

ја определува поблиската содржина на месечниот изве-
штај за работењето на Централниот депозитар за хар-
тии од вредност (во натамошниот текст: Централен де-
позитар), што се доставува до Комисијата за хартии од 
вредност. 

Член 2 
Месечниот  извештај за работењето, Централниот 

депозитар го доставува до Комисијата за хартии од 
вредност во писмена и електронска форма најдоцна до 
10-ти во тековниот месец за претходниот месец. 

 
Член 3 

Месечниот извештај за работењето на Централниот 
депозитар што се доставува до Комисијата за хартии од 
вредност треба задолжително да содржи: 

1. Назив на Централниот депозитар кој го доставува 
месечниот извештај за работа; 

2. Месец и година за кој се однесува извештајот; 
3. Остварен приход по видови работи кои ги извр-

шува Централниот депозитар, согласно Судската реги-
страција и Решението за основање и работа на овласте-
ниот учесник, издадено од Комисијата за хартии од 
вредност и тоа: 

3.1. Остварени приходи по основ на водење реги-
стар на хартиите од вредност; 

3.2. Остварен приход по основа на давање меѓуна-
роден број за идентификација на хартиите од вредност 
(ИСИН); 

3.3. Остварени приходи по основ на утврдување и 
порамнување на трансакциите; 

3.4. Остварени приходи по основ на давање допол-
нителни услуги на издавачите и имателите на хартиите 
од вредност; 

4. Извршено пребивање и порамнување во Централ-
ниот депозитар и тоа: 

4.1. Остварен промет врз основа на извршени по-
рамнувања на трансакции со обврзници, во денари и 
број на обврзници; 

4.2. Остварен промет врз основа на извршени по-
рамнувања на трансакции со акции во денари и број на 
трансакции; 

4.3. Остварен промет врз основа на извршени по-
рамнувања на трансакции со акции на Државата во де-
нари и број на трансакции. 

5. Податоци за остварените приходи за пристап на 
учесникот; 

6. Податоци за остварените приходи за водење сме-
тки на сопствениците на хартиите од вредност; 

7. Податоци за остварените приходи по основа на 
нетрговски пренос на хартиите од вредност во изве-
штајниот период; 

8. Податоци за остварените приходи од останати 
услуги; 

9. Број на отворени нови сметки на сопствениците 
на хартиите од вредност во извештајниот период; 

10. Број на акционерски друштва чии електронски 
записи на акционерски книги во извештајниот период 
се симнати од системот на Централниот депозитар за-
ради стечај, ликвидација, промена на организацијата и 
други причини; 

11. Број на акционерски друштва чии електронски 
записи на акционерски книги во извештајниот период 
се внесени за прв пат во системот на Централниот де-
позитар; 

12. Други податоци кои Централниот депозитар ќе 
оцени дека се релевантни за извештајниот период. 

 
Член 4 

Ова упатство влегува во сила со денот на неговото 
објавување во �Службен весник на Република Македо-
нија�. 

 
    Бр. 03-35/1             Комисија за хартии од вредност 

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

___________ 
149. 
Врз основа на член 100 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на РМ� бр. 63/00, 103/00, 
34/01, 4/02 и 37/02), Комисијата за хартии од вредност, 
на својата седница одржана на 15.01.2003 година, го 
донесе следното 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА СОДРЖИНА НА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 
РАБОТЕЊЕТО НА БЕРЗА НА ДОЛГОРОЧНИ 
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОЈ СЕ  ДОСТАВУВА 
ДО КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
Член 1 

Со ова упатство Комисијата за хартии од вредност 
ја определува поблиската содржина на месечниот изве-
штај за работењето на Берзата на долгорочни хартии од 
вредност (во натамошниот текст: Берза), што се доста-
вува до Комисијата за хартии од вредност. 

 
Член 2 

Месечниот извештај за работењето Берзата го до-
ставува до Комисијата за хартии од вредност во писме-
на и електронска форма најдоцна до 10-ти во тековни-
от месец за претходниот месец. 

 
Член 3 

Месечниот извештај за работењето на Берзата што 
се доставува до Комисијата за хартии од вредност тре-
ба задолжително да содржи: 

1. Назив на Берзата која го доставува месечниот из-
вештај за работа; 

2. Месец и година за кој се однесува извештајот; 
3. Остварен приход по видови работи кои ги извр-

шува Берзата, согласно Судската регистрација и Реше-
нието за основање и работа на берзата, издадено од Ко-
мисијата за хартии од вредност и тоа: 

3.1. Остварени приходи од котација на хартиите од 
вредност; 

3.2. Остварени приходи од сите видови трансакции 
со хартиите од вредност; 

3.3. Остварени приходи по основа на давање услуги 
на учесниците на Берзата; 

3.4. Остварени приходи по други основи. 
4. Број на котирани акционерски друштва на Берзата; 
5. Новокотирани акционерски друштва/хартии од 

вредност во извештајниот период; 
6. Број на акционерски друштва кои се отстранети 

од котација заради: 
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спречување на внесување на трансмисивните спонгио-
формни енцефалопатии (�Службен весник на РМ� бр. 
98/2002), во Анекс 2 се додаваат две нови алинеи 16 и 
17 кои гласат: 

6.1. Промена на условите за котација кои треба да 
ги исполнат хартиите од вредност и издавачите; 

6.2. Нетргување со котираните хартии од вредност 
во тек на шест месеци; 

�- Југославија, 6.3. Организациони промени на издавачот на коти-
раната хартија од вредност и други причини. - Бугарија�. 

Во Анекс 3 алинеја 3 се брише. 7. Други податоци кои Берзата ќе оцени дека се ре-
левантни за извештајниот период. 2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�.   
Член 4   Бр. 11-305/1                  Министер за земјоделство, 

15 јануари 2003 година    шумарство и водостопанство, Ова упатство влегува во сила со денот на неговото 
објавување во �Службен весник на Република Македо-
нија�. 

      Скопје                             Славко Петров, с.р. 
___________ 

151.  
Врз основа на член 30 од Законот за ветеринарното 

здравство (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, донесува 

   Бр. 03-36/1               Комисија за хартии од вредност 
15 јануари 2003 година                  Претседател, 

      Скопје                       д-р Весна Пендовска,с.р. 
___________  150. Н А Р Е Д Б А 

Врз основа на член 30 став 1 од Законот за ветери-
нарното здравство (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 28/98), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, донесува 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА НА-
РЕДБАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА 
МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕ-
МИНИ  ПРИ  ВЛЕГУВАЊЕ  ВО  РЕПУБЛИКА   

 МАКЕДОНИЈА  Н А Р Е Д Б А Член 1 ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ ИЛИ ЗАБРАНА НА УВОЗ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВОТНИ, 
ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ОД 
ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ 
НА ВНЕСУВАЊЕ НА ТРАНСМИСИВНИТЕ СПОНГИ-
ОФОРМНИ ЕНЦЕФАЛОПАТИИ (�СЛУЖБЕН  ВЕС-
НИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА� БР. 98/2002) 

Наредбата за вршење на дезинфекција на моторни-
те возила на граничните премини при влегување во Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 32/1996), престанува да важи. 

 
Член 2 

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

  
1. Во Наредбата за ограничување или забрана на 

увоз во Република Македонија на животни, производи, 
суровини и отпадоци од животинско потекло заради  

  Бр. 11-304/1                  Министер за земјоделство, 
15 јануари 2003 година    шумарство и водостопанство, 

      Скопје                            Славко Петров, с.р. 
  
 151. 
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Врз основа на член 26 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала (�Служ-
н весник на Република Македонија� бр. 21/98), Министерството за здравство објавува 

  

С П И С О К 
А ПОМОШНИ ЛЕКОВИТИ СРЕДСТВА ЗА КОИ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ 

ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2002 ДО 31.12.2002 ГОДИНА 

ме на помошното 
ековито средство 

Фармацевтска 
форма, јачина и 
пакување 

Начин на издавање Производител 
Застапник 

Број на ре-
шение и 
датум на 
издавање 

ЛА-МИНТ 
LA-MINT) 

Пастили 100 mg 
 
кутија со 30  
пастили (блистер) 

ПЛС може да се 
издава само во аптека 
без рецепт (П1) 

ENGELHARD Arzneimittel 
Gmbh&Co.KG- 
Нидердорфелден, Германија 
 
ЛИБРА 1 дооел - Скопје 

15-2435/02 
од 
04.07.2002 

ЛА-МОС (ISLA-
OOS) 

Пастили 80 mg 
 
кутија со 30  
пастили (блистер) 

ПЛС може да се 
издава само во аптека 
без рецепт (П1) 

ENGELHARD Arzneimittel 
Gmbh&Co.KG- 
Нидердорфелден, Германија 
 
ЛИБРА 1 дооел - Скопје 

15-2434/02 
од 
04.07.2002 

НЕКС (LINEX) Капсули 
 
кутија со 16 
капсули (блистер) 

ПЛС може да се 
издава само во аптека 
без рецепт (П1) 

ЛЕК-СКОПЈЕ доо-Скопје, 
во соработка со LEK dd-
Љубљана, Р. Словенија 

15-4832/02 
од 
17.07.2002 

НЕКС (LINEX) Капсули 
 
кутија со 16 
капсули (блистер) 

ПЛС може да се 
издава само во аптека 
без рецепт (П1) 

"LEK" d.d. - Љубљана, 
Р. Словенија 
 
ЛЕК-СКОПЈЕ Лек дд  
Љубљана и др. доо - Скопје 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

15-4831/02 
од 
17.07.2002 

КОВИТ форте Обложени таблети ПЛС може да се "KRKA" d.d.-Ново Место, 15-1245/02 

 
  
  
  
  
  
  
IKOVIT forte)  
кутија со 30 
обложени таблети 
(блистер) 

издава само во аптека 
без рецепт (П1) 

Р. Словенија 
 
КРКА-ФАРМА Крка 
дооел - Скопје 

од 
22.05.2002 
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ПИКОВИТ Д 
(PIKOVIT D) 

Обложени таблети 
кутија со 30  
обложени таблети 
(блистер) 

ПЛС може да се 
издава само во аптека 
без рецепт (П1) 

"KRKA" d.d.-Ново Место, 
Р. Словенија 
КРКА-ФАРМА Крка 
дооел - Скопје 

15-1244/02
од 
22.05.2002 

ПРОСПАН 
(PROSPAN) 

Сируп 35 mg/5 ml 
 
шише со 100 ml 

ПЛС може да се 
издава само во аптека 
без рецепт (П1) 

ENGELHARD Arzneimittel 
Gmbh&Co.KG- 
Нидердорфелден, Германија 
ЛИБРА 1 дооел - Скопје 

15-2726/02 
од 
04.07.2002 

ПЛАНТАГИНИС 
(PLANTAGINIS) 

Сируп 10 g/100 g 
стаклено шише со 
125 g 

ПЛС може да се 
издава само во аптека 
без рецепт (П1) 

РЕПЛЕКФАРМ АД- 
Скопје, во соработка со 
Hasco-Lek, Полска 

15-3394/02 
од 
17.07.2002 

ПЛАНТЕКС 
(PLANTEX) 

Инстант билен чај 
 
1 кесичка по 5 g 
гранули 

ПЛС може да се 
издава само во аптека 
без рецепт (П1) 

"LEK" d.d. - Љубљана, 
Р. Словенија 
 
ЛЕК-СКОПЈЕ Лек дд  
Љубљана и др. доо - Скопје 

15-5495/02 
од 
17.07.2002 

РОВАХОЛ 
(ROWACHOL) 

Капсули 
 
кутија со 50 
капсули (блистер) 

ПЛС може да се 
издава само во аптека 
без рецепт (П1) 

ROWA Pharmaceuticals 
itd. - Бантри, Ирска 
 
ЕЛБИЈОР дооел - Скопје 

15-5033/02 
од 
22.08.2002 

РОВАТИНЕКС 
(ROWATINEX) 

Капсули 
 
кутија со 50 
капсули (блистер) 

ПЛС може да се 
издава само во аптека 
без рецепт (П1) 

ROWA Pharmaceuticals 
itd. - Бантри, Ирска 
 
ЕЛБИЈОР дооел - Скопје 

15-5032/02 
од 
03.10.2002 

СЕПТОЛЕТЕ 
(SEPTOLETE) 

Пастили  
 
кутија со 30  
пастили (блистер) 

ПЛС може да се 
издава само во аптека 
без рецепт (П1) 

"KRKA" d.d.-Ново Место, 
Р. Словенија 
 
КРКА-ФАРМА Крка 
дооел - Скопје 

15-7591/02 
од 
21.11.2002 

ТЕРМАСИЛ 
(TERMASIL) 

Сируп  
 
стаклено шише со 
125 g 

ПЛС може да се 
издава само во аптека 
без рецепт (П1) 

РЕПЛЕКФАРМ АД- 
Скопје, во соработка со 
Hasco-Lek, Полска 

15-3393/02 
од 
17.07.2002 

ФАВОРА ГИНКО 
(FAVORA GINKO) 

Филм-обложени 
таблети 
кутија со 30 филм- 
обложени таблети 
(блистер) 

ПЛС може да се 
издава само во аптека 
без рецепт (П1) 

"BELUPO" doo -  
Копривница, Р. Словенија 
 
ЕУРОЛЕК дооел - Скопје 

15-8834/02 
од 
23.12.2002 

ХЕРБИОН УРТИКА 
(HERBION URTICA) 

Капсули 
 
кутија со 40 
капсули (блистер) 

ПЛС може да се 
издава само во аптека 
без рецепт (П1) 

"KRKA" d.d.-Ново Место, 
Р. Словенија 
КРКА-ФАРМА Крка 
дооел - Скопје 

16-10773/01 
од 
22.05.2002 

ЦЕНТРУМ јуниор 
(CENTRUM junior) 

Таблети за 
џвакање 
кутија/пластично  
шише со 60 
таблети 

ПЛС може да се 
издава само во аптека 
без рецепт (П1) 

WYETH LEDERLE Spa - 
Априлиа, Италија 
 
ДИСАКО дооел - Скопје 

15-3139/02 
од 
19.08.2002 

ЦЕНТРУМ од А до  
Цинк 
(CENTRUM od A do 
Cink) 

Филм-обложени 
таблети 
кутија/пластично 
шише со 60 филм- 
обложени таблети 

ПЛС може да се 
издава само во аптека 
без рецепт (П1) 

WYETH LEDERLE Spa - 
Априлиа, Италија 
 
ДИСАКО дооел - Скопје 

15-3137/02 
од 
17.07.2002 

ЦЕНТРУМ од А до  
Цинк 
(CENTRUM od A do 
Cink) 

Филм-обложени 
таблети 
кутија/пластично 
шише со 30 филм- 
обложени таблети 

ПЛС може да се 
издава само во аптека 
без рецепт (П1) 

WYETH LEDERLE Spa - 
Априлиа, Италија 
 
ДИСАКО дооел - Скопје 

15-3136/02 
од 
17.07.2002 

ЦЕНТРУМ силвер 
(CENTRUM silver) 

Филм-обложени 
таблети 
кутија/пластично 
шише со 25 филм- 
обложени таблети 

ПЛС може да се 
издава само во аптека 
без рецепт (П1) 

WYETH LEDERLE Spa - 
Априлиа, Италија 
 
ДИСАКО дооел - Скопје 

15-3140/02 
од 
17.07.2002 

ЦЕНТРУМ силвер 
(CENTRUM silver) 

Филм-обложени 
таблети 
кутија/пластично 
шише со 50 филм- 
обложени таблети 

ПЛС може да се 
издава само во аптека 
без рецепт (П1) 

WYETH LEDERLE Spa - 
Априлиа, Италија 
 
ДИСАКО дооел - Скопје 

15-3141/02 
од 
17.07.2002 

ЦЕНТРУМ јуниор 
(CENTRUM junior) 

Таблети за 
џвакање 
кутија/пластично  
шише со 30 
таблети 

ПЛС може да се 
издава само во аптека 
без рецепт (П1) 

WYETH LEDERLE Spa - 
Априлиа, Италија 
 
ДИСАКО дооел - Скопје 

15-3138/02 
од 
17.07.2002 

   
 
 Бр. 15-72/2                        Министер, 

15 јануари 2003 година           д-р Реџеп Сељмани, с.р. 
      Скопје 
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153. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 70/92), на седницата одржана на 15 јануари 
2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува член 43 став 7 од Законот за градеж-

ното земјиште (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 53/2001). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Виолета Стојановска од Кичево, со реше-
ние У. бр. 225/2001 година од 6 ноември 2002 година 
поведе постапка за оценување уставноста на одредбата 
од Законот означен во точката 1 од оваа одлука затоа 
што основано се постави прашањето за нејзината сог-
ласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека со член 43 став 7 
од Законот за градежното земјиште, експропријација 
на сопственоста и правата кои произлегуваат од неа на 
земјиште, згради и други објекти (недвижности), зара-
ди изградба на објекти на инфраструктурата предвиде-
ни со Програмата за уредување на градежното земји-
ште, се врши во корист на Републиката, а за сметка на 
општините, односно градот Скопје. 

5. Според член 30 од Уставот, се гарантира правото 
на сопственост и правото на наследување. Сопствено-
ста создава права и обврски и треба да служи за добро 
на поединецот и на заедницата. Никому не можат да му 
бидат одземени или ограничени сопственоста и права-
та кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за ја-
вен интерес утврден со закон. Во случај на експропри-
јација на сопственоста или во случај на ограничување 
на сопственоста се гарантира праведен надомест кој не 
може да биде понизок од пазарната вредност. 
Согласно член 56 став 1 од Уставот, сите природни 

богатства на Републиката, растителниот и животински-
от свет, добрата во општа употреба, како и предметите 
и објектите од особено културно и историско значење 
определени со закон се добра од општ интерес за Ре-
публиката и уживаат посебна заштита. Според ставот 3 
на овој член, со закон се уредуваат начинот и условите 
под кои определени добра од општ интерес за Републи-
ката можат да се остапат на користење. 
Со законот за градежното земјиште се уредуваат 

правата и обврските во поглед на градежното земјиште 
и уредувањето на тоа земјиште. 
Според член 2 од овој закон, градежното земјиште е 

добро од општ интерес за Републиката и ужива посеб-
на заштита, на начин и услови утврдени со овој закон. 
Уредувањето на градежното земјиште е дејност од 
општ интерес. 
Членот 6 од овој закон уредува дека градежното 

земјиште може да биде во сопственост на Република 
Македонија и на домашни физички и правни лица, под 
услови утврдени со овој и друг закон. 
Согласно член 42 од овој закон, под уредување на гра-

дежно земјиште во смисла на овој закон се подразбира из-
градба на објекти на инфраструктура, заради обезбедува-
ње на непречен пристап до градежната парцела од јавен 
пат, поставување на водоводна, канализациона (фекална и 
атмосферска), електрична, ПТТ и друга инсталација со 
приклучоци до градежната парцела. 
Во членот 43 ставовите 2, 5 и 6 од овој закон, е 

утврдено дека уредувањето на градежното земјиште во 
рамките на подрачјето утврдено со генерален урбани-
стички план за населено место и детален урбанистички 
план го вршат општините врз основа на програма што 
ја донесува советот на општината. 

Во делот на Законот за градежно земјиште што се од-
несува на трансформацијата на правото на користење на 
градежното земјиште, поточно во членот 56 е определено 
дека со денот на влегувањето во сила на овој закон, гра-
дежното земјиште во општините односно градот Скопје 
на кое има изградено објекти кои со делбен биланс се пре-
несени на општините односно градот Скопје, правото на 
користење на земјиштето кое служи за редовна употреба 
на тие објекти се трансформира во право на долготраен 
закуп на градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија. 
Според член 3 од Законот за експропријација, експро-

пријацијата може да се врши за 1) државата - за свои по-
треби, за потребите на јавните претпријатија основани од 
државата, јавните фондови, образованието, воспитанието, 
науката, културата, здравството, социјалната заштита и 
спортот кога дејноста се врши како јавна (државна) служ-
ба; 2) општините и градот Скопје - за потребите на едини-
ците на локалната самоуправа и за потребите на јавните 
претпријатија и фондовите основани од општините од-
носно градот Скопје; 3) за потребите на правни и физички 
лица, за изградба на објекти и изведување на други рабо-
ти од јавен интерес предвидени во член 2 на овој закон. 
Со член 11 од овој закон е уредено дека надоместот за 

експроприраната недвижност и трошоците на постапката за 
експропријација паѓаат на товар на корисникот на експро-
пријацијата за чии потреби е експроприрана недвижноста. 
Од наведените уставни и законски одредби произ-

легува дека градежното земјиште е добро од општ ин-
терес за Републиката кое ужива посебна заштита. Име-
но, на сите добра (во случајот градежното земјиште) 
кои со закон се определени како добра од општ инте-
рес и се во сопственост на Републиката може да постои 
само право на користење од страна на оние субјекти на 
кои Републиката им ги отстапила тие добра на користе-
ње и тоа според услови и начин определен со закон. 
Оттука произлегува дека градежното земјиште мо-

же да биде во сопственост на Република Македонија и 
во сопственост на домашни физички и правни лица но 
под услови утврдени со Законот за градежното земји-
ште или со друг закон. 
Според мислењето на Судот, ако експопријацијата 

се врши во корист на државата, државата треба да ги 
сноси и трошоците на експропријацијата поради што 
оспорената одредба од Законот создава обврски за оп-
штината и за градот Скопје кои не треба да паднат на 
нивен товар. 
Од друга страна, доколку експропријација се врши 

за потребите на единиците на локалната самоуправа и 
за потребите на јавните претпријатија и фондови осно-
вани од општините односно градот Скопје, во тој слу-
чај експропријационите трошоци треба да бидат на то-
вар на општината односно градот Скопје. 
Со оглед на тоа што оспорената одредба од Законот 

предвидува експропријацијата на сопственоста и правата 
кои произлегуваат од неа на земјиште, згради и други об-
јекти (недвижности) заради изградба на објекти на инфра-
структурата предвидени со Програмата за уредување на 
градежното земјиште да се врши во корист на Република-
та но истовремено предвидува и обврски за општините и 
за градот Скопје, односно предвидува товарот на експро-
пријацијата да падне врз општините и врз градот Скопје, 
Судот оцени дека оспорената одредба од Законот не е во 
согласност со член 30 од Уставот.    

6. Врз основа на изнесеното судот се одлучи како 
во точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови 
во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Џунов и 
судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазо-
ва, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јо-
ван Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 

 
     У. бр. 225/2001                            Претседател 
15 јануари 2003 година           на Уставниот суд на Република  
           Скопје                                     Македонија, 
                                                   д-р Тодор Џунов, с.р. 
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154. 
Врз основа на член 31 став 7 и член 32 од Законот 

за девизно работење ("Службен весник на РМ" бр. 
34/01, 49/01, 103/01 и 54/02), точка 4 од Одлуката за на-
чинот и условите за купопродажба на странски платеж-
ни средства во Република Македонија ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 53/2002) и член 68 од Законот за Народ-
на банка на Република Македонија ("Службен весник 
на РМ" бр. 3/02), гувернерот на Народна банка на Ре-
публика Македонија, на 22.01.2003 година, го донесе 
следното 

У П А Т С Т В О 
ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ И  ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА КУПОПРОДАЖБА 

НА СТРАНСКИ ПЛАТЕЖНИ СРЕДСТВА  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1.  Во  Упатството за реализација на Одлуката за 

начинот и условите на купопродажба на странски пла-
тежни средства во Република Македонија (�Службен 
весник на РМ� бр. 81/02) во точка 23 по став 1 се дода-
ваат нови ставови: 2 и 3  кои гласат: 

"Кај трансакциите склучени помеѓу овластените 
банки, како и помеѓу Народна банка на Република Ма-
кедонија и овластените банки, задолжителен минима-
лен износ за една трансакција изнесува 15.000 евра. Ко-
га овластената банка или Народна Банка на Република 
Македонија иницира трансакција, контактираните ов-
ластени банки и/или Народна банка на Република Ма-
кедонија се должни да котираат курсеви најмалку за 
овој износ. Доколку заинтересираната овластена банка 
или Народна Банка на Република Македонија е соглас-
на со овие курсеви, овластената банка и/или Народна 
банка на Република Македонија кои ги котираат овие 
курсеви, се должни да ја реализираат трансакцијата за 
износ од најмалку 15.000 евра.  
Трансакциите помеѓу овластените банки, како и по-

меѓу Народна банка на Република Македонија и овла-
стените банки на износи поголеми од 15.000 евра, врз 
основа на взаемна согласност помеѓу купувачот и про-
давачот, се вршат без ограничување. " 

2. Во точка 45 алинеја 1 по зборовите: "кредитни 
писма" се додаваат зборовите: "и документарни акре-
дитиви".  

3. Во точка 46  по став 1 се додава нов став 2 кој 
гласи: 

"Документарниот акредитив е писмена исправа со 
која должникот дава налог на една банка  да му го исп-
лати на корисникот на акредитивот (доверител) наведе-
ниот износ директно или преку коресподентна банка 
по презентација на определени документи." 

4. Во точка 59 по став 1 се додаваат нови ставови 2 
и 3 кои гласат:  

"При склучување на трансакција помеѓу две банки, 
извештај за склучената трансакција изготвува банката 
која ги продава девизите. 
Секоја измена или дополна на извештајот доставен 

по електронски пат, по 15.30 часот, се потврдува со 
писмено известување до Народна банка на Република 
Македонија во кое треба да бидат наведени причините 
за вршење на измената или дополнувањето, проследе-
ни со сите потребни параметри потребни за ажурирање 
на измената или дополната." 

5. Во Прилог од ова упатство, во точка 3. "Вид на 
странско платежно средство" се додаваат следните 
трансакции: 
Документарни акредитиви       55 
Трансакции со овластени менувачи     11 
6. Оваа измена на Упатството за реализација на Од-

луката за начинот и условите на купопродажба на 
странски платежни средства во Република Македонија 
стапува во сила со објавување во "Службен весник на 
Република Македонија". 

7. Се задолжува Дирекцијата за девизни резерви и 
операции на девизниот пазар да изготви пречистен 
текст на Упатството. 

 
У. бр. 09/5-13/1                     Гувернер, 

22 јануари 2003 година    Љубе Трпески, с.р.  
       Скопје 

___________ 
155. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија ("Службен 
весник на РМ" бр. 3/02), а во врска со член 35 став 1 од 
Законот за девизно работење ("Службен весник на РМ" 
бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 54/02), гувернерот на Народна 
банка на Република Македонија, на 17.01.2003 година 
го донесе следното 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВО-
ТО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ФОРМИРАЊЕ 
НА КУРСЕВИТЕ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА И НИВНО КОРИСТЕЊЕ  
1. Во Упатството за реализација на Одлуката за 

утврдување на методологија за формирање на курсеви-
те на Народна банка на Република Македонија и нивно 
користење ("Сл весник на РМ" бр. 81/02) во точка 7 
после став 1 се додаваат нови ставови 2 и 3 кои гласат: 

"Одредбите од став 1 на оваа точка не се примену-
ваат во случај кога како покритие за вршење на платен 
промет со странство се користат средства од девизна 
сметка кај Народна Банка на Република Македонија. 
Во тој случај се применува средниот курс од курсната 
листа на Народна Банка на Република Македонија. 
По исклучок, одредбите од став 2 на оваа точка не 

важат во случај кога за вршење на платен промет со 
странство како покритие се користат средства од де-
визна сметка кај Народна Банка на Република Македо-
нија кои се во валута различна од валутата во која се 
извршува плаќањето кон странство или пак кога плаќа-
њето се врши во датум кој е различен од датумот кога 
девизната сметка кај Народна Банка на Република Ма-
кедонија се задолжува без разлика дали валутата е 
идентична или не е со валутата на плаќањето."  

2. Ова упатство стапува во сила со денот на потпи-
увањето. ш

 
       У. бр. 09/5-14/1            Гувернер, 
17 јануари 2003 година    Љубе Трпески, с.р. 

       Скопје 
___________ 

156. 
Врз основа на точка 7 од Упатството за изменување 

и дополнување на Упатството за реализација на Одлу-
ката за начинот и условите на купопродажба на стран-
ски платежни средства во Република Македонија, 
("Службен весник на РМ" бр. 4/02 ) Дирекцијата за де-
визни резерви и операции на девизен пазар, го утврди 
пречистениот текст на Упатството за реализација на 
Одлуката за начинот и условите за купопродажба на 
странски платежни средства во Република Македонија 
 

У П А Т С Т В О 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 
И УСЛОВИТЕ НА КУПОПРОДАЖБА НА СТРАН-
СКИ ПЛАТЕЖНИ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ  
1. Со ова упатство се определува начинот на реали-

зацијата на купопродажба на странски платежни средс-
тва во Република Македонија. 

2. Пазарот на странски платежни средства е поде-
лен на:  

a) Под пазар на странски платежни средства во по-
широка смисла се подразбираат сите трансакции на ку-
попродажба на странски платежни средства за денари 
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кои се реализираат во текот на работниот ден во Репуб-
лика Македонија со почеток во 07.00 часот и со завр-
шеток во 14.30 часот. Сите трансакции кои се склучиле 
по 14.30 часот се сметаат за трансакции кои се склучи-
ле следниот работен ден; 
б) Под пазар на странски платежни средства во по-

тесна смисла (во натамошниот текст) девизен пазар се 
подразбираат сите трансакции на купопродажба на де-
визи за денари кои се реализираат во текот на работни-
от ден во Република Македонија со почеток во 07.00 
часот и со завршеток во 14.30 часот. Сите трансакции 
кои се склучиле по 14.30 часот се сметаат за трансак-
ции кои се склучиле следниот работен ден. 

3. Трансакцијата која се договара и склучува на па-
зарот на странски платежни средства претставува об-
лигационен правен однос и за неа важат одредбите од 
Законот за облигациони односи. 

4. Под странски платежни средства во смисла на 
оваа одлука се подразбираат: 
а. Девизи 
б. Ефективни странски платежни средства 
ц. Чекови кои гласат во странска валута и се напла-

тиви во странска валута 
д. Кредитни писма кои гласат во странска валута и 

се наплативи во странска валута 
е. Други инструменти за плаќање кои гласат во 

странска валута и се наплативи во странска валута. 
5. Странски платежни средства во Република Маке-

донија можат да купуваат и продаваат резиденти и не-
резиденти. Резидентите физички лица и нерезидентите 
физички лица купуваат и продаваат ефективни стран-
ски средства на начин и услови определени со Одлука-
та за начинот и условите за купопродажба на странски 
платежни средства во Република Македонија ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 53/2002 ). 

6. Резидентите и нерезидентите од точка 1 на Одлу-
ката за начинот и условите на купопродажба на стран-
ски платежни средства во Република Македонија купу-
ваат и продаваат странски платежни средства во свое 
име и за своја сметка. 

7. Резидентите банки купуваат и продаваат стран-
ски платежни средства во свое име и за своја сметка, 
како и во свое име и за туѓа сметка. 

8. На пазарот на странски платежни средства, 
странските платежни средства се купуваат и продаваат 
само промптно. 

9. На девизниот пазар, девизите се купуваат и про-
даваат промптно и на термин. 

10. Под промптни трансакции се подразбираат сите 
оние трансакции на купопродажба на странски платеж-
ни средства во кои испораката на овие средства мора 
да се изврши во рок од два работни дена сметано од да-
тумот на договарање на трансакцијата. Денарската про-
тиввредност се плаќа на денот на испорака на стран-
ското платежно средство.  

11. Под термински трансакции се подразбираат си-
те оние трансакции на купопродажба на девизи во кои 
испораката на девизните средства се врши подоцна од 
два работни дена сметано од датумот на договарање на 
трансакцијата. Денарската противвредност се плаќа на 
датумот на испораката на девизите. 

12. Купувањето и продавањето на странските пла-
тежни средства се остварува по курс кој ќе се догово-
рат страните. 

13. Народната банка на Република Македонија ку-
пува и продава девизи преку банките заради остварува-
ње на целите на монетарната политика на начин опре-
делен со ова упатство. 

14. Трансферот на износот на странски платежни 
средства кои се предмет на купопродажба на пазарот 
на странски платежни средства се врши истовремено 
со трансферот на противвредноста во денари.   

15. Предмет на купување и продавање на пазарот на 
странски платежни средства можат да бидат странски-
те платежни средства кои гласат на следните парични 
единици: 

1) Економска и монетарна унија  
(ЕМУ) на Европа-Евро  (EUR) 
2) САД долар   (USD) 
3) Јапонски јен  (JPY) 
4) Британска фунта  (GBP) 
5) Швајцарски франк  (CHF) 
6) Австралиски долар  (AUD) 
7) Канадски долар  (CAD) 
8) Данска круна  (DKK) 
9) Норвешка круна  (NOK) 
1 0) Шведска круна  (SEK) 
16. Купувањето и продавањето на странски платеж-

ни средства помеѓу резидентите и нерезидентите од точ-
ка 1 од Одлуката за начинот и условите на купопродаж-
ба на странски платежни средства во Република Македо-
нија со овластена банка се остварува со претходно до-
ставување на налози за купопродажба на странски пла-
тежни средства до банката од страна на резидентот или 
нерезидентот од точка 1 од Одлуката за начинот и усло-
вите на купопродажба на странски платежни средства  
во Република Македонија (во натамошниот текст: нало-
годавач). Налозите можат да бидат доставени писмено 
или усно по телефон. Од безбедносни причини пожелно 
е банката да ги има снимено на лента овие разговори.  

17. Доколку овластената банка смета дека не е во 
состојба да го изврши налогот, за тоа треба веднаш да 
го извести налогодавачот. 

18. Трансакцијата се смета за склучена во оној момент 
кога овластената банка има добиено известување за сог-
ласност од страна на налогодавачот. Од тој момент транс-
акцијата на купување и продавање се смета за склучена и 
произлегуваат сите права и побарувања за обете страни, 
кои подоцна се потврдени со потпишување на заклучни-
цата. Препорачливо по овие зборови да се повторат кур-
сот, видот на странското платежно средство, износот на 
странското платежно средство, вид на трансакцијата, како 
и инструкциите за трансфер на обете страни. 

19. Дилерот-овластениот работник во банката е 
должен да изготви дилерски тикет за евиденција на на-
логот и трансакцијата. Дилерскиот тикет треба да ги 
содржи следните елементи: 

- референтен број на налогот  (тикетот) 
- име на комитентот и локација на комитентот 
- датум на давање на налогот  
- видот на трансакција-промптна или терминска 
- вид на странско платежно средство 
- валута на странското платежно средство 
- износ на странско платежно средство  
- курс по кој трансакцијата е склучена 
- противвредност во денари 
- инструкции за плаќање (трансфер на средствата). 
20. Во случај на грешки и пропусти кои можат да 

предизвикаат трансферот на средствата да биде реализи-
ран на датум кој е различен од оној кој е договорен, то-
гаш трансферот треба да се коригира и да се реализира 
со добра валута (да се реализира со датум кој е догово-
рен), а тоа треба да го стори страната кај која грешката 
или пропустот се направени. Тоа подразбира определена 
постапка како и трошоци кои можат да настанат поради 
трошоците кои ќе настанат кај третите банки кои ги пла-
ќаат/примаат средствата. Трошоците од ваквите актив-
ности ги сноси страната кај која настанала грешка или 
пропуст, освен во случај да е договорено поинаку. 

21. За склучените трансакции страните оформуваат 
заклучница кои мораат обострано да се потпишат. Зак-
лучницата претставува писмен доказ за склучената 
трансакција и правата и обврските кои произлегуваат 
од неа се обврзувачки за обете страни. Заклучницата ги 
содржи следните елементи: 

- сериски број на заклучницата 
- име и  локација на налогодавачот 
- датум на склучување на трансакцијата-датум на 

договор 
- датум на извршување на трансакцијата 
- видот на трансакција-промптна термински 
- вид на странско платежно средство 
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- валута на странското платежно средство 
- износ на странско платежно средство 
- курс по кој трансакцијата е склучена 
- противвредност во денари 
- инструкции за трансфер 
- името на овластената банка со која е склучена 

зделката  
- потпис на овластените лица на банката и налого-

давачот.  
Елементите од став 1 на оваа точка го имаат след-

ното значење: 
- сериски број на заклучницата заради елиминира-

ње на можноста на дуплирање, вообичаена практика е 
секоја заклучница да има посебен сериски број, на тој 
начин се елиминира можноста од дупла евиденција, 

- име и локација на налагодавачот вклучувајќи го и 
неговиот матичен број во заклучницата потребно е јас-
но да биде наведено името заради идентификација при 
трансферот на средствата, 

- датум на склучување на трансакцијата-датум на 
договор, заради подобра евиденција, потребно при по-
полнување на заклучницата да се наведе и датумот ко-
га трансакцијата е склучена, 

- датум на извршување на трансакцијата, заради до-
бивање на точни податоци со цел да се изврши прави-
лен трансфер на средства, како и заради точна евиден-
ција на приливите и одливите од сметките, потребно е 
во заклучницата јасно да е наведен, 

- вид на странското платежно средство, да се наведе 
предметот на купопродажбата, дали се девизи, ефе-
ктивни странски пари, чекови и други инструменти во 
платниот промет, 

- видот на трансакција-промптна, терминска, или 
девизен своп, заради одредување на начинот на кој 
трансакцијата ќе се реализира и заради точна евиден-
ција на оваа трансакција потребно е во заклучницата 
точно да се наведе за каков вид трансакција се работи, 

- вид на валута и износ на странското платежно 
средство, заради точна евиденција на оваа трансакција 
потребно е во заклучницата точно да се наведе видот 
на странското платежно средство и износот на кој 
трансакцијата е склучена, 

- курс заради точна евиденција на оваа трансакција 
потребно е во заклучницата точно да се наведе курсот 
по кој трансакцијата е склучена, 

- противвредност во денари, потребно  е да се наве-
де противвредноста во денари пресметана по курсот 
според кој трансакцијата е реализирана, 

- инструкции за трансфер: каде средствата треба да 
се дадат и каде средствата треба да се примат, потреб-
но е точно да се дадат информации за тоа каде парите 
треба да се трансферираат и каде треба да се добијат. 
Ова потребно е заради точна евиденција и правилно из-
вршување на трансферот на средствата, 

- потпис на овластено лице-авторизација и докажу-
вање на валидноста на трансакцијата. 

 
2. КУПОПРОДАЖБИ НА ДЕВИЗИ НА ДЕВИЗЕН  

ПАЗАР 
 
22. Девизите се монетарни побарувања во странска 

валута. 
23. Купопродажбата на девизи се врши на тој начин 

што овластената банка врши котирање. Котирање се 
врши на тој начин што истовремено да се даваат курсе-
ви и за купување и за продавање на девизи (bid/ask). 
Левиот курс значи курс по кој банката откупува деви-
зи, а десниот курс значи курс по кој банката продава 
девизи. Еднаш штом ќе бидат котирани курсеви, тие 
претставуваат понуда за склучување на трансакција, се 
до оној момент кога тие се ревидирани или пак транс-
акцијата се склучи. 
Кај трансакциите склучени помеѓу овластените 

банки, како и помеѓу Народна банка на Република Ма-
кедонија и овластените банки, задолжителен минима-
лен износ за една трансакција изнесува 15.000 евра. Ко-
га овластената банка или Народна банка на Република 

Македонија иницира трансакција, контактираните ов-
ластени банки и/или Народна банка на Република Ма-
кедонија се должни да котираат курсеви најмалку за 
овој износ. Доколку заинтересираната овластена банка 
или Народна банка на Република Македонија е соглас-
на со овие курсеви, овластената банка и/или Народна 
банка на Република Македонија кои ги котираат овие 
курсеви, се должни да ја реализираат трансакцијата за 
износ од најмалку 15.000 евра. 
Трансакциите помеѓу овластените банки, како и по-

меѓу Народна банка на Република Македонија и овла-
стените банки на износи поголеми од 15.000 евра, врз 
основа на взаемна согласност помеѓу купувачот и про-
давачот, се вршат без ограничување. 

24. Курсевите ја искажуваат цената во денари за 
единица девиза. Курсевите се искажуваат на тој начин 
што страната која ги котира курсевите има обврска да 
го каже последното место пред запирката и двете места 
по запирката, односно се кажуваат сите места пред за-
пирката, а подоцна за куповниот курс и продажниот 
курс се искажуваат за првите две места по запирката. 
Бројките искажани пред запирката важат и за куповни-
от курс и за продажниот курс. 

25. Во калкулациите за пресметување на терминската 
цена (терминскиот курс) се користат правилата кои важат 
за поедини странски парични средства. За сите странски 
парични средства се применува методот 365/360 дена, 
освен за македонскиот денар, британската фунта и јапон-
скиот јен за кои се употребува методот 365/365. 

26. Промптните трансакции се реализираат во рок 
од два работни дена сметано од датумот на договорање 
на трансакцијата, додека терминските трансакции дос-
певаат на т.н. заокружени календарски периоди: една 
недела, две недели, три недели, четири недели, еден 
месец, два месеци и три месеци. По исклучок трансак-
цијата може да биде реализирана и во други рокови во-
колку за тоа постои согласност од обете страни. 

27. За одредувањето на терминската цена се кори-
сти следната методологија: 

36000
)(Pr txIfIdxTc −=  

 
TcT += Pr  

 
При што 
Tc= терминска цена 
Id= каматна стапка за денари 
If= каматна стапка на девизата 
T= курс за терминска трансакција 
t= времетраење искажано во денови 
Pr= промптен курс 
 
28. Дилерите кои работат во овластените банки во 

работата имаат обврска да се однесуваат совесно, што 
подразбира во секое време при котирањето да котираат 
курсеви кои ги одразуваат реалните движења на девиз-
ниот пазар. 

29. Испораката на девизи се врши на тој начин што 
девизи се трансферираат од сметката на продавачот на 
сметката на купувачот, со трансфер преку коренспо-
дентните сметки во странство. Исто така испораката на 
девизи може да се изврши со испорака преку сметки 
кај домашни банки во земјата. Испораката на денари се 
врши со трансфер на денарски средства од сметката на 
купувачот на сметката на продавачот преку носителите 
на платниот промет во Република Македонија. 

30. Освен купопродажба на девизи на пазарот на 
странски платежни средства може да се реализираат и 
следните трансакции: 

a) Купопродажба на ефективни странски пари 
31. Ефективни странски пари се парични побарувања 

во странска валута од централната банка која ги издала. 
32. Резидентите и нерезидентите од член 1 на Одлу-

ката за начинот и условите на купопродажба на стран-
ски платежни средства  во Република Македонија лица 
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можат да купуваат ефективни странски пари од овла-
стена банка и да продаваат ефективни странски пари на 
овластена банка. 

41. Купопродажбата на чекови се врши на тој начин 
што овластената банка врши котирање, на начин објас-
нет во точка 23 и 24 од ова упатство. 

33. Купопродажбата на ефективни странски пари се 
врши на тој начин што овластената банка врши котирање,  
на начин утврден во точките 23 и 24 од ова упатство. 

42. За одредување на куповниот и продажниот курс 
при трансакциите со чекови се користи следната мето-
дологија: 

34. За одредување на куповниот и продажниот курс 
при трансакциите со ефективни странски пари во слу-
чај кога се врши трансфер на денари се користи след-
ната методологија: 

discaaskrAskc

discbbidrBidc

=

=

 

 

proa Afc

axAfcAske

prodBfc

bxBfcBide

+=

=

=

=

100

Pr
100

100

Pr
100

 

( ) dtpbidrdiscb ××=
 

( ) dtpaskrdisca ××=
 

 
Кратенките од став 1 на оваа точка го имаат следно-

то значење: 
Bidc= куповен курс во денари за 1 странска парична 

единица на која гласи чекот  bidr= куповен курс во денари за 1 девиза која гласи 
на странско платежно средство идентично со странско-
то платежно средство на кое гласи чекот 

Кратенките од  став 1 на оваа точка го имаат след-
ното значење: 

Bide=куповен курс во денари за 1 ефективна стран-
ска парична единица discb= дисконтен куповен фактор на единица стран-

ско платежно средство-чек Prb=куповен курс во денари за девизи (идентична 
со на ефективната странска парична единица) disca= дисконтен продажен фактор на единица 

странско платежно средство-чек Bfc=куповен курс во парична единица идентична со 
паричната единица на ефективната странска парична 
единица 

Askc= продажен курс во денари за единица стран-
ско платежно средство на кое гласи чекот 

askr= продажен курс во денари за 1 девиза која гла-
си на странско платежно средство идентично со стран-
ското платежно средство на кое гласи чекот 

Prod= провизија за откуп на ефективни странски па-
ри изразено во проценти 

Aske=продажен курс во денари за 1 ефективна 
странска парична единица p= каматна стапка за дисконтирање  

t=број на денови од датумот на издавање на чекот 
до датумот на склучување на трансакцијата  

Afc=продажен курс во парична единица идентична 
со ефективната странска парична единица  

Pra=продажен курс во денари за девизи (идентична 
со паричната единица на ефективната странска парич-
на единица) 

d= делител кој изнесува 36000 за сите валути, освен 
за јапонскиот јен и британската фунта при што изнесу-
ва 36500. 

 Proa= провизија за продажба на ефективни стран-
ски пари изразено во проценти 43. Тргувањето се смета за склучено во оној момент 

кога овластената банка има добиено известување за 
согласност. Во тој момент трансакцијата на купување и 
продавање се смета за склучена и од тој момент произ-
легуваат сите права и побарувања за обете страни, кои 
се подоцна само потврдени со обостраното потпишува-
ње на заклучницата. Препорачливо по овие зборови да 
се повторат курсот, износот, како и инструкциите за 
плаќање на обете страни.  

 
35. При склучена трансакција на купување или про-

давање на ефективни странски пари, потребен е физич-
ки транспорт на ефективата. Извршување на транспор-
тот се реализира на начин на кој обете страни ќе се до-
говорат, со почитување на сите службени и интерни 
правила кои се на сила и кои се однесуваат за транс-
порт на ефективни пари. Плаќањето на денарската про-
тиввредност е истовремено со физичката испорака на 
ефективните странски пари. 

44. При склучена трансакција на купување или про-
давање на чекови  потребен е физички транспорт на че-
ковите. Транспортот се реализира договорно, со почи-
тување на сите службени и интерни правила кои се на 
сила и кои се однесуваат за транспорт на чекови. Пла-
ќањето на денарската противвредност е истовремено со 
физичката испорака на чековите. 

б) Купопродажба на чекови 
36. Чекот претставува безусловна наредба која тра-

сантот ја дава на трасатот, да исплати одредена сума на 
пари на ремитентот, кој е наведен на чекот или на са-
миот трасант. 

37. На пазарот на странски платежни средства мо-
жат да се купуваат и продаваат чекови кои се издадени 
во странство, кои гласат на странска парична единица, 
се авалирани или акцептирани од странска банка и се 
наплативи во странство. 

в) Купопродажба на кредитни писма и други ин-
струменти кои се користат во меѓународниот платен 
промет 

45. На пазарот на странски платежни средства мо-
жат да се купуваат и продаваат следните инструменти 
кои се користат во меѓународниот платен промет: 38. Резидентите и нерезидентите од член 1 на Одлу-

ката за начинот и условите на купопродажба на стран-
ски платежни средства  во Република Македонија на 
пазарот на странски платежни средства можат да про-
даваат чекови на овластени банки.  

- кредитни писма и документарни акредитиви 
- меници 
- изјава за обврска (Promisory note) 
- банкарски гаранции. 39. На пазарот на странски платежни средства овла-

стените банки можат да продаваат и да купуваат  чекови. 46. Кредитното писмо е писмена исправа со која ед-
на банка дава налог на друга банка на корисникот да 
му го исплати наведениот износ во определен рок. 

40. На пазарот на странски платежни средства не 
смеат да се купуваат и продаваат веќе издадени чекови 
на кои датумот на издавање е постар од 90 дена сметај-
ќи до денот на склучување на трансакцијата за купо-
продажба на овие чекови. 

47. Меницата е писмена исправа со која трасантот 
на трасатот му дава безусловен налог да го исплати на 
ремитенот наведениот износ во наведениот рок. 
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Документарниот акредитив е писмена исправа со 

која должникот дава налог на една банка да му го исп-
лати на корисникот на акредитивот (доверител) наведе-
ниот износ директно или преку коренсподетна банка 
по презентација на определениот документ. 

Askc=продажен курс во денари за исправа од точка 
45 на ова упатство  

askr=продажен курс во денари за 1 девиза која гла-
си на странско платежно средства идентично на стран-
ското платежно средство на кое гласи исправата од 
точка 45 на ова упатство 48. Изјавата за обврска (Promisory note) е писмена 

обврска со која издавачот на исправата се обврзува на 
корисникот на исправата да му го плати наведениот 
износ. 

p=каматна стапка за дисконтирање  
t=број на денови од датумот на склучување на 

трансакцијата до датумот на доспевање  
49. Банкарска гаранција претставува исправа со која 

издавачот на гаранцијата се обврзува дека ќе ја исплати 
наведената сума на корисникот на гаранцијата доколку се 
исполнети условите кои се наведени во гаранцијата. 

d= делител кој изнесува 36000 за сите валути, освен 
за јапонскиот јен и британската фунта при што изнесу-
ва 36500. 

57. Трансакцијата се смета за склучена во оној момент 
кога овластената банка ќе добие известување за соглас-
ност. Во тој момент трансакцијата на купување и продава-
ње се смета за склучена и од тој момент произлегуваат си-
те права и побарувања за обете страни, кои се подоцна са-
мо потврдени со обостраното потпишување на заклучни-
цата. Препорачливо после овие зборови да се повторат 
курсот, износот во девизи, видот на исправата како и ин-
струкциите за плаќање на обете страни.  

50. На пазарот на странски платежни средства мо-
жат да се купуваат и продаваат исправите наведени од 
точка 45 кои се издадени во странство, кои гласат на 
странска парична единица, се преносливи, се авалира-
ни или акцептирани од странска банка и се наплативи 
во странство. 

51. Резидентите и нерезидентите според член 1 од 
Одлуката за начинот и условите на купопродажба на 
странски платежни средства во Република Македонија 
на пазарот на странски платежни средства продаваат 
исправи наведени во точка 45 на овластени банки.  

58. Склучената трансакција на купување или прода-
вање на исправите од точка 45 може да биде со физич-
ко предавање или електронски. Трансакцијата се реа-
лизира договорно, со почитување на сите службени и 
интерни правила кои се на сила и кои се однесуваат за 
вакви операции. Плаќањето на денарската противвред-
ност е истовремено со испораката на исправите. 

52. На пазарот на странски платежни средства овла-
стените банки можат да ги продаваат и купуваат наве-
дените исправи. 

53. На пазарот на странски платежни средства не 
смеат да се купуваат и продаваат исправи наведени во 
точка 45 кои доспеваат во рок подолг од 180 дена од 
денот на склучување на трансакцијата за купопродажба 
на овие исправи. 

 
3. ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 
59. За склучените трансакции, овластената банка 

кај која се извршени трансакциите, до Народна банка 
на Република Македонија доставува извештај за склу-
чените трансакции и тоа веднаш по затворањето на па-
зарот, но не подоцна од 15.30 часот истиот ден. Посе-
бен извештај за склучените трансакции, по електрон-
ски пат, се доставува во текот на денот, но не подоцна 
од 15.30 часот, до Народна банка на Република Маке-
донија. Изгледот на слогот со потребните параметри е 
содржан во вид на прилог на ова упатство. 

54. Купопродажбата на исправите од точка 45 се врши 
на тој начин што овластената банка врши котирање,  на 
начин утврден во точките 23 и 24 од ова упатство.  

55. Курсевите ја искажуваат цената во денари за 1 
странска парична единица на која гласат исправите од 
точка 45. Курсевите се искажуваат на тој начин што 
страната која ги котира курсевите има обврска да ги 
каже последното место пред запирката и две места пос-
ле запирката, односно се кажуваат сите места пред за-
пирката, а подоцна за куповниот курс и продажниот 
курс се искажуваат за првите две места после запирка-
та. Бројките искажани пред запирката важат и за ку-
повниот курс и за продажниот курс. 

При склучување на трансакција помеѓу две банки, 
извештај за склучената трансакција изготвува банката 
која ги продава девизите. 
Секоја измена или дополна на извештајот доставен 

по електронски пат, по 15.30 часот, се потврдува со 
писмено известување до Народна банка на Република 
Македонија во кое треба да бидат наведени причините 
за вршење на измената или дополнувањето, 
проследени со сите потребни параметри потребни за 
ажурирање на измената или дополната. 

56. За одредување на куповниот и продажниот курс 
при трансакциите со исправите од точка 45 се користат 
следниве формули: 

discaaskrAskc

discbbidrBidc

=

=
 60. За потребите на ова упатство се користат ши-

фрите на валути кои ќе бидат предвидени во Упатство-
то за платен промет со странство. 

61. Недоставување или ненавремено доставување на 
образецот ИРП 1 претставува прекршок согласно членот 
40 од Законот за девизно работење ("Службен весник на 
РМ" бр. 34/01, 49/01 и 103/01) и подлежи на мерки пред-
видени во членот 56 од Законот за девизно работење 
("Службен весник на РМ" бр. 34/01, 49/01 и 103/01). 

( ) dtpbidrdiscb ××=
 

( ) dtpaskrdisca ××=
 62. Пречистениот текст на ова упатство ги опфаќа 

Упатството за реализација на Одлуката за начинот и усло-
вите на купопродажба на странски платежни средства во 
Република Македонија У. бр. 09/5-13 (�Службен весник 
на РМ� бр. 81/02) и Упатството за изменување и дополну-
вање на Упатството за реализација на Одлуката за начи-
нот и условите на купопродажба на странски платежни 
средства во Република Македонија У. бр. 09/5-13 (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 4/03), во кои е означено времето на 
нивното влегување во сила.  

Скратениците од став 1 на оваа точка го имаат 
следното значење: 

Bidc=куповен курс во денари за исправа од точка 
45 на ова упатство  

bidr=куповен курс во денари за девиза која гласи на 
странско платежно средства идентично на странското 
платежно средство на кое гласи исправата од точка 45 
на ова упатство 

discb=дисконтен куповен фактор на единица стран-
ско платежно средства идентично на странското пла-
тежно средство на кое гласи исправата од точка 45 на 
ова упатство  

       
      У. бр. 09/5-13/1               Дирекција 

disca=дисконтен продажен фактор на единица 
странско платежно средства идентично на странското 
платежно средство на кое гласи исправата од точка 45 
на ова упатство  

22 јануари 2003 година   за девизни резерви и операции 
            Скопје          на девизен пазар 

              Директор,  
    Владимир Ристиќ, с.р. 
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Прилог: 
 
 
 
1. Образаец ИРП1 
 
 
Извештај за реализираниот промет на пазарот на странски платежни средства за ден 
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Опис и карактеристики на полињата: 
 

Реден 
број Опис Скратен назив Должина 

1 Матичен број на банката која го 
доставува извештајот МатБр 7 

2 Реден број РедБр - 
3 Датум Датум 10 
4 Матичен број на купувач МатБрКуп 7 
5 Даночен број на купувач ДанБрКуп 13 
6 Матичен број на продавач МатБрПрод 7 
7 Даночен број на продавач ДанБрПрод 13 
8 Матичен број на крајниот 

корисник МатБрКК 7 

9 Даночен број на крајниот 
корисник ДанБрКК 13 

10 Вид на трансакција ВидТран 2 
11 Вид на странско платежно 

средство СПС 2 
12 Шифра на валута Вал - 
13 Курс Курс - 
14 Износ во девизи ИзнДев - 
15 Износ во Денари ИзнДен - 
16 Интервенција на НБРМ ИнтервНБРМ 2 

 
2. Вид на трансакција   
  

Опис Шифра 
Промптна трансакција 22 
Терминска 33 

 
 
3. Вид на странско платежно средство 
 

Опис Шифра 
Девизи 00 
Ефективни странски пари 01 
Чекови 02 
Кредитни писма 51 
Меници 52 
Изјава за обврска 53 
Банкарска гаранција 54 
Документарни акредитиви 55 
Трансакции со овластени менувачи 11 

 
4.  Интервенција на НБРМ 
 

Опис Шифра 
Интервенција на НБРМ 99 
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Огласен дел 
 

С У Д С К И   О Г Л А С И 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, поведена е 

постапка за развод на брак, по тужба на тужителот 
Фадиљ Сулеман од Скопје, против тужената Зорафете 
Сулеман, моминско Граинца, сега со непозната адреса 
во странство. 
Судот на тужената Зорафете Сулеман, моминско 

Граинца, и постави привремен застапник, адвокат 
Кирил Петров, ул. �Мито Хаџивасилев� бб, Стара 
железничка станица, кој ќе ги застапува интересите 
на тужената до правосилноста на постапката. 
Се повикува тужената Зорафете Сулеман, 

моминско Граинца, во рок од 30 дена, да се јави во 
судот лично или преку полномошник, за да ја преземе 
постапката, бидејќи во спротивно постапката ќе 
продолжи преку поставениот привремен застапник. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XI. П. бр. 

2482/02.                                       (1157)  
___________ 

 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води 

постапка за физичка делба на заеднички имот, по 
предлог на Душко Недељчиќ од Скопје, против Бранка 
Недељковиќ, со непозната адреса на живеење, и други 
лица. 
Се повикува Бранка Недељковиќ, во рок од 30 дена 

од објавувањето на огласот, да го пријави на судот 
нејзиното живеалиште, а во спротивно до нејзиното 
појавување во предметната работа ќе ја застапува 
привремениот старател Иванка Јакимовска, адвокат од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП. бр. 
69/01.              (1203)     

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, како првостепен 

парничен суд, постапува по тужба за развод на брак, од 
тужителот Ариф Личина од с. Долно Коњаре Скопско, 
против тужената Амира Личина. 
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на 

град Скопје, со решение бр. 3020-793 од 21.12.2001 го-
дина, на тужената Амира Личина сега со непозната 
адреса на живеење и ја поставува за адвокат Мирјана 
Јосифовиќ од Скопје ул. �Питу Гули� бр. 70. 
Старателот ќе ја застапува тужената во постапката 

пред Основниот суд Скопје II - Скопје по П. бр. 
1962/01 и ќе ги штити нејзините интереси се до право-
силното окончување на постапката, или се додека ту-
жената или нејзин полномошник не се појави во судот 
во текот на постапката. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IV. П. бр. 

1962/01.                  (865) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО 
Пред Основниот суд во Берово, се води постапка за 

развод на брак, по тужба на тужителот Аднан Фаик Ја-
јов од с. Црник, против тужената Љубов Навикова Јајо-
ва со моминско презиме Николаевна, со непозната 
адреса во Русија. 
Се повикува тужената Љубов Навикова Јајова, ро-

дена во Калинград, Русија, во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот да се јави во судот или да назначи 
свој полномошник. 
Доколку во истиот рок не се јави или не одреди свој 

полномошник, на тужената ќе и биде поставен привре-
мен застапник од редот на стручните соработници при 
овој суд кој ќе ги застапува нејзините интереси се до 
окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Берово, П. бр. 272/02.    (1331) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред Основниот суд во Велес оформен е парничен 

предмет П.бр.1185/02, за утврдување на договорен од-
нос, по тужба на тужителот Јовановски Благој од Ве-
лес, против тужениот Манев Никола од Велес, а сега со 
непозната адреса на живеење. 
Се повикува тужениот Манев Никола од Велес, сега 

со непозната адреса на живеење, во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот, да пристапи во судот заради 
прием на тужба и покана за расправа која дополнител-
но судот ќе ја определи, или во истиот рок да постави 
свој полномошник што ќе ги застапува неговите инте-
реси. 
Во спротивно, доколку во наведениот рок не се јави 

и не постави свој полномошник, за привремен застап-
ник на тужениот му се одредува стручниот соработник 
во Основниот суд во Велес, Јачева Билјана, која ќе ги 
има сите права и должности на законски застапник по 
споменатиот предмет, се додека тужениот или негов 
полномошник не се јави пред судот, односно додека 
органот за старателство не го извести судот дека поста-
вил свој старател. 

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 1185/02.      (1329)  
___________ 

 
Пред овој суд во тек е постапка за физичка делба, 

по предлог на предлагачот Давчев Крсто од Велес, про-
тив противникот Димовски Трајче од Велес на ул. �8ми 
Март� бр. 25, сега со непозната адреса на живеење. 
Се повикува Димовски Трајче од Велес, сега со не-

позната адреса на живеење, во рок од 30 дена сметано 
од денот на објавувањето на огласот, на судот да му 
достави точна адреса или да одреди свој полномошник. 
Во спротивно, судот по службена должност ќе по-

стави привремен застапник кој ќе ги застапува негови-
те права и интереси се до окончување на постапката во 
судот. 
Од Основниот суд во Велес, ВПП.бр.70/01.    (1333) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред овој суд, по предлог на предлагачката Гаши 
Хајрије од Гостивар ул. �Тоде Богданоски� бр. 60, се 
води постапка за докажување на смртта на лицето 
Ибраими Фата, родена на 10.05.1918 година во с. Бољ-
ханина, општина Бијело Поље - Република Црна Гора. 
Се повикува лицето Ибраими Фата во рок од 15 де-

на по објавувањето на овој оглас во �Службен весник 
на РМ� да се јави во Основниот суд во Гостивар, а во 
исто време се повикуваат сите оние лица кои нешто 
знаат за нејзиниот живот тоа да го соопштат во Основ-
ниот суд во Гостивар. 
Доколку повиканото лице не се јави во рок од 15 

дена од објавувањето на овој оглас во �Службен весник 
на РМ� истото ќе се смета дека е умрено. 
Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 321/2002. 
              (1332) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка 

по тужба на тужителот Фетаи Исмаил од с. Д. Бањица - 
гостиварско, застапуван од полномошникот Неим Сал-
мани, адвокат од Гостивар, против тужената Фетаи 
Флора од с. Д.Бањица, сега со непозната адреса во 
странство. 
Бидејќи тужената Фетаи Флора е со непозната адре-

са во странство, со решение на овој суд П.бр.921/02 од 
25.12.2002 година, и е поставен привремен застапник и 
тоа адвокатот Павле Рафајлоски од Гостивар, кој ќе ја 
застапува тужената се додека истата не се појави пред 
судот, односно додека органот за старателство не го 
извести судот дека и поставил старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 809/2002.  
                (289)      
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Пред Основниот суд во Гостивар се води спор П. 

бр. 66/2003, за развод на брак, по тужба на тужителот 
Сулејмани Џабир од с. Србиново, против тужената Мо-
ња Ивоне Баумат од СР Германија, со непозната адре-
са. 
Бидејќи тужената Моња Ивоне Баумат е со непоз-

ната адреса во СР Германија, за времен застапник и се 
поставува Таип Елези, адвокат од Гостивар, кој ќе ги 
застапува нејзините интереси се додека таа не се појави 
пред судот или органот за старателство не и определи 
старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 66/2003. 
                                                                                (979) 

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО 
Основниот суд во Кичево, во врска со предметот 

П.бр. 751/97, кој се води пред овој суд, по тужба на ту-
жителот Далипи Ајрадин од Кичево, против тужениот 
Далипи Ќазим од Кичево, сега на времена работа во 
Австрија со непозната адреса, му го назначува како 
привремен застапник на тужениот Далипи Ќазим, Гале 
Шешелоски, адвокат од Кичево, кој ќе го застапува ту-
жениот во постапката се додека истиот не се појави 
пред овој суд или доколку Центарот за социјални рабо-
ти во Кичево не го извести судот дека назначил стара-
тел.  
Од Основниот суд во Кичево, П. бр.751/97.    (1330) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево, како првостепен парни-

чен суд, постапувајќи по правната работа за нарушено 
владение, по тужба на тужителите Сефа Назиме за себе 
и како законски застапник на малолетните тужители 
Лулита, Линдита и Фатиме сите Сефа од с. Жубрино, 
поднесено преку нивниот полномошник Т.И. Јелисава, 
адвокат од Кичево, против тужените Муса и Нурије, 
двајцата Сефоски од с. Жубрино, сега на времена рабо-
та во Германија со непозната адреса. Вредност неопре-
делена. 
Со решение на овој суд П.бр.436/2002 од 29.11.2002 

година, поставен е адвокатот Златко Додоски од Киче-
во за привремен застапник на тужените Муса и Нурије, 
двајцата Сефоски од с. Жубрино, а сега со непозната 
адреса на живеење во Германија. 
Со истото решение, одредено е дека привремениот 

застапник ќе ги застапува тужените во постапката се 
додека тие или нивниот полномошник не се појават во 
судот, односно додека органот за старателство не го 
извести судот дека на тужените им поставил старател. 
Овој оглас ќе се објави со �Службен весник на РМ� 

и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Кичево, П. бр. 436/2002.  (1635) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 

Пред Основниот суд во Ресен се води постапка по 
оставината на покојниот Шемо Исаи бив. од с. Крани, 
кој починал на 16.01.1997 година во с. Крани. 
Покрај другите, како законски наследници се јаву-

ваат и неговите внуки од покојната сестра Ајрије, Мев-
људе и Кадиме, сега во Австралија со непозната адреса 
на живеење и непознато презиме. 
Се повикуваат наследничките Мевљуде и Кадиме, 

сега со непозната адреса на живеење, да се јават во рок 
од една година сметано од денот на објавувањето на 
огласот или пак да достават точна адреса на живеење 
или престојување. 
Во спротивно, доколку не се јават во определениот 

рок, од судот ќе им биде поставен привремен старател 
кој ќе се грижи за нивните интереси во текот на по-
стапката.  
Од Основниот суд во Ресен, О.бр.150/2000.    (1328) 

Се повикува лицето Алија Врапче од татко Мурат 
од Ресен, со последно место на живеење во Турција, 
како и секој друг што знае за него или за неговиот жи-
вот, да се јави во Основниот суд во Ресен во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на РМ�. 
Во спротивно, неговата смрт ќе се докаже по по-

стапката што следува. 
Од Основниот суд во Ресен, ВПП. бр. 2/03. (1634)  

              
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред Основниот суд во Струмица, се води постапка 
под ВПП.бр.129/02, за докажување на смрт, по предлог 
на предлагачот Стојанов Бојчо од с. Баница. 
Се повикуваат лицата Стојанов Петре Симеон и 

Стојанов Тимов Петре од с. Баница, како и сите други 
лица што знаат за неговиот живот да се јават во Основ-
ниот суд во Струмица во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�. 
Во спротивно, по истекот на рокот ќе се утврди де-

ка лицата Стојанов Симеон и Стојанов Петре се умре-
ни. 
Лицето Стојанов Симеон е родено на ден 

17.07.1920 година, а лицето Стојанов Петре е негов та-
тко. 
Предлагач во вонпроцесната постапка што се води 

при Основниот суд во Струмица под ВПП.бр. 129/02 е 
Стојанов Бојчо од с. Баница, кој е син на Стојанов Си-
меон, а внук на Стојанов Петре. 
Од Основниот суд во Струмица, ВПП. бр. 129/02. 
              (1334) 

___________ 
 
Основниот суд во Струмица, како првостепен гра-

ѓански суд, е надлежен за решавање на спор за надо-
мест на штета, по тужба на тужителката Дивна Зафиро-
ва од с. Василево, против тужениот Митко Димитриев 
од с. Василево. Вредност на спорот 170.000,00 денари. 
Бидејќи тужениот Митко Димитриев од с. Василе-

во, сега не живее во с. Василево, туку истиот отпатувал 
за Грција и е со непозната адреса. 
Се повикува да се јави во Основниот суд во Стру-

мица во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ� и тоа во соба бр. 28. 
Во спротивно, за времен застапник ќе му биде одре-

дена Валентина Митева, стручен соработник при Ос-
новниот суд во Струмица, кој ќе ги заштитува неговите 
интереси до правосилното завршување на спорот. 
Од Основниот суд во Струмица, П.бр.334/02.   (980) 
 

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

сопственост, по тужба на тужителот Исмаили Нешат 
Абдулселам од Тетово ул. �155� бр. 10, против тужени-
те Ѓорѓески Хаџи Тодоров Анѓелко со непозната адре-
са во Р. Бугарија и Халили Расим од Тетово, сега со не-
позната адреса во СР Југославија. Вредност на спорот 
100.000,00 денари. 
Се повикуваат тужените Ѓорѓески Хаџи Тодоров 

Анѓелко и Халили Расим во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот во �Службен весник на РМ� да се јават 
во Основниот суд Тетово или да овластат свој полно-
мошник. 
Во спротивно, судот преку Центарот за социјална 

работа Тетово ќе им постави времен старател кој ќе ги 
штити нивните права и интереси до правосилно окон-
чување на спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 979/2002.  (857) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 

сопственост и утврдување на ништовност на договор за 
купопродажба, по тужба на тужителите Јакуп Рушит 
Сефери и Локман Рушит Сефери, двајцата од с. Голема 
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Речица - Тетовско, против тужените Мухамет Зеќири и 
Меваип Бафтијари од с. Г. Речица и Невзат Адем Зеќи-
ри од Р. Турција, со непозната адреса. Вредност на спо-
рот 20.000,00 денари. 
Се повикува тужениот Невзат Адем Зеќири во рок 

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

работа Тетово ќе му постави времен старател кој ќе ги 
штити неговите права и интереси до правосилно окон-
чување на спорот.  
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 939/2002.  (860)    

_______________________________________________ 
 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 
 
Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа 

управна постапка (�Службен лист на СФРЈ� бр. 47/86), 
применет како републички пропис согласно член 5 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 52/91), 
член 702 од Законот за трговски друштва (�Службен 
весник на РМ� бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 
39/99, 81/99, 37/2000, 50/2001 и 6/2002), постапувајќи 
по барањето на основачот ЕПС ГЛОБАЛ СЕРВИСИС 
ИНЦ од Делавер САД, Министерството за економија 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се за пишува во регистарот на претставништва 

на странски лица во Република Македонија под Рег. бр. 
1300, број на регистарска влошка 3-0224/УСД, отвора-
ње на претставништво на странското лице �ЕПС ГЛО-
БАЛ СЕРВИСИС� ИНЦ од Делавер САД. 

1) Претставништвото на странското лице е: �ЕПС 
ГЛОБАЛ СЕРВИСИС�-Претставништво Скопје, Р. Ма-
кедонија, со седиште во Скопје, ул. �Бихачка� бр.        
3-1/23. 

2) Дејноста на претставништвото е: истражување на 
пазарот и деловно-техничка соработка. 

3) Раководител на претставништвото е Рајмонд Ле-
рој Фостер. 

2. Претставништвото почнува со работа по уписот 
во регистарот на претставништвата на странски лица 
во Република Македонија, кој се води во Министерс-
твото за економија под Рег. бр. 1300 и регистарска вло-
шка 3-0224/УСД. 

3. Решението за запишување на претставништвото 
во регистарот да се објави во �Службен весник на РМ�, 
на сметка странското лице.             (291) 

___________ 
 

Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа 
управна постапка (�Службен лист на СФРЈ� бр. 47/86), 
применет како републички пропис согласно член 5 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 52/91) и 
член 5 од Уредбата за поблиските услови за отворање и 
работа на претставништва на странски лица во Репуб-
лика Македонија� бр. 25/95), постапувајќи по барањето 
на основачот FRESENIUS MEDICAL Care Deutschland 
GmbH-D 61346 Bad Homburg v.d.H, Министерството за 
економија го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се запишува во регистерот на претставништва на 

странски лица во Република Македонија под Рег. бр. 
1302, број на регистарска влошка 3-0226/ДЕМ отвора-
ње на претставништво на странското лице FRESENIUS 
MEDICAL Care Deutschland GmbH-D 61346 Bad 
Homburg v.d.H. 

1) Претставништвото на странското лице е: 
FRESENIUS MEDICAL Care Deutschland GmbH-Прет-
ставништво Куманово, со седиште во Куманово, ул. 
�Моша Пијаде� бр. 16. 

2) Дејноста на претставништвото е: истражување на 
пазарот и деловно-техничка соработка. 

3) Раководител на претставништвото е Милорад 
Мишевски од Куманово, со број на патна исправа 
0659122 издадена од ГУВР Куманово и ЕМБ 
2103965420011. 

2. Претставништвото почнува со работа по уписот 
во регистарот  на претставништвата на странски лица 
во Република Македонија, кој се води во Министерс-
твото за економија под рег. бр. 1302 и регистарска вло-
шка 3-0226/ДЕМ. 
3. Решението за запишување на претставништвото во 
регистарот ќе се објави во �Службен весник на РМ� на 
сметка на странското лице.             (886) 

___________ 
 

Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа 
управна постапка (�Службен лист на СФРЈ� бр. 47/86), 
применет како републички пропис согласно член 5 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 52/91), 
член 702 од Законот за трговски друштва (�Службен 
весник на РМ� бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 
39/99, 81/99, 37/2000, 50/2001 и 6/2002) постапувајќи 
по барањето на основачот ДПК Интернационал Инц. 
од САД, Министерството за економија го донесе след-
ното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се запишува во Регистарот на претставништва на 

странски лица во Република Македонија под рег.бр. 
1301, број на регистарска влошка 3-0225/УСД отвора-
ње на претставништво на странското лице ДПК Интер-
национал Инц. од САД. 

1) Претставништвото на странското лице е: 
- подназив: ДПК Интернационал Инц. Претстав-

ништво Скопје, Р. Македонија, 
- со седиште во: Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 40, 

3-трети кат. 
2) Дејноста на претставништвото е: 
- истражување на пазарот, вршење на предходни и 

подготвителни дејствија за склучување на договори за 
извоз на стоки и услуги од Република Македонија, за 
увоз со кој се унапредува и развива производството, 
деловно-техничка соработка и странски вложувања. 

3) Раководител на претставништвото е: Роберт Ве-
лингтон Пејџ од САД. 

2. Претставништвото почнува со работа по уписот 
во Регистарот на претставништвата на странски лица 
во Република Македонија, кој се води во Министерс-
твото за економија под рег.бр. 1301 и рег. влошка 3-
0225/ УСД. 

3. Решението за запишување на Претставништвото 
во Регистарот да се објави со Службен весник на Ре-
публика Македонија на сметка на странското лице. 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4490/2002 од 19.09.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02044389?-4-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар преобразбата и проширувањето на 
дејноста на Друштвото за промет на големо и мало со 
прехранбени и непрехранбени стоки, надворешно тр-
говски промет, производство и услуги во прометот 
СЛАВИЈА ДОО извоз-увоз Скопје, бул. �Војводина" 
бр. 4. 
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Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/2, 

01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.43/3, 01.42, 
02.01, 02.02, 05.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.87, 15.89, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 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, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 63.12, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 
71.34, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување и посредување во прометот со стоки и услуги, ре-
експорт, консигнација, малограничен промет со СР Југос-
лавија, Грција, Бугарија, Албанија, изведување на инве-
стициони работи во странство. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сиот свој имот. 
Кочевски Кирил - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4490/2002.                (27821) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3921/2002 од 11.09.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02047864?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги А-Г ПРОГРЕС 2002 ДООЕЛ 
увоз-извоз ул. �Вера Циривири� бр. 153 - Велес. 
Назив: Друштво за производство, трговија и услуги 

А-Г ПРОГРЕС 2002 ДООЕЛ увоз-извоз ул. �Вера Ци-
ривири� бр. 153 - Велес. 
Седиште: ул. �Вера Циривири� бр. 153 - Велес. 
Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 

02.02, 14.50, 15.31, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 
22.22, 22.23, 24.51, 24.52, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.50, 
36.61, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 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, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.42/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.40, 65.12/3, 71.33, 71.40, 72.60, 74.83, 74.84, 
93.01, 93.02, надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
услуги на меѓународен транспорт на стоки и услуги, меѓу-
народна шпедиција, трговско застапување и посредување, 
консигнација, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото ќе ис-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото ќе 
одговара во висина на сите свои средства. 
Овластено лице за застапување е Дамеска Милица 

од Велес - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3921/2002.                                   (26630) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3822/2002 од 10.09.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047766?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за про-
мет, трговија и услуги АШИМ ДООЕЛ с. Визбегово, 
Скопје ул. �1� бр. 18. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 45.11, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.73, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 
74.30, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84. 
Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги 

врши следните дејности: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, застапување на странски фирми, 
посредување и реекспорт, комисиона продажба, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, консигнациона 
продажба, меѓународна шпедиција, малограничен про-
мет со Грција, Бугарија, Југославија и Албанија, изве-
дување на инвестициони работи во странство. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е лицето Демирка Реџепи - упра-
вител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3822/2002.                                   (26631) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2737/02 од 18.09.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02046682?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштво-
то за производство, трговија, транспорт, угостителс-
тво и услуги ЗЕМЕРДЕШ ДОО увоз-извоз Чегране, с. 
Корито. 
Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 

52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.48, 52.47, 50.10, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.54, 51.53, 51.55, 
51.70, 51.61, 51.62, 50.30/1, 50.40/1, 55.11, 55.12, 55.21, 
55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.12, 
65.12/3, 74.12, 74.14, 74.84, 93.02, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 15.11, 15.12, 15.13, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 
15.83, 01.11, 01.21, 01.22, 01.24, 01.41, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 92.71. 
Во надворешнотрговскиот промет ќе ги врши след-

ните дејности: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, консигнациони и комисиони ра-
боти, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Гр-
ција и СР Југославија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет друштвото одговара со сите 
свои средства. 
Овластен застапник во внатрешниот и надворешни-

от промет е Зибери Џемази - управител без ограничува-
ње. 
Основачи се Зибери Џемази и Зибери Далип. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2737/02.                                   (26632) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3665/2002 од 4.09.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047609?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
транспорт, трговија и услуги МИКИ ТРАНСПОРТ ДО-
ОЕЛ увоз-извоз ул. �Финска� бр. 196/1-3, Скопје. 
Единствен содружник е Миле Петровски од Крива 

Паланка ул. �11 Октомври� бр. 21. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 

50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.21, 71.10, 74.84, 
80.42. 
Надворешен промет: надворешна трговија со прех-

ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, меѓународен превоз на стоки, ме-
ѓународен превоз на патници, малограничен промет со 
Србија, Бугарија, Албанија, Грција, меѓународна шпе-
диција, реекспорт, консигнација, застапување и посре-
дување. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сиот свој имот. 
Миле Петровски управител со неограничени овла-

стувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3665/2002.                                   (26633) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3334/2002 од 16.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047279?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД како ДООЕЛ на 
Друштвото за производство, трговија, угостителство и 
туризам Р.М. РИСТЕСКИ ДООЕЛ увоз-извоз  ул. �Бо-
жидар Аџија� бр. 3, Скопје. 
Содружник е Ристеска Маринита бул. �Маркс и Ен-

гелс� бр. 10/8-16, Скопје со Изјава од 1.07.2002 година. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 

15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 19.20, 
19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 21.21, 21.22, 25.11, 25.21, 
25.22, 25.23, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 
36.63, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 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, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.21/1, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 
71.10, 71.40, 74.12, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.04, 93.05. 
Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги 

извршува следниве дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, реекспорт, комисиона и консиг-
национа продажба на стоки, меѓународна шпедиција, 

меѓународен превоз на патници и стоки, застапување 
странски фирми и посредување во надворешнотргов-
скиот промет. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка со неограничени ов-
ластувања. За преземените обврски во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со сите свои 
средства. 
Во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет 

друштвото ќе го претставува и застапува како прав 
управител лицето Ристеска Маринита без ограничува-
ње. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3334/2002.                                   (26634) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4087/2002 од 25.09.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048030?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, промет и услуги МАРИНЕТ-ВИНЕР-КОМ 
ДООЕЛ увоз-извоз ул. �Милан Марковиќ� бр. 35, 
Скопје. 
Основач е Игор Серафимовски од Скопје, ул. �Ми-

лан Марковиќ� бр. 35. 
Фирма: Друштво за производство, промет и услуги 

МАРИНЕТ-ВИНЕР-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз. 
Седиште: Скопје, ул. �Милан Марковиќ� бр. 35. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 

50.30/3, 50.50, 51.11, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 
74.82, 74.84, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 74.40, 74.83, 92.34, 93.01, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, надворешна трговија со прехранбени и 
непрехранбени производи, застапување и посредување 
во прометот со стоки и услуги, реекспорт, комисиона 
продажба, консигнациска продажба, меѓународен 
транспорт на стоки и патници и меѓународна шпедици-
ја. 
Целосна одговорност. 
Управител: за управител на друштвото се одредува 

лицето Игор Серафимовски од Скопје, ул. �Милан 
Марковиќ� бр. 35. 
Овластувања: друштвото во правниот промет иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
Одговорност: друштвото за обврските во правниот 

промет со трети лица преземени во текот на работење-
то одговара со сите свои средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4087/2002.                                   (26635) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3729/02 од 10.09.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02047673?-8-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на друштвото ЗТД на 
Друштвото за производство, трговија, угостителство и 
услуги РЕЛИКВИЈА ДООЕЛ експорт-импорт Гости-
вар, ул. �П. Попоски� бр. 4/3/14. 
Седиштето е во Гостивар, ул. �Панче Попоски� бр. 

4/3/14. 
Основач е Зоран Филипоски од Гостивар, ул. �П. 

Попоски� бр. 4/3/14. 
Дејности: 01.11/3, 01.23, 01.25, 02.01, 02.02, 15.11, 

15.12, 15.13, 15.33, 15.41, 15.43, 15.51, 15.61, 15.71, 
15.81/1, 15.85, 15.98, 15.62, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 
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17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 18.22, 18.23, 
18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 21.23, 25.24, 26.82, 36.12, 36.13, 36.14, 
45.11, 45.12, 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, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.17, 51.19, 51.23, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.37, 51.57, 51.53, 51.61, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 
52.44/4, 52.46, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.62, 
52.61, 52.63, 52.74, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.14, 
74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, изведување на инвестици-
они работи во странство со домашни работници, врше-
ње на стопанска дејност во странство, склучување на 
договори за вршење на инвестициони работи во 
странство, купување на стоки од странство и нивна 
продажба, меѓународно агенциско работење, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, меѓународна шпе-
диција, реекспорт, консигнација. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Зоран Филипоски - управител со неограничени ов-

ластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3729/02.                                   (26636) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 

26/2002 од 10.12.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша здружението 
Центар за  култура, комуникација и едукација на мла-
дите ПРОЕКТ ПЛУС-Кочани, општина Кочани. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Далибор Гишев од Кочани, ул. �50-та Македонска де-
визија� бр. 23, претседател на здружението. 

Работата и активностите на здружението се однесу-
ваат на следните цели и задачи: остварување на со Уста-
вот утврдените права и должности на младите и нивната 
соодветна застапеност во сите сфери на општеството и 
на општественото одлучување, посебна заштита на мла-
дите и целосно почитување на интегритетот на младите 
во согласност со Уставот и законите на РМ и меѓународ-
ните конвенции за заштита на правата на младината, це-
лосно почитување на рамноправност на половите од би-
ло каков вид на потчинетост, решавање на актуелните 
прашања за унапредување на положбата на младите и 
нивно унапредување во политичкиот и економскиот жи-
вот, отстранување на сите облици на дискриминација и 
на сите видови насилства над младите како во семејство-
то така и во општеството, во согласност со основните 
човекови права и вредности, создавање на услови за по-
големо работно ангажирање на младите во стопанството 
и општествените дејности, унапредување на образовани-
ето кај младината, афирмирање на културата на живее-
ње и презентација на местото, улогата и положбата на 
младите во средствата за јавно информирање, развивање 
на музичката култура, уметност, спорт и книжевност кај 
младите, обезбедување на услови за спроведување на 
активна здравствена заштита на младата популација, 
спроведување на други активности на солидарност и по-
ддршка на граѓаните на РМ, кога се загрозени нивните 
права и слободи, утврдени со Уставот и законите на РМ 
или меѓународните конвенции кои ги регулираат слобо-
дите и правата на граѓаните. 

Здружението Центар за култура, комуникација и 
едукација на младите ПРОЕКТ ПЛУС-Кочани, општи-
на Кочани, стекнува својство на правно лице на ден 
10.12.2002 година. 

Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 26/2002.  (419) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 1457 се запишува здружението на 
граѓани: Училишен спорт на општина Центар, со скра-
тено име УСОЦ, со седиште во Скопје, на ул. �Желез-
ничка� бб. 
Работата и  активностите на здружението ќе се од-

несуваат на предлагање мерки за усвојување на разво-
јот на спортските активности во училиштата, систем на 
натпревари и раководење со општинските натпревари, 
развој на училишниот спорт како и соработка со др. 
спортски асоцијации во земјата и странство. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 23.12.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 259/02. 
                                                                                (433) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 1446  се запишува здружението на 
граѓани: Центар за унапредување на ветеринарната ки-
нологија, фелисологија и коњарство �Триштик�, со 
скратено име �Триштик�, со седиште во Скопје, на ул. 
�Титовелешка� бр. 38. 
Работата и  активностите на здружението ќе се од-

несуваат на поддржување, развој и остварување на сите 
идеи и проекти насочени кон создавање на услови за 
унапредување на ветеринарната кинологија, фелисоло-
гија и коњарство, како и нивно научно-техничка про-
моција. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 13.12.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 244/02. 
                                                                                (434) 

___________  
     

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 1453 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение на граѓани за културна и научна 
афирмација и презентација �ПРИМАВЕРА� со скрате-
но име З.Г. �ПРИМАВЕРА�, со седиште во Скопје, на 
ул. � Видое Смилевски Бато� бр. 41/53. 
Работата и  активностите на здружението ќе се од-

несуваат на образование и едукација на младите од об-
ласта на културата, науката и медицината преку орга-
низирање на отворени трибини и семинари како и пре-
ку содржините на списанието �Стоп�, брошурата �Дет-
ска организација�, книгата �Азбука на Р. Македонија�, 
помош на децата за учебната година, унапредување и 
развој на индивидуалните креативни и творечки особи-
ни и соработка со домашни и меѓународни институции, 
владини и невладини организации и поединци. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 18.12.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 257/02. 
                                                                                (435) 

___________   
   

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 1440 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение на граѓани Марко-Култ, со седи-
ште во Скопје, на ул. �Вич� бр. 26/65. 
Работата и  активностите на здружението ќе се од-

несуваат на презентација, афирмација и популаризаци-
ја на македонската и светската култура, заштита на 
природата, на жените и децата, самохраните мајки. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 05.12.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 217/02. 
                                                                                (436) 
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1442  се запишува здружението на 
граѓани: Центар за Развој и Соработка - ЦЕРИС, со 
скратено име ЦЕРИС, со седиште во Скопје, на ул. 
�Париска� бр. 15. 
Работата и  активностите на здружението ќе се од-

несуваат на развој на граѓанското општество, едукаци-
ја, промоција и заштита на човековите права, развива-
ње на �култура на мирот�, решавање на конфликти ко-
ристејќи мирољубиви средства, ненасилство и подо-
брување на животната околина и животниот стандард. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 06.12.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 246/02. 
                                                                                (437) 

___________    
   

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 1439  се запишува здружението на 
граѓани: Центар за меѓуетнички дијалог и мултикул-
турна едукација, со скратено име �ЦМДМЕ� со седи-
ште во Скопје, на ул. �Отокар Кершовани� бр. 4-а. 
Работата и  активностите на здружението ќе се од-

несуваат на мултиетничноста на македонското општес-
тво, употреба на јазиците во образованието, како и 
вклучување во имплементацијата на Рамковниот дого-
вор. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 03.12.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 240/02. 
                                                                                (438) 

___________   
    

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 1445 се запишува здружението на 
граѓани: �МАЦЕФ� - Центар за енергетска ефикасност 
на Македонија, со скратено име МАЦЕФ,  со седиште 
во Скопје, на ул. �Никола Парапунов� бр. 31/локал 52. 
Работата и  активностите на здружението ќе се од-

несуваат на консултации при проектирање, изградба, 
експлоатација и одржување на енергетски објекти, ра-
ционализација при користење на енергетските построј-
ки и енергентите, заштита на околината, услуги  област 
на проектирање, изградба, одржување, рехабилитација 
на енергетски објекти и системи, организирање на сим-
позиуми, конгреси, тренинг курсеви, летни школи и 
обука како и соработка со сродни организации од зем-
јата и странство. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од  12.12.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 245/02. 
                                                                                (439) 

___________ 
      

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 1443 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение на граѓани �18 ти Август�, со скра-
тено име З.Г. 18-ти Август, со седиште во Скопје, на 
ул. �Дебарца� бр. 58 а. 
Работата и  активностите на здружението ќе се од-

несуваат на активирање на своите членови за спортува-
ње во природа, соработка со исти или сродни организа-
ции во земјата и странство, натпреварување во алпини-
зам, планинарска ориентација, спортско качување, спе-
леологија и др. спортски активности, да организира 
курсеви, семинари и горско спасителски екипи, грижа 
за екологијата и да организира експедиции, походи, 
маршеви, слетови, логорувања, натпревари и други 
спортски активности.  

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 11.12.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 255/02. 
                                                                                (440) 

___________   
    

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 1408 се запишува здружението на 
граѓани: Центар за граѓански права �Акорд�, со седи-
ште во Скопје, на ул. �Партизански одреди� бр. 47/16. 
Работата и  активностите на здружението ќе се од-

несуваат на здружување на граѓаните од мултиетничка 
националност како и граѓани од други националности 
за постигнување и реализирање на одредени човекови 
права од секојдневното човеково живеење, како и за-
штита на неговите права. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 28.10.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 189/02. 
                                                                                (441) 

___________   
    

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.  број 1438  се запишува здружението на 
граѓани: Хуманитарна културна организација АРДМЕ-
РИА, со седиште во Скопје, на ул. �Рифат Бурџевиќ� 
бр. 42. 
Работата и  активностите на здружението ќе се од-

несуваат на укажување на помош на сиромашните се-
мејства, организирање на курсеви, семинари, предава-
ња, трибини како и собирање на доброволни прилози и 
помош. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од  29.11.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 208/02. 
                                                                                (442) 

___________  
     

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 1449 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение на граѓани ликовна колонија МО-
МИР, со седиште во Скопје, на ул. Иво Рибар Лола� бр. 
79. 
Работата и  активностите на здружението ќе се од-

несуваат на организирање колонии и групи во Скопје, 
Охрид и нивната околина каде членовите преку својата 
творечка активност ќе го развиваат слободното умет-
ничко поврзување од сегашноста и минатото на маке-
донската уметност и култура како и да организира по-
сета на изложби, културно-забавен живот, спортско ре-
креативни активности, средби и контакти со други 
слични здруженија во земјата и странство. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 16.12.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 251/02. 
                                                                                (443) 

___________  
     

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 1451 се запишува здружението на 
граѓани: Централно европска младинска иницијатива - 
�ЦЕМИ� со седиште во Скопје, на ул. �Самоилова� бр. 
170/2/5. 
Работата и  активностите на здружението ќе се од-

несуваат на продлабочување и развој на демократската 
култура и соработка кај младите од Р. Македонија со 
младите од Централно европските земји, подобрување 
на нивото на ученичкиот и студентскиот стандард, ка-
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ко и техничката опременост на образовните институ-
ции и студентски домови во Македонија во соработка 
со Централно европските земји. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 16.12.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 252/02. 
                                                                                (444) 

___________  
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 1450 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение на транспортерите од Македонија 
за меѓународен транспорт �ИНТРАНС-М�, со скратено 
име �ИНТРАНС-М�, со седиште во Скопје, на ул. 
�Партизански одреди� бр. 66/2-13. 
Работата и  активностите на здружението ќе се од-

несуваат на едукација на поттикнување, развој и уна-
предување на меѓународниот транспорт, се залага за 
постојано поедноставување и олеснување на условите 
во транспортот на стоките низ државата, развива сора-
ботка со сите транспортни фирми во државата, со неза-
висниот синдикат на камионските транспортери на Ма-
кедонија и со слични здруженија од Европа и светот. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 16.12.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 247/02. 
                                                                                (445)                                                                                                                                  

___________      
  

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 31/2002 
година  се запишува Здружението на граѓани- пензио-
нери  �Вардар�, Гостивар со седиште на ул. �Б. Јова-
новски� бр. 16 во Гостивар, а го застапува неговиот 
претседател Исакоски Виктор од Гостивар. 
Работата и  активностите на здружението ќе се од-

несуваат на остварување на економски, културни и ху-
мани цели сврзани со животот на пензионерите како 
што е помош на стари и изнемоштени пензионери, 
обезбедување парична помош во случај на смрт на пен-
зионер, помош на пензионерите во обезбедување на 
огревни дрва и друго, а ќе соработува со слични здру-
женија како и со други хуманитарни и невладини орга-
низации. 
Од Основниот суд во Гостивар, З.Г. бр. 29/2002. 
                                                                                (303) 

___________      
 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-

ни и фондации под Згф. бр. 1/2003, здружението на 
граѓани со име Самохрани мајки �Надеж� од Радовиш, 
кое е основано заради подобрување на политичкиот, 
социјалниот и економскиот статус на жените. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Радо-

виш и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. �Драм-
ска� бр. 4, Радовиш. 
Од Основниот суд во Радовиш, Згф. бр. 1/2003. 
                (858) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Рег. Згф. бр. 
74/2002 од 13.12.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружени-
ето на граѓани ЛИБЕРАЛНА СТУДЕНТСКА АСОЦИ-
ЈАЦИЈА Битола, нас. �Карпош� бр. 5/2/12. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. Згф. бр. 74/2002. 
                              (998) 

Основниот суд во Битола, со решение Рег. Згф. бр. 
76/2002 од 18.12.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: промена 
на називот на здружението на граѓани Сојуз на студен-
ти при факултетот на учители и воспитувачи-Битола и 
новиот назив е: Сојуз на студенти при Педагошки фа-
култет-Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. Згф. бр. 76/2002. 
                (999) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Кавадарци, под Рег. бр. 
17/2002 за 2002 година, се запишува здружение на гра-
ѓани под назив Културно уметничко друштво Никола 
Бадев-Кавадарци, кое се залага за следните цели и за-
дачи: 
Негување и развивање на фолклорната музика, на-

родни ора и танц, организирање на културно уметнич-
ки манифестации, поврзување и соработка со други 
здруженија од ваков вид од целата Република, учество 
на здружението на разни домашни и странски културно 
уметнички манифестации, како и други цели и задачи 
во согласност со целите на здружението и законот. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци 

на ул. �7-ми Септември� бр. 1. 
Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 17/2002. 
              (1001) 

___________ 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Кавадарци, под Рег. бр. 
18/2002 за 2002 година, се запишува здружение на гра-
ѓани под назив Регионален центар за демократија �Ме-
дијатор� од Кавадарци, кое се залага за следните цели 
и задачи: 
Афирмација на европската идеја во Македонија, ин-

формирање на граѓаните за процесот на европското 
обединување, културно развивање, воспоставување на 
соработка на организации, организирање на стручни 
предавања, организирање изложби, културни вечери и 
др., заштита на човековите права и слободи, како и 
други цели и задачи во согласност со целите на здру-
жението и законот. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци 

на ул. �Илинденска� бр. 115/2-8. 
Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 18/2002. 
              (1002) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар, под Рег. бр. 1/2003, 
се запишува здружението на граѓани �ЕКО АКВА� од 
Гостивар, со седиште на ул. �ЈНА� бр. 187 во Гостивар, 
а го застапува неговиот претседател, Алексоски Чеде 
од Гостивар. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на изработка и реализација на програми и пла-
нови за работа и интерес на заштитата и унапредување 
на животната средина со посебен акцент на заштита и 
унапредување на водите на сливот на реката Вардар, 
почнувајќи од изворот на с. Вруток па низводно по те-
чението на реката, работа на подигнување на еколо-
шката свест на локалното население и друго. 
Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 1/2003. 
              (1003) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1459, се запишува здружението на гра-
ѓани: Центар за едукација и соработка-ЦЕС, со скрате-
но име ЦЕС, со седиште во Скопје, на ул. �Пајак� бр. 1. 
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Работата и активностите на здружението ќе се одне-

сува на развој на граѓанското општество, едукација, 
промоција и заштита на човековите права, развивање 
на �култура на мирот�, развивање и унапредување на 
спортот, ненасилство и подобрување на животната око-
лина и животниот стандард. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 24.12.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 265/02. 
              (1004) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1455, се запишува здружението на гра-
ѓани: Здружение на граѓани �АМИЕ� Асоцијација за 
проток на информации во медицината, со седиште во 
Скопје, на ул. �Партизански Одреди� бр. 125/17/1. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на проток на информации меѓу здравствените 
работници, континуирана едукација на здравствените 
работници, проток на информации меѓу здравствените 
работници и населението како и едукација на населе-
нието во областа чија цел е физичка, психичка и соци-
јална благосостојба. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 20.12.2002го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 254/02. 
              (1005) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1460, се запишува здружението на гра-
ѓани: Клуб за службени кучиња �Полицаец�, со скрате-
но име �Полицаец�, со седиште во Скопје, на ул. �Дим-
че Мирчев� бб. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на развој, поддржување развој и остварување на 
своите идеи и проекти насочени кон создавање на ус-
лови за унапредување на кинологијата, идејна и науч-
но-техничка промоција на новите сознанија од областа 
на кинологијата и издавање на стручен материјал и ко-
муникациски врски помеѓу граѓаните во земјата и со 
светот за набавка на средства и помагала за работа за 
унапредување на кинологијата. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 25.12.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 262/02. 
              (1006) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1464, се запишува здружение на граѓа-
ни: Одбојкарски клуб �РЕАЛ�-Скопје, со седиште во 
Скопје на ул. �Мис Стон� бр. 14, Ѓорче Петров. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на омасовување и развој на одбојкарскиот 
спорт, развој на квалитетните форми на одбојката и тоа 
во сите гранки, опфатени во рамките на Државниот Од-
бојкарски сојуз и развивање и соработка со своите асо-
цијации, сродни клубови и други клубови и асоција-
ции. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 26.12.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 268/02. 
              (1008) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1441, се запишува здружението на гра-
ѓани: Асоцијација за заштита на правата на корисници 
на дроги �Пасаж�, Со скратено име �Пасаж�, со седи-
ште во Скопје на ул. �Капан Ан� локал бр. 3. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на заштита на човековите права и слободи на 
корисници на дроги, работа и едукација со корисници-
те на дроги за првентива на ХИВ/СИДА, хепатитис Б и 
Ц, примарна превенција, психосоцијална работа. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 05.12.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 202/02. 
              (1009) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1463, се запишува здружението на гра-
ѓани: БРОНХОПРО-Здружение за заштита на распира-
торното здравје, со седиште во Скопје на ул. �Климент 
Охридски� бр. 52-1/21. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на остварување на поширок заеднички интерес, 
популаризација на респираторните заболувања, зашти-
та на човековата околина, борба против пушењето, за-
штита и унапредување на распираторното здравје и 
други активности што ќе придонесат кон подобрување 
на распираторното здравје. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 25.12.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 264/02. 
              (1010) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1462, се запишува здружение на граѓа-
ни: БОДИ БИЛДИНГ И ФИТНЕС КЛУБ СКОПЈЕ, со 
седиште во Скопје , на ул. �Исаја Мажовски� бр. 38/1-
7. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на поттикнување и организирање на своите чле-
нови во развојот и унапредувањето на спортот и рекре-
ацијата во своето место, да влијае на развојот на свеста 
за здраво тело-здрав дух, да обучува млади интересен-
ти во полето на боди билдингот и фитнесот и сорабо-
тка со други здруженија, сојузи и сл. и со други клубо-
ви од Републиката. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 25.12.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 266/02. 
              (1011) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1452, се запишува здружение на граѓа-
ни: Здружение на граѓани, љубители на мал фудбал 
ФУТСАЛ, со седиште во Скопје на ул. �Њу Делхиска� 
бр. 4/3-13. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на организирање на поголем број на млади во 
здружението и зголемување на нивниот интерес кон 
спортувањето, учество на поголем број на турнири со 
цел на нивно афирмирање како личности и спортисти, 
соработка со слични здруженија кои обавуваат соод-
ветна дејност со заедничко дејствување. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 25.12.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 258/02. 
              (1012) 
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. Згф. бр. 38/2002, се запишува здружение-
то на граѓани под име: Здружение на граѓани �Опција-
Охрид�-Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: како социјална-

хуманитарна организација активно ќе се залага за на-
малување на штетните последици од употреба на дрога 
и други психоактивни супстанци, преку превентивни 
дејности кои вклучуваат примарна, секундарна и тер-
цијарна заштита, едукација, рехабилитација и социјал-
на реинтеграција на корисници на дрога и нивните се-
мејства, промовирање на превентивни програми како и 
концепти за здрав живот преку кампањи кои подразби-
раат организирање на едукативни семинари, трибини, 
работилници, културни настани и др., соработување со 
невладини организции, здравствени служби, центрите 
за социјална работа, воспитно образовни институции, 
како и заложба за менување на општествената перцеп-
ција со цел да се намали маргинализацијата, 
стигматизацијата, осуда и отфрлање од средината каде 
живеат и работат. 
Седиштето на здружението е во Охрид на ул. �Че-

коштина�, каде  дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Илче Миштаковски од Охрид, ул. �Марко Нестороски� 
бр. 224. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 38/2002. 
              (1336) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. Згф. бр. 39/2002, се запишува здружение-
то на граѓани под име: Здружение на граѓани Фитнес 
клуб �Атлетик Арт�-Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: развој на фит-

нес спортот во Охрид и Р. Македонија, донесување 
програми за развој и унапредување на работата на клу-
бот, учество во реализација на системот на натпревари 
што го организира Фитнес клуб Охрид, прифаќање ор-
ганизација на фитнес натпревари, како и организација 
на меѓународни средби во фитнес, организира трена-
жен процес и подготовки на членови на клубот, реали-
зира програма за надградба на стручните кадри во клу-
бот, дава иницијатива за соработка со организации кои 
реализираат програми што се значајни за развојот на 
фитнес спортот и клубот, се грижи за набавка и одржу-
вање на неопходната опрема, реквизити за организаци-
ја на тренинг и натпревари за своите членови, се грижи 
за подобрување на материјалната основа за работа на 
клубот, разубавување на телото, води евиденција за 
фитнес школа и секциите, води грижа за здравствената 
заштита на активните членови на клубот, аеробик, бо-
ди билдинг, да извршува и други работи и задачи утвр-
дени со Законот за спорт, Статутот и други акти. 
Седиштето на здружението е во Охрид на ул. 

�АРМ� бр. 106, каде и дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Крцоски Миле од Охрид, со стан на ул. �АРМ� бр. 106. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 39/2002. 
              (1337) 

___________ 
 
Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓа-

ни и фондации под ЗГФ. бр. 1/03, на Здружение на гра-
ѓани со име Здружение на самохрани родители и деца 
без родители "Ката Поцкова"-Струмица кое е основано 
заради активирање на инструментите на државата во 
остварувањето на нивните права. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
Струмица, на ул. "Сандо Масев" бр. 12.  
Од Основниот суд во Струмица, Згф.бр.1/03.  (1857) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. Згф. бр. 1/03, се запишува здружението на 
граѓани под име: Карате клуб "Чоле"-Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: обединување 

на карате-спортистите и координирање на нивната за-
едничка активност; афирмирање на карате-спортот во 
целина; грижа и заштита на заедничките и посебните 
поединечни интереси на карате-спортистите; организи-
рање на карате натпревари, турнири и друг вид актив-
ности кои ќе го афирмираат карате-спортот на овие 
простори; соработка со други карате-клубови и Карате-
Сојузот на Република Македонија; покренување на 
иницијативи во прилог на унапредувањето на универ-
залните, хуманите, цивилизациските и сеопштите чове-
кови интереси во спортот и културата, општествените 
односи и друго. 
Седиштето на здружението е во Охрид, на ул. "Ири-

на Гинова Мирка" бр. 5, каде и дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Цветко Чолески од Охрид, со стан на ул. "Ирина Гино-
ва Мирка" бр. 5. 
Од Основниот суд во Охрид, Згф. бр. 1/03.      (1860) 

___________ 
 
Со решение Згф. бр. 53/02 од 16.12.2002 година, во 

регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основен суд Штип  под реден бр. 53 за 
2002 година се запишува: Здружение за меѓуетнички 
односи и хуманитарни цели-Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул."Пирин-

ска" бр. 60 во Штип, а здружението ќе дејствува на те-
риторијата на Општина Штип и територијата на РМ. 
Здружението е основано поради здружување на си-

те меѓуетнички националности во РМ, подобрување на 
економската, социјалната положба, здравствената за-
штита и хуманитарна заштита, развивање и унапреду-
вање на културната соработка со соодветни организа-
ции и институции во РМ.  
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 53/02.     (1862) 

___________ 
 
Со решение Згф. бр. 49 од 2002 година, во региста-

рот на Здруженија на граѓани и фондации што се води 
при Основен суд Штип под реден бр. 49 за 2002 година 
се запишува: Центар за деца и млади АРТ-Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Борис 

Кидрич" бб во Штип, а здружението ќе дејствува на те-
риторијата на Општина Штип и територијата на РМ. 
Здружението е основано поради заштита на правата 

на децата и младите, реагирање на секаков вид на зло-
употреба на децата и младите, едукација на младите за 
зависности од дрога, алкохол и никотин, запознавање 
на децата и младите со заразни болести и опасности од 
трговија со деца и млади.  
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 49/02.    (1864)          

___________ 
 
Со решение Згф. бр. 52/02 од 10.12.2002 година, во 

регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основен суд Штип под реден бр. 52 за 
2002 година се запишува: Граѓанска асоцијација на 
учителите на РМ. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Васил 

Главинов" бр. 4 во Штип, а здружението ќе дејствува 
на територијата на Општина Штип и територијата на 
РМ.  
Здружението е основано поради одржување, разви-

вање и збогатување на хуманистичките традиции на 
македонското учителство, продолжувајќи го творечки-
от придонес на учителската школа "Гоце Делчев", 
Штип, поттикнување и афирмирање на творештвото на 
младите учители(професори) од одделенска настава, 
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помагање на издаваштво со истражувачка, воспитно-
образовна проблематика, организирање разни форми 
на стручно-научни активности, промоции на публика-
ции, советувања, расправи, трибини, симпозиуми и 
други собири со теми од областа на учителството.  
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 52/02.     (1865) 

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И 
 
Се поведува претходна постапка за утврдување на 

причините за отворање на стечајна постапка над долж-
никот �Монтинг�-АД Битола со жиро сметка 40300-
601-6756 во Агенцијата за работа со блокирани сметки. 
За стечаен судија се определува Симеон Шопов, су-

дија на овој суд и член на стечајниот совет. 
Се закажува рочиште поради изјаснување на пред-

логот за отворање на стечајна постапка на ден 
20.02.2003 година во 12,30 часот во судница бр. 31 на 
овој суд. 
За привремен стечаен управник се определува Ме-

тодија Петров од Битола, ул. �Даме Груев� бр. 141, со 
телефонски број 047/220-627 и мобилен телефон 
070/748-953. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и должниковите солидарни должници и гаран-
ти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 
Огласот на огласна табла во судот е истакнат на ден 

09.01.2003 година. 
Од Основниот суд во Битола.             (595) 

___________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
135/2002 од 06.12.2002 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Трговец поединец за трговија на ма-
ло Василка Лазар Налбантоска БУША КОМЕРЦ Кру-
шево Т.П., со седиште на ул. �8-ми Септември� бр. 45 
во Крушево, регистарска влошка бр. 119059 на Основ-
ниот суд во Битола, со жиро сметка 200000034171637 
во Стопанска банка АД Скопје. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува поради немање на имот ни за покривање на тро-
шоците на стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.             (596) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 337/02 
од 27.12.2002 година, над Друштвото за трговија и про-
изводство, �ЕНГЕЛА� Тони Струмениковски ДООЕЛ 
увоз-извоз Битола, со дејност трговија и жиро сметка 
500-0000001776-34, при Стопанска банка Битола, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.             (598) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 339/02 
од 30.12.2002 над Друштвото за производство, тргови-
ја, сообраќај и услуги Андаир Аљија МИНКА ПРО-
МЕТ увоз-извоз Битола ДООЕЛ со дејност угостителс-
тво и жиро сметка 500-0000002532-94, при Стопанска 
банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спро-
веде и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                           (599) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево, со решение СТ. бр. 

91/02од 24.12.2002 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Друштво за производство, трговија и 
услуги ЗС Компани 95 Мирка Ангелеска ДООЕЛ увоз-
извоз од Кичево, со број на жиро сметка 20000002-
2701290 при Стопанска банка Кичево. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник Трговското друштво ЗС Компани 95 поради 
немање на средства согласно член 64 ст. 1 од Законот 
за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                              (981) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 163/2002 од 19.12.2002 година  
е отворена стечајна постапка над должникот ДТП Со-
фија ДООЕЛ увоз-извоз с. Штука, Општина Босилево, 
со жиро сметка бр. 220421100096438 што се води при 
Македонска банка АД Скопје и жиро сметка бр. 
5000000003047-04 што се води при Стопанска банка 
АД Битола, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот на должникот заради што и се 
заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица.                         (982) 

___________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 177/2002 од 27.12.2002 година  
е отворена стечајна постапка над должникот Трговец 
поединец Петре Кирил Понов ТП од Струмица, со жи-
ро сметка бр. 200000090808967 што се води при Сто-
панска банка АД Скопје но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот заради 
што и се заклучи.  
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица.                         (983) 

___________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 
Струмица под Ст. бр. 179/2002 од 27.12.2002 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Трговец поединец  
Лила Стојан Памукова ТП од с. Куклиш, Општина Кук-
лиш со жиро сметка бр. 41300-601-74652 се води при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица 
но е одлучено истата да не се спроведува поради нема-
ње имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица.                         (984) 

___________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 171/2002 од 17.12.2002 година  
е отворена стечајна постапка над должникот Друштво 
за угостителство, услуги, трговија и транспорт АЛМА-
Ж ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр. 
300-0300000039-63 што се води при Комерцијална бан-
ка а.д. Скопје, филијала Струмица, но е одлучено иста-
та да не се спроведува поради немање на имот на долж-
никот заради што и се заклучи.  
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Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица.                         (985) 

___________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 149/2002 од 27.11.2002 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ДТПУ Со-
лунска глава увоз-извоз ДООЕЛ од с. Старо Коњарево, 
Општина Ново Село, со жиро сметка бр. 41300-601-
24716 што се води при Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки ПЕ Струмица, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање на имот на должникот 
заради што и се заклучи.  
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица.                         (987) 

___________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 165/2002 од 24.12.2002 година  
е отворена стечајна постапка над должникот МПУТ 
�БУНА-МИМА� експорт-импорт ДОО од Струмица, со 
жиро сметка бр. 41300-601-56692 се води при Агенци-
јата за работа со блокирани сметки Струмица, но е од-
лучено истата да не се спроведува поради немање на 
имот на должникот заради што и се заклучи.  
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                         (988) 

___________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 170/2002 од 28.12.2002 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот ДППТ 
ТХОМАС ФРОЗРЕН ДОО експорт-импорт од Струми-
ца, со жиро сметка бр. 41300-601-74972 се води при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица, 
но е одлучено истата да не се спроведува поради нема-
ње на имот на должникот заради што и се заклучи.  
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица.                         (989) 

___________ 
 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 69/02 од 23.12.2002 година, се отвора  сте-
чајна постапка над должникот Друштво за производс-
тво и трговија �БАГИ ПРОМ� ДООЕЛ Кавадарци, ул. 
�Орце Николов� бр. 64, со жиро - сметка 200000036-
3222 при Стопанска банка АД Скопје- филијала Кава-
дарци, регистрирано со решение Трег. бр. 1842/2001 од 
08.05.2001 година и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка на стечајниот должник 
Друштво за производство и трговија �БАГИ ПРОМ� 
ДООЕЛ Кавадарци, ул. �Орце Николов� бр. 64, со жиро 
- сметка 2000000363222 при Стопанска банка АД Скоп-
је- филијала Кавадарци, регистрирано со решение Трег. 
бр. 1842/2001 од 08.05.2001 година се заклучува. 
По правосилноста на Решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                        (990) 

___________ 
 

Основниот суд во Струга, Ст. бр. 97/2002 од 
19.12.2002 година, отвори стечајна постапка над �Гиго 
Рус Компани� Друштво за производство и услуги Русе-
ски Зоран ДООЕЛ од Вевчани, со жиро сметка 41020-
601-53409 евидентирана во Агенцијата за блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет Скопје, По-
драчна единица Струга. 
За стечаен судија е именувана Светлана Попоска 

судија во Основниот суд Струга. 
За стечаен управник е именувана Менка Костојчи-

носка, ул. �Мите Димоски� бр. 15 А, телефон 781-902 
на работа и 782-551 домашен. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 

објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ� 
да ги пријават своите побарувања до стечајниот управ-
ник. 
Се закажува рочиште за испитување на побарува-

њата за 19.03.2003 година во 11 часот во Основниот 
суд во Струга. 
Огласот е истакнат на огласната табла на судот на 

ден 30.12.2002 година. 
Од Основниот суд во Струга.                              (991) 

___________ 
 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 2/2003 од 10.01.2003 година, 
отворена стечајна постапка над должникот Бутик ТЕН 
Ајтене Фазли Асани ТП од Гостивар, но истата не се 
спроведува поради немање на имот, па отворената сте-
чајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                          (992) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 3/2002 од 23.12.2002 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот АД �Шампињони� Ко-
чани, со жиро сметка бр. 40400-601-6158 при Агенција-
та за блокирани сметки Скопје. 
За стечаен управник е определено лицето Љупчо 

Козовски, дипломиран инженер од Кочани, со стан на 
ул. �Раде Кончар� бб. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 

објавувањето на огласот во �Службен весник на Р. Ма-
кедонија� да ги пријават своите побарувања на стечај-
ниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и права на должникот, ка-
ко и доверителите кои имаат стекнато разлачни права 
на недвижности на должникот што не се запишани во 
јавните книги (катастарот), во рок од 30 дена да ги при-
јават своите побарувања на стечајниот управник. Во 
пријавите да се означи предметот на кој постои разлач-
но право, начинот и основот на засновање на правото, 
како и обезбеденото побарување. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува испитно рочиште (собир на доверите-

ли) за испитување и утврдување на пријавените поба-
рувања на ден 18.03.2003 година со почеток во 12 ча-
сот во судница бр. I  на овој суд. 
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Се закажува Собрание на доверителите на кое врз ос-

нова на извештајот на стечајниот управник, доверители-
те ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката 
(извештајно рочиште), кое ќе се одржи на ден 24.03.2003 
година во 11 часот во судница бр. I на овој суд. 
Од Основниот суд во Кочани.                           (1338) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево, објавува дека со решение 

СТ. бр. 65/2002 од 05.12.2002 година, отвори стечајна 
постапка над должникот Трговско друштво за произ-
водство на режана граѓа �Преработка на дрво� АД-Ма-
кедонски Брод, ул. �М. Тито� бр. 2. 
За стечаен управник се именува Тодор Пренџов од 

Прилеп, ул.  �Кеј 9-ти Септември� бр. 70/1-10. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на 8-миот дена од денот на објавувањето на ог-
ласот за отворање стечајна постапка во �Службен вес-
ник на РМ� и на огласната табла на судот, да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник,  во 
согласност со Законот за стечај член 91 и 185. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 

истекот на 8-миот ден од денот на објавувањето на ог-
ласот за отворање стечајна постапка во �Службен вес-
ник на РМ� да ги пријават своите разлачни права на 
подвижни предмети и недвижности сопственост на 
должникот. 
Отворањето на стечајната постапка да се запише во 

Трговскиот регистар  при Основниот суд во Битола. 
Стечајната постапка е отворена на 05.12.2002 годи-

на. 
Испитно рочиште се закажува за ден 20.02.2003 го-

дина во 11 часот во зградата на Основниот суд во Ки-
чево, а додека Собранието на доверители за поната-
мошниот тек на стечајната постапка се закажува за 
истиот ден и на истото место во 12,30 часот. 
Од Основниот суд во Кичево.                            (1339) 

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

шение I Ст. бр. 63/00 од 19.12.2002 година, над стечај-
ниот должник ДОО за производство, стаклорезачки и 
стаклобрусачки услуги "СТАКЛОПАН" од Скопје, со 
седиште на ул. "50 Дивизија" бр. 16 и ж-сметка 
220408100164489, се заклучува. 
Се задолжува стечајниот управник на должникот да 

врши надзор врз спроведување на Планот за реоргани-
зација во делот кој се однесува за доверителите кој се 
упатени на спор и кој завеле спорови.  
Извод од решението да се објави на огласната табла 

во судот и во "Службен весник на РМ".  
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                    (855) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение I. Ст. бр. 311/02 од 25.09.2002 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Друштво за шпе-
диција, трговија и производство "ВОДЕКС" Владимир 
ДООЕЛ-Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 70 и жиро сметка 
40100-601-368388 и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

ДШТП "ВОДЕКС" Владимир ДООЕЛ-Скопје, бул. 
"АВНОЈ" бр. 70 и жиро сметка 40100-601-368388 се 
заклучува.  
Да се објави огласот во "Службен весник на РМ" и 

на огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението, стечајниот долж-

ник да се брише од судскиот регистар кој го води овој 
суд. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                    (856) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение II. Ст. бр. 574/02 од 25.12.2002 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија и услуги "ТЕХНО-1" ДОО-
Скопје, со седиште на ул. "Илинденска" бб и жиро 
сметка 40120-601-300856 при Агенција за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
на Република Македонија, со регистарска влошка бр. 1-
54153-0-0-0 и истата не се спроведува, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                    (864) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд II. Ст. бр. 534/02 од 11.12.2002 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот Друш-
тво за услуги и трговија "СУПЕР Б МИЛЕНКО" ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Борка 
Талевски" бр. 11 и жиро сметка број  40100-601-
432459, при Агенција за работа со блокирани сметки на 
учесниците во платниот промет на РМ, со регистарска 
влошка бр. 02017196?-8-01-000 и истата не се спрове-
дува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за услуги и трговија "СУПЕР Б МИЛЕНКО" 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, се заклучува.  
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Да се објави оглас на огласната табла на судот и во 

"Службен весник на РМ". 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                    (895) 

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

шение II. Ст. бр. 640/02 од 15.01.2003 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Друштво за гра-
дежништво, услуги и трговија "МЕЕКС" Љупчо, Мајкл 
ДОО-Скопје, со седиште на ул. "Илинденска" бр. 37 и 
сметка бр. 300000001260206 при  Комерцијална банка 
АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02025918?-3-09-
000 и истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                  (1067) 

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

шение II. Ст. бр. 638/02 од 15.01.2003 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Друштво за гра-
дежништво, услуги и трговија "УСА"  Мајкл Олена 
ДОО Скопје, со седиште на ул. "Васил Главинов" бр. 
12 и сметка бр. 300000000824051 при  Комерцијална 
банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 
02028909?-3-09-000 и истата не се спроведува, и се зак-
лучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                  (1070) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 424/02 од 16.12.2002 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за тр-
говија и услуги "МО-КИ КОМЕРЦ" Валентина ДООЕЛ 
увоз - извоз со седиште на ул. "Хо Ши Мин" бр. 369-а, 
со жиро сметка 210-0491600001-02 и регистарска вло-
шка 02020523?-8-01-000 при регистарот на Основниот 
суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за трговија и услуги "МО-КИ КОМЕРЦ" Ва-
лентина ДООЕЛ увоз-извоз, се заклучува. 
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По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје.  
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (1095) 

___________ 
 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 15/96 и Ст. бр. 446/94 од 10.12.2002 година, 
стечајната постапка на ПОС "Гобленка" Делчево, вре-
мено запрена со решение на овој суд Ст. бр. 15/96 и Ст. 
бр. 446/94 од 12.04.2001 година се запира. 
Со истото решение се дава согласност за отпочну-

вање на постапката за трансформација на ПОС "Гоб-
ленка" Делчево. 
Од Основниот суд во Кочани.                           (1279) 

___________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 166/02 од 23.12.2002 година, е заклучена 
отворената стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за производство, трговија и градежништво 
"Еуро Шмеки-Саити" ДООЕЛ експорт-импорт с. Ро-
мановце, Куманово.  
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје.  
Од Основниот суд во Куманово.                       (1717) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со ре-
шение II. Ст. бр. 442/02, донесено на ден 15.01.2003 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот  Др-
уштво за авио услуги "АВИОТРАНСПОРТ" Тодор Шу-
мански и други ДОО Скопје, ул. "Железничка" бр. 64, 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-46369 при Аген-ција 
за блокирани сметки, со регистарска влошка 0201-
59327-3-09-000.  
За стечаен управник се определува Јагода Вељков-

ска од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 22-3/17. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

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

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

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

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверителите на кое врз осно-
ва на извештајот на стечајниот управник доверителите 
ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (из-
вештајно рочиште) на 05.03.2003 година, во 12,30 часот 
во соба 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (1718) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 217/03 
од 16.01.2003 година, над Друштво за производство, 
услуги и трговија "ФИНО ЛА ИНА" Драгица ДООЕЛ 
увоз-извоз Битола, со дејност трговија на мало и жиро 
сметка 4030-601-70882 при Агенција за работа со бло-
кирани сметки, отвори стечајна постапка, не ја спрове-
де и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (1788) 

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

238/02 од 30.12.2002 година, према должникот Друш-
тво за трговија на големо и мало, производство и услу-

ги Сугарески ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, со седиште 
на ул. "Пере Темелкоски" бр. 9 запишан во регистарска 
влошка бр. 01014241?-8-01-000 на Основен суд Битола, 
со основна дејност трговија на мало со алкохолни и 
други пијалоци, со жиро сметка 300020000238073 во 
Комерцијална банка Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува. 
Стечајната постапка се отвора поради претстојна 

неизбежна неликвидност на должникот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (1789) 

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

243/02 од 9.01.2003 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Друштво за трговија, производство и 
услуги на Нолчески Ристо и др."КАРМИН-РУБИН" 
увоз-извоз ДОО Прилеп, со седиште на ул. "Борка Та-
лески" бр. 32 Прилеп, запишан во регистарска влошка 
01005736/98?-3-01-000 на Основен суд Битола, со ос-
новна дејност друга трговија на мало во продавници со 
мешовита стока, со жиро сметка 300020000025255 во 
Комерцијална банка Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради тоа што должникот должи само на един-
ствениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (1790) 

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

242/02 од 30.12.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Друштво за трговија на големо и ма-
ло Александар Талески "КОРДЕЛИЈА" увоз-извоз ДО-
ОЕЛ Прилеп, со седиште на ул. "Кеј 9-ти Септември" 
бр. 5/1-2 Прилеп, запишан во регистарска влошка 
01003744?-8-01-000 на Основен суд Битола, со основна 
дејност трговија на мало со леб, со жиро сметка 
300020000044946 во Комерцијална банка Филијала 
Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради тоа што должникот должи само на един-
ствениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (1791) 

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

240/02 од 30.12.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Трговец поединец за вршење на тр-
говска дејност Валентин Методија Трајкоски "МЕРАК" 
ТП Прилеп, со седиште на ул. "Борка Талески" бр. 86 
Прилеп, запишан во регистарска влошка 01003254?-6-
01-000 на Основен суд Битола, со основна дејност трго-
вија на мало во продавници претежно со храна, пијало-
ци и тутун, со жиро сметка 300020000117698 во Ко-
мерцијална банка филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради тоа што должникот должи само на самиот 
себеси. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (1792) 

___________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
226/02 од 30.12.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Друштво за производство, про-
мет и услуги, трговија на големо и мало "РОБИ-
МАР" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на 
ул."Александар Македонски" бр. 247, запишан во ре-
гистарска влошка 010113125?-8-03-000 на Основен 
суд Битола, со основна дејност трговија на мало во 
продавници претежно со храна, пијалоци и тутун, со 
жиро сметка 30002000024188 во Комерцијална банка 
Филијала Прилеп. 
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Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради тоа што должникот должи само на един-
ствениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (1793) 

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

230/02 од 25.12.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Трговско друштво за производство, 
услуги, транспорт и трговија "СТЕЛА 6" увоз-извоз 
Прилеп ДОО, со седиште на ул. "Велебит" бр. 27 во 
Прилеп, Трег. бр. 1043/01 на Основен суд Битола, со 
жиро сметка 300020000069972 во Комерцијална банка 
Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува поради немање на имот ни за покривање на тро-
шоците на стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (1794) 

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

237/02 од 30.12.2002 година, према должникот Приват-
но претпријатие за производство, промет и услуги 
"БОНМИК" увоз-извоз Прилеп со ПО, со седиште на 
ул. "Христо Узунов" бр. 48, запишан во регистарска 
влошка 1-17815 на Окружен стопански суд Битола, со 
основна дејност трговија на мало со разни животни 
продукти, алкохолни пијалоци и производи за домаш-
ни потреби, со жиро сметка 41100-601-32793 во Аген-
ција за работа со блокирани сметки Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи должникот нема имот ни за покривање на 
трошоците на постапката. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (1795) 

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

236/02 од 30.12.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Друштво за производство, трговија, 
превоз, угостителство и услуги "ТЕКСТИЛ 2000" увоз-
извоз Прилеп ДООЕЛ, со седиште на ул. "Велко Вла-
ховиќ" бр. 2/13 Прилеп, запишан во регистарска вло-
шка 01012070?-8-03-000 на Основен суд Битола со ос-
новна дејност производство на друга горна облека, со 
жиро сметка 300020000171531 во Комерцијална банка 
Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради тоа што должникот должи само на един-
ствениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (1796) 

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

227/02 од 30.12.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Трговско друштво за трговија и услу-
ги на Димитриоски Зоран "ФАНТАЗИЈА" ДООЕЛ 
увоз-извоз Прилеп, со седиште на ул. "Лазо Филипоски 
Лавски" бр. 39 Прилеп, запишан во регистарска влошка 
01005554?-8-01-000 на Основен суд Битола со основна 
дејност трговија, со жиро сметка 300020000198788 во 
Комерцијална банка Филијала Прилеп. 
Стечајна постапка не се спроведува но се заклучу-

ва, поради тоа што должникот должи само на единстве-
ниот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (1797) 

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

233/02 од 27.12.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Трговско друштво за производство, 
угостителство и трговија "АПОЛОН" Попоски Драги 
ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул."Маршал Тито" 

бр.57 Прилеп, запишан во регистарска влошка 010036-
68?-8-03-0000 на Основен суд Битола со основна деј-
ност проектирање, со жиро сметка 30002000187924 во 
Комерцијална банка Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се за-

клучува, поради тоа што должникот нема доволно 
имот за покривање на трошоците на стечајната по-
стапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (1798) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 2/03 

од 14.01.2003 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Производна трговска услужна задруга 
"ТИХО КОМЕРЦ" увоз-извоз ПО с. Пешталево Дол-
нени, со седиште во с. Пешталево запишан во реги-
старска влошка 2-478 на Основен суд Битола, со жиро 
сметка 30002000153489 во Комерцијална банка АД 
Прилеп со основна дејност друга трговија со мешови-
ти стоки. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи должникот нема имот ни за покривање на 
трошоците на постапката. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (1799) 

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

181/02 од 30.12.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Претпријатие трговско друштво за 
производство услуги и трговија "АТЕЉЕ С-Е" увоз-из-
воз Прилеп ДООЕЛ, со седиште на ул. "Радовишка" 
бр.63 Прилеп, запишан во регистарска влошка 01013-
005?-8-03-000 на Основен суд Битола со основна деј-
ност фризерски и други третмани за разубавување со 
жиро сметка 300020000152325 во Комерцијална банка 
Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради тоа што должникот должи само на един-
ствениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (1800) 

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

221/02 од 30.12.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Трговец поединец за трговија на ма-
ло Темелкоски Трајан Владо "ДАНИЕЛ" ТП Прилеп, 
со седиште на ул. "Савска" бр. 4-и во Прилеп, запишан 
во регистарска влошка 01010728?-6-01-000 на Основен 
суд Битола, со жиро сметка 30002000045043 во Комер-
цијална банка АД Прилеп со основна дејност трговија 
на мало со метална стока, градежен материјал, бои и 
стакло. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи должникот нема имот ни за покривање на 
трошоците на постапката. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (1801) 

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

228/02 од 25.12.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Трговско друштво за производство, 
услуги и трговија Жаклина Илиеска "НАТАЛИ" увоз-
извоз Прилеп ДООЕЛ, со седиште на ул. "Орде Чопе-
ла" бр. 75 Прилеп, запишан во регистарска влошка 01-
008587?-8-01-000 на Основен суд Битола со основна 
дејност друга трговија на мало во продавници со мешо-
вити стоки со жиро сметка 300020000166196 во Комер-
цијална банка Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради тоа што должникот должи само на един-
ствениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (1802) 
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Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

234/02 од 25.12.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Друштво за производство, градежни-
штво, промет, шпедиција и услуги Попоски Стеван 
"ТРАКТОР КОМЕРЦ" увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ, со 
седиште на ул. "Пенко Здравковски" бр. 34 Прилеп, за-
пишан во регистарска влошка 01005494?-8-03-000 на 
Основен суд Битола со основна дејност изнајмување на 
автомобили, со жиро сметка 300020000183462 во Ко-
мерцијална банка Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради тоа што должникот должи единствено на 
основачот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (1803) 

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

239/02 од 30.12.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Трговско друштво за производство, 
услуги и трговија Тони Кузманоски и др. 888 увоз-из-
воз Прилеп ДОО, со седиште на ул."Ристо Ристески 
Ричко" бр. 2 Прилеп, запишан во регистарска влошка 
01-009907?-8-01-000 на Основен суд Битола со основна 
дејност трговија на мало во продавници претежно со 
храна, пијалоци и тутун, со жиро сметка 3000200-
00125262 во Комерцијална банка Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради тоа што должникот должи само на един-
ствениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (1804) 

___________ 
 
Основниот суд во Охрид, донесе решение Ст. бр. 

53/02 од 26.12.2002 година, со кое одлучи да отвори 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво за 
производство, трговија и услуги Љупчо Климовски 
"Грант" увоз-извоз-Охрид ДООЕЛ-Охрид, со седиште 
во Охрид на ул."Славеј Планина" бр. 38, со број на ре-
гистарска влошка на регистарскиот суд Основен суд 
Битола, 01011887?-8-01-000, а со број на жиро сметка 
41000-601-83151 што се води во Агенцијата за работа 
со блокирани жиро сметки-Скопје-ПЕ Охрид и истата 
нема да се спроведува, се заклучува. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (1805) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Ликвидаторот Балова Снежана дипл. ек. од Штип, 

ул. �Кочо Рацин� бр. 2, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Штип, со решение П. Трег. бр. 
1034/02, објавува дека Друштвото за производство, тр-
говија, услуги и автошкола Пајтон ДООЕЛ увоз-извоз 
Штип, ул. �Борис Кидрич� бр. 10, со број на жиро сме-
тка 300080000007016 отворена при Комерцијална бан-
ка - Штип, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                  (408) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л. бр. 246/02 од 27.12.2002 година, се отвора ликвидаци-
она постапка над Трговското друштво за трговија Коњар 
ДООЕЛ увоз-извоз с. Ново Коњарево - Ново Село. 
Ликвидационата постапка над Трговското друштво 

за трговија Коњар ДООЕЛ увоз-извоз с. Ново Коњаре-
во Ново Село, се заклучува. 
Имотот на Трговско друштво за трговија Коњар 

ДООЕЛ увоз-извоз с. Ново Коњарево - Ново Село, во 
вредност од 22.000,00 ДЕМ или во денарска против-
вредност од 683.760,00 денари сметано по курс од 
31,08 ден за 1 ДЕМ што претставува деловен простор 
од 114 м2, кој се наоѓа во с. Ново Коњарево - општина 
Ново Село на КП. бр. 4088 во КО на с. Ново Коњарево. 

Имотот на Друштвото се доделува на содружникот 
Димитриева Ристена во вредност од 22.000,00 ДЕМ 
или во денарска противвредност од 683.760,00 денари 
сметано по курс од 31,08 ден. за 1 ДЕМ што претставу-
ва деловен простор од 114 м2 кој се наоѓа во с. Ново 
Коњарево - општина Ново Село КП. бр. 4008 во КО на 
с. Ново Коњарево. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 
Од Основниот во Штип.                                       (412) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II Л. бр. 304/2002 од 19.12.2002 го-
дина, отворена е ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-из-
воз �МС� ДОО Тетово, со седиште на ул. �Димо Гавро-
ски-Кара� бр. 22 и сметка бр. 54000000021113 при Те-
товска банка Тетово. 
За ликвидатор се определува лицето Душко Киров-

ски од Тетово, со стан на ул. �Љубо Божиновски� бр. 66. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ� до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од три месеци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                  (417) 

___________ 
 
Ликвидаторот Драган Коколански дипл. ек. од Бе-

рово, ул. �Партизанска� бр. II/18, запишан во судскиот 
регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. 
Трег. бр. 646/02, објавува дека Друштвото за трговија 
АКСА ДООЕЛ - Берово, со број на жиро сметка 
200000000450848 отворена при Стопанска банка, Фи-
лијала во Берово е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот, со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                  (421) 

___________ 
 

Ликвидаторот Љубица Димитрова од Скопје, ул. 
�Апостол Гусларот� бр. 16, запишан во судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П. Трег. бр. 275/2002, објавува дека Претпријатието за 
инсталациони работи, занаетчиство, инженеринг и тр-
говија �ПИА� ДОО експорт-импорт Скопје и со број на 
жиро сметка 40110-601-85182, отворена при Основниот 
суд Скопје I - Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна од последната објава. 
Од ликвидаторот.              (542) 

___________ 
 

Ликвидаторот Љубица Димитрова од Скопје, ул. 
�Апостол Гусларот� бр. 16, запишан во судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П. Трег. бр. 274/2002, објавува дека Претпријатието за 
производство, промет и посредување �МАГМА-ИН-
ЖЕНЕРИНГ� ЦО увоз-извоз и со број на жиро сметка 
40100-601-205325, отворена при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна од последната објава. 
Од ликвидаторот.              (543) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Л. бр. 300/2002 од 11.12.2002 
година, отворена е ликвидациона постапка над долж-
никот Приватно трговско претпријатие �ЦАЦ-ТАН� 
експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на ул. �Баг-
датска� бр. 17. 
За ликвидатор се определува лицето Крстева До-

брила од Скопје, ул. �Багдатска� бр. 17. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријавата своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната об-
јава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.            (559) 

___________ 
 

Ликвидаторот Љупчо Ковчегарски од Скопје, ул. 
�Бојмија� бр. 4, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
3668/2002, објавува дека Агенцијата за финансиски и 
правен консалтинг КОМКОНС ДООЕЛ-Стопанска ко-
мора на Македонија, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 13, 
Скопје, со број на жиро сметка 300000000719388, отво-
рена при Комерцијална банка АД - Скопје, е во ликви-
дација. 
Се повикуваат доверителите на должниот да ги 

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

Од ликвидаторот.              (593) 
___________ 

 
На ден 25.11.2002 година, е донесена одлука на со-

дружниците под бр. 21, за престанок на друштвото за 
производство, трговија и услуги СТЕП ДОО Кочани, 
ул. �Раде Кратовче� бр. 56, и истото е во ликвидација. 
Се повикуваат можните доверители да ги пријават 

своите побарувања до ликвидаторите на друштвото во 
рок од 15 дена. 
Од ликвидаторите.              (594) 

___________ 
 
Се отвора ликвидациона постапка на Трговското 

друштво за трговија и услуги �Аци Компани� ДООЕЛ 
увоз-извоз со седиште на ул. �Божидар Рајковиќ� бр. 
57 Скопје, П. Трег. 6180/2002. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Игор 

Ацевски. 
Се упатува повик доколку има лица што имаат по-

барувања од оваа фирма да си ги пријават своите поба-
рувања при Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од ликвидаторот.                                          (567) 

___________ 
 
Ликвидаторот Борко Поптрајков од Скопје, запи-

шан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I 
Скопје, со решение П. Трег. бр. 4183/2002, објавува де-
ка Друштвото за производство трговија на големо и ма-
ло и услуги ПАПИРУС Астерије ДООЕЛ експорт-им-
порт и со број на жиро-сметка 300000000245543, отво-
рена при Комерцијална банка Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� до ликвидаторот, со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна од пос-
ледната објава. 
Од ликвидаторот.              (894) 

___________ 
 

Ликвидаторот Драган Величкоски од Скопје, бул. 
�АВНОЈ� бр. 72/2-а, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. 
бр. 1524/2001 од 18.06.2001 година, објавува дека Тр-
говското друштво за превоз на патници, промет и услу-
ги ПРОЛЕТ Димче и други ДОО увоз-извоз Скопје, со 
жиро сметка 40120-601-427569 отворена при Агенција-
та за работа со блокирани сметки, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                          (903) 

___________ 
 

Ликвидаторот Благојка Сидоска од Скопје, запишан 
во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П. Трег. бр. 4097/2001, објавува де-
ка Друштвото за трговија и услуги МАК-БОСС Светла-
на ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и со број на жиро сметка 
40100-601-184163, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� до ликвидаторот со 
пријава во два примероци со докази, а најдоцна од пос-
ледната објава. 
Од ликвидаторот.                                          (904) 

___________ 
 

Ликвидаторот Симјановска Тања дипл.правник од 
Тетово, ул. �120� лам. 3 лок. 2, тел. 044/334-445, запи-
шан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 468/2002 од 
04.11.2002 година, објавува дека Друштвото за тргови-
ја и услуги КУЛТ Драгиша ДООЕЛ експорт-импорт 
Тетово, ул. �Б.Тоска� бр. 47/4, со жиро сметка 41500-
601-76891 во ЗПП - Тетово, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                          (976) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр.35/01 од 
10.12.2002 година, отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за довршување на текстилни ткаенини Об-
лагородилница ДООЕЛ извоз-увоз Штип и истата по-
ради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                           (977) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр.194/02 од 09.01.2003 година, е отворена ликвида-
циона постапка над Претпријатието за транспорт и тр-
говија Дулијан увоз-извоз Берово, но истата не се спро-
ведува бидејќи должникот не располага со имот за по-
кривање на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Претпријатието за 

транспорт и трговија Дулијан увоз-извоз Берово, се 
заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од судскиот регистар што се води 
при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.             (978) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л.бр.220/02 од 09.01.2003 година, е отворена ликвида-
циона постапка над Претпријатието за превоз на стока 
БАГРЕМ Штип, но истата не се спроведува бидејќи 
должникот не располага со имот за покривање на тро-
шоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Претпријатието за 

превоз на стока БАГРЕМ Штип, се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од судскиот регистар што се води 
при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.             (993) 
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Ликвидаторот Ацо Дамчевски од Скопје, ул. �Дрез-

денска� бр. 15-1/9, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. 
бр. 4514/2002, објавува дека Друштвото за трговија и 
услуги АБДИЉ ДОО Скопје увоз-извоз, ул. �Дримкол� 
бр.3а Скопје, со број на жиро сметка 300000001366960, 
отворена при Комерцијална банка, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот, со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (1185) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л. бр. 271/2002 од 01.11.2002 го-
дина, е отворена ликвидација над Производно, тргов-
ско претпријатие �МЕТАЛ - ПРОИЗВОД� Д.О.О екс-
порт-импорт с. Марино - Скопје, ул. �500� бр. 74. 
За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-

ковски од Скопје, бул. �АВНОЈ� бр. 72/2-а. 
Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали 

не покуси од 15 дена, ниту подолги од 30 дена, објаву-
ва дека претпријатието е во ликвидација и со објавите 
ги повикуваат доверителите да ги пријават своите по-
барувања, во рок кој не може да биде подолг од три ме-
сеци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (1250) 

___________ 
 
Oсновниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд П.Трег. бр. 5981/2002 од 18.12.2002 
година, на регистарската влошка бр.02045589?-3-09-
000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето 
на ликвидатор и престанок со работа на ДОО на Друш-
твото за производство и сервисирање на разладна и 
вентилациска опрема ФРИГОПАРТНЕР ДОО ул. �Тр-
пе Петровски� бр. 4, Скопје. 
За ликвидатор се запишува Драги Трпевски и се за-

пишува престанокот со работа на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5981/2002.             (1341) 
 ___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд П.Трег. бр. 5952/2002 од 25.12.2002 
година, на регистарската влошка бр.02018364?-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со 
работа на Друштвото за производство, трговија и услу-
ги БО-ДИМ Бобан ДООЕЛ експорт-импорт с. Брвени-
ца, Брвеница. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштвото за производство, трговија и услуги БО-
ДИМ Бобан ДООЕЛ експорт-импорт с. Брвеница, Бр-
веница. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5952/2002.             (1342) 
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд П.Трег. бр. 5734/2002 од 17.12.2002 
година, на регистарската влошка бр.02020264?-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со 
работа на Трговското друштво за производство, трго-
вија и услуги МЕДИ Јулијана ДООЕЛ увоз-извоз, ул. 
�Никола Тримпаре� бр. 61, Скопје. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на Трговското друштво за производство, трговија и ус-
луги МЕДИ Јулијана ДООЕЛ увоз-извоз, ул. �Никола 
Тримпаре� бр. 61, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5734/2002.             (1343) 

Oсновниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд П.Трег. бр. 6180/2002 од 30.12.2002 
година, на регистарската влошка бр.02028179?-3-01-
000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето 
на ликвидатор на Трговското друштво за трговија и ус-
луги АЦИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз, ул. �Божи-
дар Рајковиќ� бр. 57, Скопје. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Игор 

Ацевски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

6180/2002.             (1344) 
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд П.Трег. бр. 5269/2002 од 18.11.2002 
година, на регистарската влошка бр.02012009?-3-03-
000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето 
на ликвидатор на Трговското друштво за производство 
и трговија ЕН-ФА ПЕН Фадил и други ДОО Скопје, 
ул. �Втора македонска бригада� бр. 5/1. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Раде Ри-

стески. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5269/2002.             (1345) 
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд П.Трег. бр. 5268/2002 од 8.11.2002 
година, на регистарската влошка бр. 02011633?-3-03-
000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето 
на ликвидатор и престанок со работа на ДООЕЛ на Тр-
говското друштво за производство и трговија на голе-
мо и мало ЕН-ФА КОМЕРЦ Енвер и други ДОО Скоп-
је, ул. �Втора македонска бригада� бр. 5/1. 
За ликвидатор се именува Раде Ристевски и се запи-

шува престанок со работа на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5268/2002.             (1346) 
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд П.Трег. бр. 5633/2002 од 27.12.2002 
година, на регистарската влошка бр.02012724?-3-03-
000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето 
на ликвидатор на Друштвото за производство, трговија 
и услуги ПАЈО-КОМЕРЦ експорт-импорт Пајазит и 
други ДОО бул. �Александар Македонски� бр. 27,  
Скопје. 
Престанува со работа на ден 18.11.2002 година и се 

поведува ликвидациона постапка. 
Ликвидационен управник е адвокатот Бранко Куз-

мановски од Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 17. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5633/2002.             (1347) 
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд П.Трег. бр. 4062/2002 од 4.11.2002 
година, на регистарската влошка бр.02013551?-3-01-
000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето 
на ликвидатор на Друштвото за инженеринг, произ-
водство и услуги П и П ИНЖИНЕРИНГ Панче и др. 
Д.О.О. експорт-импорт Скопје, ул. �Ордан Поп Јорда-
нов� бр. 6. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Ристовски 

Панче. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4062/2002.             (1348) 
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд П.Трег. бр. 5328/2002 од 29.11.2002 
година, на регистарската влошка бр.02030423?-8-09-
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000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето 
на ликвидатор на Друштвото за проектирање, инжене-
ринг и монтажа А Б ИНЖИНЕРИНГ Блага ДООЕЛ 
Скопје, ул. �Варшавска� бр. 5-1/13. 
Се запишува ликвидаторот Блага Атансова. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5328/2002.               (422) 
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд П.Трег. бр. 5975/2002 од 23.12.2002 
година, на регистарската влошка бр.02019447?-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето 
на ликвидатор на Друштвото за промет и услуги ХЕМ-
КОЛОРЕКС, Ејуп ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
�Никола Грчето� бр. 6/1-11, Скопје. 
Се запишува ликвидаторот Ване Ристов. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5975/2002.               (424) 
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд П.Трег. бр. 5642/2002 од 19.12.2002 
година, на регистарската влошка бр.02043184?-3-01-
000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето  
на ликвидатор и престанок со работа на ДООЕЛ на 
Друштвото за производство, промет и услуги АБА-
ЕКСПОРТ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. Сава Кова-
чевиќ� бр. 69, Скопје. 
Запишувањето на ликвидатор и престанок со работа 

на Друштвото за производство, промет и услуга АБА-
ЕКСПОРТ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �Сава Ко-
вачевиќ� бр. 69, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5642/2002.               (425) 
___________ 

 
Ликвидаторот Симјановска Тања, дипломиран правник 
од Тетово, ул. "120" ламела 3, локал 2, тел. 044 334-445, 
запишан во Трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I-Скопје, со решение П. Трег. бр. 5952/02 од 
25.12.2002 година, објавува дека Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги "БО-ДИМ" Бобан ДООЕЛ експорт-
импорт с. Брвеница, со жиро-сметка 540 0000000 250 90 
во Тетовска банка АД Тетово, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-ву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                   (1835) 

___________ 
 

Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. "Ван-
чо Прке" бр. 48/8, запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 
1055/02 од 21.11.2002 година, објавува дека Друштвото 
за производство и трговија на големо и мало, увоз-из-
воз, Мики-пром, ДООЕЛ Штип, ул. "19-та бригада" бр. 
15 и жиро сметка бр. 530-0501002016-10, отворена при 
Охридска банка АД Охрид, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-ву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" до лик-
видаторот со пријава во два примероци со докази, во 
рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                   (1836) 

___________ 
 

Ликвидаторот Александар Трајкович од Скопје, ул. 
"Коце Металец" бр. 3/1-2, запишан во Судскиот регис-
тар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 3909/02, објавува дека Друштвото за трговија 
на големо и мало "АПРИКОТ БЛУ" извоз-извоз ДО-
ОЕЛ Скопје и со жиро-сметка 40100-601-490196 отво-
рена при ЗПП  е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по об-
ја-вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со до-
кази,  а најдоцна во рок од 90 дена од последната об-
јава. 
Од ликвидаторот.                                                   (1706) 

___________ 
 

Ликвидаторот Љубица Цветковска од Скопје, запи-
шана во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I-Скопје, со решение П. Трег. бр. 3076/2001, објавува 
дека Друштвото "КАЛЕ" ДОО и со број на жиро -сме-
тка 40110-601-420391 отворена при ЗПП-Скопје, е во 
ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-ву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" до лик-
видаторот со пријава во два примероци со докази,  а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                   (1779) 

___________ 
 

Ликвидаторот Виолета Миленко од Скопје, запишан 
во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I-
Скопје, со решение П. Трег. бр. 3075/01, објавува дека 
Друштвото ТД "ЕР-ВИ" Виолета и Ердоган ДОО и со 
жиро-сметка 40110-601-435312, отворена при ЗПП-
Скопје,  е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-ву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" до лик-
видаторот со пријава во два примероци со докази,  а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                   (1782) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 
Се продава земјоделско земјиште заведено во посе-

довен лист број 67 за КО Дебреште парцела 1689 место 
викано �Рамниште� нива класа 6 со површина 3899 ме-
три квадратни сопственост на Милошески Зоран од се-
ло Дебреште, купопродажната цена изнесува 50.000 де-
нари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифовски� бр. 
8, Прилеп.                                                                    (592) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО �Кавадарци 

1 (вон)�, К.П. бр. 4513, дел 3, план 009, скица 009, ме-
сто викано �Голи Газ�, култура-лозје, класа 4, со вкуп-
на површина од 1.274 м2, сопственост на Миов Милан 
и КО �Кавадарци 1 (вон)�, К.П. бр. 4513, дел 1, план 
009, скица 009, викано место �Голи Газ�, култура-лозје, 
класа 4, со вкупна површина од 1.094 м2, сопственост 
на Герасим Михов од Кавадарци, евидентирано во 
Имотен лист бр. 3324 и 3322 издадени од Државен за-
вод за геодетски работи, Одделение за премер и ката-
стар Кавадарци, за цена од 90.000,00 денари. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
кое што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понуда-
та. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                                   (859) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: цела К.П. 

бр. 903/3-5-9 нива од 4 класа на м.в. �Ограда� во повр-
шина од 470  м2  запишана во П.Л. бр. 106 за К.О. Него-
тино, за купопродажна цена од 110.000 денари и цела 
К.П. бр. 903/2-5-9 нива од 4 класа на м.в. �Ограда� во 
површина од 193 м2 запишана во П.Л. бр. 106 за К.О. 
Неготино, за купопродажна цена од 110.000 денари 
(може и поединечно  да се купат) сопственост на Сејди-
ја Адем Ферат и Сејдију Адем Сами двајцата од с. Не-
готино полошко. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите 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 из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                      (994) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 5/20 идеа-
лен дел од К.П. бр. 26/5- нива од 4 класа на м.в. �Бав-
ча� во површина од 3450  м2  запишана во П.Л. бр. 2744 
за К.О. Бањица, сопственост на Усеини Ќаил Недим, 
двајцата од с. Долна Бањица за купопродажна цена од 
5.000,00 ЕУР во денарска противвредност. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите 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 из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                       (995) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на  

К.П. бр. 4900 в.м. �Пролетрска�  кл. 2 со површина од 
255  м2  кој имот е заведен на Имотен лист број 993 КО 
Росоман за цена од 20.000 денари сопственост на Ни-
кола Митов од Росоман.  
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште право на првенство на купување имаат   заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. �7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.                   (996) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лојзе  на  
К.П. бр. 872/1, 872/2, 873, 874 и 875 в.м. �Превалец�  
кл. 2 со вкупна површина од 13793  м2  кој имот е заве-

ден на Имотен лист број 162 КО Камендол за цена од 
350.000 денари сопственост на Ќиро Димовски од Ка-
вадарци. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште право на првенство на купување имаат   заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. �7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.                   (997) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Тремник, една идеална  тринаесетина од пар-
цела број 1447 во место викано �Село� нива со повр-
шина од 914 м2 во Катастарска општина Тремник, 
сопственост на Давидовиќ Радомир од с. Тремник, Не-
готино, цена на продажба 700 ЕВРА. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република  
Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенс-
тво. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставаат 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Ти-
то� бр. 138.                                                                 (1340) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот, кој се наоѓа на КП бр. 

5684/6, место викано �Јурија� култура нива, класа 4, со 
површина од 649 м2 КО Кучевиште, сопственост на 
Мирочевиќ Валентина за цена од 300,00 денари за 1 м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и граничарите  чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенс-
твено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Оп-
штина Чаир, ул. �Костурска� бр. 18/5-1, Скопје.  

(1167) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: К.П. 541, 

план 005, скица 005, во м.в. �Габрешка Лука�, култура 
11000, класа 4 во површина од 2948 м2 заведен во 
Имотен лист бр. 149 за КО Кучкарево за вкупна купо-
продажна цена од 30 денари по еден метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. �11 
Октомври� бр. 4.                                                       (1636) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. 

бр. 47/2-8 нива од 7 класа на м.в. �Грудајца� во повр-
шина од 273  м2  запишана во П.Л. бр. 2756 за К.О. Ба-
њица, сопственост Силјканоски Васил Симе од с. Д. 
Бањица, за купопродажна цена од  21.000,00 денари.  
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
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вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите 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 из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                     (1637) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Неготино-вон, парцела број 3218/1 во место 
викано "Бучето", нива со површина од 1951 м2 во Ката-
старска општина Неготино-вон, сопственост на Цекова 
Драгица од Неготино, ул. "Фемо Кулаков" бр. 40. Цена 
на продажба 800,00 ЕВРА. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал 
Тито" бр. 138.                                                      (1842)  

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Неготино-вон, една идеална половина од пар-
цела број 2890/2 во место викано "Манастирот" интен-
зивно лозје со површина од 7807 м2 во Катастарска оп-
штина Неготино-вон, сопственост на Јованов Јордан од 
Неготино, ул. "11 Октомври" бр. 64. Цена на продажба 
80.000,00 денари. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал 
Тито" бр. 138.                                                      (1844)  

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Неготино-вон, парцела број 2469/1 во место 
викано "Песокот", нива со површина од 932 м2 во Ката-
старска општина Неготино-вон, сопственост на Ѓорѓи-
ев Владимир од Неготино, ул."Маршал Тито" бр. 120 и 
Ѓорѓиев Крсте од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 
120. Цена на продажба 2.450 ЕВРА. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, во спротивно го губат правото на првенс-
тво. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул "Маршал 
Тито"бр.138.                                                              (1847)                                       

М А Л И   О Г Л А С И ___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Бесвица, парцела број 107 во место викано 
"Полето", нива со површина од 2678 м2 во Катастарска 
општина Бесвица, сопственост на Пецов Борис од Не-
готино, ул. "Владо Арсов Шпанац" бр. 56. Цена на про-
дажба 14.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, во спротивно го губат правото на првенс-
тво. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул."Маршал 
Тито" бр. 138.                                                            (1848) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО "Манасти-

рец"КП. бр. 820, дел 1, план 004, скица 006, место ви-
кано "Решедот", култура-лозје, класа 3 со вкупна повр-
шина од 5.808 м,2 сопственост на Ѓорѓи Гинев од с. Со-
пот, Кавадарци, евидентирано на Имотен лист бр. 223 
издаден од Државен завод за геодетски работи Одделе-
ние за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
100.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понуда-
та, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алексов" бб, 
Кавадарци.                                                                 (1850) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 

760-6-12, нива од 2 класа на м.в. "Кумовица" во повр-
шина од 4912 м2 запишана во П.Л. бр. 383 за К.О. Гра-
дец, сопственост на Амети вд. Хусни Ханумшах, Аме-
ти Шефи Ејуп и Амети Шефи Фекри, сите од с. Градец, 
за купопродажна цена од 775.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои имаат право на пр-

венствено купување (заедничките сопственици, сосо-
пствениците и соседите 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 прифаќање на понуди-
те. Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство"бр. 5-А.                                                      (1852) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 

90-2-2, нива од 6 класа на м.в."Падиште" во површина 
од 2387 м,2 запишана во П.Л. бр. 433 за К.О. Здуње, 
сопственост на Асани Лутви Даут и Асани Лутви Аб-
дулади, двајцата од с. Здуње, за купопродажна цена од 
550.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои имаат право на пр-

венствено купување (заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А.                                                     (1853) 
_______________________________________________ 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 0651080 на име Најдовски Кире, нас. 

Карпош IV/2/10, Битола. 
Пасош бр. 1557235 на име Ѓорѓијески Грујо, ул. 

"Бањашница" бр. 49, Гостивар                              (32366) 
Пасош бр. 167241 на име Асани Кадри, с. Заграча-

ни, Струга.                                                                   (499) 
Пасош бр. 1283826/99 издаден од СВР-Тетово на 

име Дашмир Камбери, с. Пирок, Тетово.          (1662) 
Пасош бр. 392399/94 издаден од СВР-Скопје на име 

Јовановски Стојан, ул. "2" бр. 39, с. Арачиново, Скопје.
                                                                      (1678) 
Пасош бр. 0989585/98 издаден од СВР-Кр. Паланка 

на име Николовски Дејан, ул. "Пере Тошев" бр. 10, 
Крива Паланка.                                                  (1756) 
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Пасош бр. 457078/94 издаден од СВР-Тетово на име 

Мемети Ејуп, с. Џепчиште, Тетово.                   (1757) 
Пасош бр. 1514666 издаден од СВР-Скопје на име 

Јашаревиќ Сафет, с. Ќојлија бр. 2,Скопје.            (1784) 
Пасош бр. 791867/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Балкза  Дудуш, ул. "Ш. Оризари" бр. 116, Скопје.(1806) 
Пасош бр. 1364899 на име Исламоски Медис, с. 

Канатларци, Прилеп.                                        (1809) 
Пасош бр. 237538 на име Топаловиќ Марија, ул. 

"Јане Сандански" бр. 63, Охрид.                         (1811) 
Пасош бр. 1040304 издаден од СВР-Скопје на име 

Мирчевиќ Никола, ул. "В. С. Бато" бр. 19/1-30,  Скопје.
                                                                      (1863) 
Пасош бр. 623192/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Стојанов Ристо, ул. "О. Прица" бр. 8/1, Скопје.    (1876) 
Пасош бр. 1374641 издаден од СВР-Куманово на 

име Рахим Ајдиновиќ, ул. "Др. Рибар" бр. 73, Кумано-
во.                                                                      (1880) 
Пасош бр. 1706276/02 издаден од СВР-Тетово на 

име Рамани Беким, с. М. Речица, Тетово.          (1881) 
Пасош бр. 1719721 на име Еребара Ардита, ул. 

"ЈНА" бр. 57, Струга.                                        (1900) 
Пасош бр. 1175468 на име Демири Артан, Струга.

                                                                      (1901) 
Пасош бр. 0504991 на име Лазаров Љупчо, Росо-

ман, Кавадарци.                                                       (1903) 
Пасош бр. 1677579 на име Јусуфов Арив, Радовиш.

                                                                      (1956) 
Пасош бр. 0415236 на име Василев Ванчо, с. Даби-

ља, Струмица.                                                 (1957) 
Пасош бр. 1062549/98 на име Хајрули Бесник, с. 

Калиште, Гостивар.                                        (1959) 
Пасош бр. 1181504 на име Ристовски Зоран, с. 

Лешок, Тетово.                                                       (1960) 
Пасош бр. 1500334 на име Арбен Клобучишта, Де-

бар.                                                                      (1962) 
Пасош бр. 363618 на име Исмаил Шабан, Кичево. 

                                                                      (1963) 
Пасош бр. 1561599/01 на име Бавтијари Екуран, с. 

Богојци, Струга.                                                 (1965) 
Пасош бр. 1032653 издаден од СВР-Скопје на име 

Калеников Кирил, ул. "Дамаска" бр. 5-А, Скопје. (1968) 
Пасош бр. 1804541 издаден од СВР-Скопје на име 

Дациќ Есма, ул. "Црногорска" бр. 46, Скопје.       (1969) 
Пасош бр. 1192388 издаден од СВР-Скопје на име 

Дациќ Зухра, ул. "Црногорска" бр. 46, Скопје.      (1970) 
Пасош бр. 1705343 издаден од СВР-Тетово на име 

Мустафи Исен, ул. "106" бр. 18, Тетово.             (1971) 
Пасош бр. 1128768/98 издаден од СВР-Скопје на 

име Семиа Мехмед, ул. "Црноок" бр. 4-а, Скопје.(1972) 
Пасош бр. 607553/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Сузана Сарачини, ул. "В. Макаларов" бр. 12, Скопје.                                                                       Работна книшка на име Јованова Даница, с. Чеши-
ново, Кочани.                                                 (1457)          (1973) 

Чекови од тековна сметка бр. 13327826 од бр. 553-
7242  до бр. 5537250 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Арсов Тошев,Скопје.           (1360) 
Чек од тековна сметка бр. 03485610 со бр. 190006-

68886 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Толовски Драгиша, Скопје.                   (1486) 
Чек од тековна сметка бр. 2128704 со бр. 0019000-

645898 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Јасмина  Алексиевска, Скопје.                   (1638) 
Чекови од тековна сметка бр. 12355808 со бр.79-

4101, 794102 и бр. 794103 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Тагарински Николет, Скопје.
                                                                      (1646) 
Чекови од тековна сметка бр. 5860194 од бр. 180-

9687 до бр. 1809690 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Велковска Горица,Скопје.        (1707) 
Чек од тековна сметка бр. 381858 со бр. 00050062-

64179 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Андреева Емилија, Скопје.                   (1760) 

Чекови од тековна сметка бр. 102362/97 со бр. 67-
3970, 673975, 673967, 673977 и бр. 673978 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Верица Ни-
коловска, Скопје.                                                 (1830) 
Чекови од тековна сметка бр. 49788/92 од бр. 673-

947 до бр. 673955 и од бр. 673957 до бр. 673961 изда-
дени од Комерцијална банка АД Скопје на име Васиќ 
Светлана, Скопје.                                        (1831) 
Чекови од тековна сметка бр. 119917/30 со бр. 36-

1038, 571389, 571390, 571385 и бр. 0361034 издадени 
од Комерцијална банка АД Скопје на име Петкановска 
Вера, Скопје.                                                 (1832) 
Чекови од тековна сметка бр. 13794035 со бр. 46-

3305, 463312 и бр. 463320 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Петкановски Ненад, Скопје.                                

         (1833) 
Чекови од тековна сметка бр. 47618/01 со бр. 648-

335 и бр. 648337 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Костова Виолета, Скопје.            (1834) 
Чекови од тековна сметка бр. 99553/60 од бр. 589-

573 до бр. 589577 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Стефкова Тодора, Скопје.           (1837) 
Чекови од тековна сметка бр. 23431/69 со бр. 663-

529, 663530, 663532, 433111, 433114 и бр. 433117 изда-
дени од Комерцијална банка АД Скопје на име Буразер 
Цана, Скопје.                                                 (1838) 
Чекови од тековна сметка бр. 3097/01 од бр. 4558-

254 до бр. 4558263 (десет чека) и чековна картичка 
издадени од Охридска банка АД Охрид на име Тана-
соска Нада, Охрид.                                        (1907) 
Работна книшка издадена од Македонски Брод на 

име Јовановска Дона, Скопје.                         (1359) 
Работна книшка на име Снежана Ефтимова, Скопје.                            

         (1361) 
Работна книшка на име Таировски Садуља, с. Ла-

жец, Битола.                                                       (1420) 
Работна книшка на име Пецо Мицковски, с. Д. Срп-

ци, Битола.                                                       (1421) 
Работна книшка на име Светлана Алексовска, с. 

Обловце, Куманово.                                        (1424) 
Работна книшка на име Ариф Саити, ул. "Јадран-

ска" бр. 10, Тетово.                                        (1431) 
Работна книшка на име Ремзаи Миљазим, с. Гур-

гурница, Тетово.                                                 (1434) 
Работна книшка на име Реџепи Тосум, с. Калишта, 

Струга.                                                                (1441) 
Работна книшка на име Мемети Хикаки, Тетово.                                

         (1450) 
Работна книшка на име Нацевски Николче, Скопје.

                                                                      (1451) 

Работна книшка на име Исени Зидија, Скопје.(1463) 
Работна книшка на име Шерифов Латиф, Радовиш.

                                                                      (1465) 
Работна книшка на име Атанасов Зоран, с. Јаргу-

лица, Радовиш.                                                 (1467) 
Работна книшка на име Ѓеоргиева Љубинка, с. Доб-

рејци бр. 279, Струмица.                                  (1471) 
Работна книшка на име Атанасовиќ Лидија, ул. "Д. 

Димов" бр. 16, Велес.                                  (1489) 
Работна книшка на име Муса Усеиноски, с. Десово, 

Прилеп.                                                                (1494) 
Работна книшка на име Рафет Исмаилоски, ул. "Д. 

Завој" бр. 44, Прилеп.                                  (1495) 
Работна книшка на име Џеваир Исмаилоски, ул. "Д. 

Завој" бр. 44, Прилеп.                                  (1496) 
Работна книшка на име Коруноски Спиро, с. Врб-

јани, Прилеп.                                                 (1497) 
Работна книшка на име Колозов Ристо, Скопје. 
                                                                      (1532) 
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Работна книшка на име Трпчевска Марика, Скопје.

                                                                      (1541) 
Работна книшка на име Ангеловска Маре, Скопје.

                                                                      (1628) 
Работна книшка на име Садат Какрути, Скопје. 
                                                                      (1672) 
Работна книшка на име Ачкоски Далибор, Скопје.

                                                                      (1681) 
Работна книшка на име Владимир Јованов, Скопје.

                                                                      (1708) 
Работна книшка на име Љубомир Захов, Скопје.                                                                       

Работна книшка на име Трајковска Соња, ул. "Доне 
Божинов" бб, Куманово.                                  (1904) 

         (1758) 
Работна книшка на име Шемшедин Имероски, с. 

Норово, Крушево.                                        (1759) 
Работна книшка на име Атанасовски Димче, Скоп-

је.                                                                      (1762) 
Работна книшка на име Алибашиќ Нафија, Скопје.

                                                                      (1764) 
Работна книшка на име Ѓоневски Ацо, Скопје. 
                                                                      (1766) 
Работна книшка на име Ѓоневска Јадранка, Скопје.

                                                                      (1767) 
Работна книшка на име Атанасовска Нада, ул. "Ру-

дарска" бр. 2/7, Каменица, Делчево.          (1770) 
Работна книшка на име Нури Хусејни, Скопје. 
                                                                      (1785) 
Работна книшка на име Донева Борјанка, Скопје.                                                                       Свидетелство од 8 одделение на име Ѓорѓиева Лен-

че, с. Облешево, Кочани.                                  (1456)          (1807) 
Работна книшка на име Арианов Атанас, ул. "Анѓел 

Петров" бр. 5, Негорци, Гевгелија.               (1812) 
Работна книшка на име Анка Станојковиќ, с. Се-

лемли, Гевгелија.                                                 (1813) 
Работна книшка на име Мевљуде Бекирова, ул. "К. 

Марко" бр. 37, Велес.                                  (1814) 
Работна книшка на име Гацев Ѓорѓи, ул. "Радња-

ска" бр. 57, Демир Капија.                                  (1815) 
Работна книшка на име Станкова Зорица, Штип.                     

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ  за 
возрасни "Кочо Рацин"-Скопје на име Рамадановски 
Бејадин, Скопје.                                                 (1568)                                                  Свидетелство на име Африм Сулејмани, с. Отља, 
Куманово.                                                       (1763)          (1817) 

Работна книшка на име Стојкоска Јованка, ул. "Т. 
Тарцин" бр. 1-Г, Прилеп.                                  (1819) 
Работна книшка на име Ацковски Милослав, с. Ст-

ругово, Демир Хисар.                                        (1820) 
Работна книшка на име Сефери Лириме, Струга.                                                                      Свидетелство од 8 одделение на име Абдијев Мев-

љан, с. Романовце, Куманово.                   (1769)          (1821) 
Работна книшка на име Каба Верим,Струга.   (1822) 
Работна книшка на име Кузмановски Никола, Ско-

пје.                                                                      (1828) 
Работна книшка на име Сашо Чабриноски, Скопје.

                                                                      (1839) 
Работна книшка на име Качаров Игор, Скопје. 
                                                                      (1841) 
Работна книшка на име Седије Мусовска, ул. "Коз-

јак" бр. 90, Битола.                                        (1845) 
Работна книшка на име Карангелевски Николче, с. 

Брусник, Битола.                                                 (1846) 
Работна книшка на име Зумбери Рустем, с. Гошни-

це, Куманово.                                                       (1854) 
Работна книшка на име Нацевски Оливер, нас. 

Карпош бр. 12/4, Куманово.                         (1858) 
Работна книшка на име Стојмановска Весна, с. 

Умин Дол, Куманово.                                        (1859) 
Работна книшка на име Јакуповска Сеара, ул. "В. 

Прке" бр. 11, Делчево.                                  (1861) 
Работна книшка на име Рамадани Фатмир, Скопје.

                                                                      (1874) 
Работна книшка на име Стојановски Данчо, Скопје.

                                                                      (1879) 
Работна книшка на име Стојанов Благој, Скопје.                                                                       Диплома за завршено средно образование на име 

Изет Бајрамов, ул. "Радански Пат" бр. 183, Штип.(1461)          (1882) 
Работна книшка на име Индира Хачковиќ, Скопје.

                                                                      (1884) 

Работна книшка на име Маркова Габи, ул. "Ацо 
Скопјанче" бр. 29, Пробиштип.                          (1888) 
Работна книшка на име Станојковиќ Снежана, с. 

Селемли, Гевгелија.                                                  (1889) 
Работна книшка на име Цветков Горан, ул. "Н. Пет-

ров" бр. 8, Неготино.                                  (1891) 
Работна книшка на име Шазимани Џевдет, Струга.

                                                                      (1894) 
Работна книшка на име Едие Џафери, Струга.(1896) 

                                                                     
Воена книшка на име Јашари Мелаим, с. Г. Татеши, 

Струга.                                                                 (1449) 
Воена книшка на име Шаќири Бесник, Струга. 
                                                                      (1895) 
Свидетелство на име Ајро Мазлуша,Струга.   (1418) 
Свидетелство на име Арсовски Горан, Куманово.                                

         (1422) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ислами Фати-

ме, с. Лопате, Куманово.                                  (1427) 
Свидетелство на име Ајредини Аријета, с. Режанов-

це, Куманово.                                                 (1428) 
Свидетелство на име Сијада Зендели, с. Матејче, 

Куманово.                                                       (1429) 
Свидетелство на име Бурим Зендели, Тетово. (1452) 

Свидетелство од 8 одделение на име Минова Крис-
тина, с. Оризари, Кочани.                                  (1458) 
Свидетелство на име Ангелов Гоце,Велес.      (1473) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година издадени од УСО 

"Димитрија Чуповски"-Велес на име Оровчанова  
Анастазија, Велес.                                        (1488) 

Свидетелство од 7 одделение издадено од ОУ "М. 
Тито" -Лопате на име Блерим Имер, с. Опае, Куманово.
                                                                 (1768) 

Свидетелство на име Мулачки Зоран, с. Разловци, 
Делчево.                                                       (1771) 
Свидетелство од 8 одделение на име Паланкова 

Зорка, Радовиш.                                                 (1773) 
Свидетелство на име Жута Флорије,Струга.   (1823) 
Свидетелство на име Идризи Лирије, с. Д. Бањица, 

Гостивар.                                                       (1824) 
Свидетелство на име Беким Мема,Тетово.      (1825) 
Свидетелство на име Исмаили Фатиме, Струга. 
                                                                      (1843) 
Свидетелство од 8 одделение на име Агим Мурати, 

с. Черкези, Куманово.                                  (1856) 
Свидетелство од 8 одделение на име Киро Ѓорѓиев-

ски, ул. "Вера Јоциќ" бр. 3, Мак. Каменица.          (1887) 
Свидетелство на име Наумчев Милан, Велес. (1892) 
Свидетелство на име Положани Арбер, Струга. 
                                                                      (1897) 
Свидетелство од 8-мо одделение на име Демири 

Ебиб, Куманово.                                                 (1905) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јованов Војчо, 

Кочани.                                                                (1906) 
Индекс бр. 355 издаден од Правен факултет-Скопје 

на име Дујовски Николчо, Скопје.                 (1350) 
Индекс на име Русева Крстена, Тетово.           (1572) 

Диплома издадена од гимназијата "Кочо Рацин" -
Велес на име Науновска  Маре, Скопје.         (1630) 
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Диплома за 4-ти степен на име Митриески Сотир, 

кеј "9-ти Септември" бр. 26, Прилеп.                 (1818) 
Диплома на име Николовски Јовица, ул. "Октомв-

риска Револуција" бр. 5/1/15, Куманово.           (1855) 
Диплома на име Роман Никола, ул. "Сава Михај-

лов" бр. 5/5, Гевгелија.                                  (1890) 
Здравствена книшка на име Адиловиќ Есма, с. Де-

сово, Прилеп.                                                 (1492) 
Здравствена книшка на име Имероски Сулејман, с. 

Саждево, Крушево.                                  (1493) 
Здравствена книшка на име Марија Ангелова, Зле-

тово, Пробиштип.                                        (1761) 
Здравствена книшка на име Трајчева Љубинка, 

Пробиштип.                                                       (1772) 
Здравствена книшка на име Кузманова Евка, Велес.

                                                                      (1816) 
Здравствена книшка на име Камберов Асан, с. Г. 

Јаболчиште, Велес.                                        (1893) 
Дипломатска  карта бр. 34/02 издадена од Минис-

терство за надворешни работи-Скопје на име Мари 
Астрид Хумер, Франција.                                  (1410) 
Лична карта на име Минова Кристина, с. Оризари, 

Кочани.                                                                 (1459) 
Лична карта на име Јакимовска Светлана, с. Коноп-

ница, Крива Паланка.                                  (1851) 
Уверение бр. 11-4/29 издадено од Правен факултет-

Скопје на име Соколов Зорица, Скопје.             (1411) 
Уверение на име Велковски Добре,Кратово.   (1849) 
Даночна картичка бр. 4030994200446 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Хај-Теч  Ко-
рпорација, Скопје.                                        (1335) 
Даночна картичка бр. 4030001411889 издадена од 

Управа за јавни приходи-Скопје на име Рубин - М Р, 
Скопје.                                                                 (1455) 
Даночна картичка на име Ефтим Аврамов, Гевге-

лија.                                                                      (1556) 
Даночна картичка бр. 4030995131944 издадена од 

Управа за јавни приходи-Скопје на име Модист 
компани - 95, Скопје.                                        (1716) 
Даночна картичка бр. 4030995230128 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име ТЦМ "Томако", 
Скопје.                                                  (1753) 
Даночна картичка бр. 4030992136341 издадена од 

У.Ј.П. на име Гоша - Металец ДОО, Скопје.         (1808) 
Даночна картичка С.Б 0013708 издадена од Управа 

за приходи на име ГРАДИС ДООЕЛ, Радовиш.    (1898) 
Решение бр. 3848 на име Ќамили Сулејман, ул. 

"Илинденска" бр. 154, Тетово.                         (1526) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И   П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 18, 19 и 20 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), ЈЗО 
Стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон-
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на Отворениот повик бр. 1/2003 е 

ЈЗО Стоматолошки клинички центар Свети Пантелеј-
мон - Скопје. 

1.2. Предмет на јавната набавка е: 
- Стоматолошки потрошен материјал. 
1.3. Вид и количина на материјалот што е објавен за 

набавка е утврден според изготвената спецификација 
која може да се подигне во архивата на ЈЗО Стоматоло-
шки клинички центар Свети Пантелејмон - Скопје се-
кој работен ден од 10-12 часот. 

1.4. Износот на надоместокот што треба да се плати 
пред подигањето на спецификацијата на материјалот е 
неповратен и изнесува 2.000,00 денари, кој може да се 
уплати на жиро сметка 220401100164630 и даночен 
број 4030980267777 депонент Македонска банка. 

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите правни и физички лица. 

1.6. Постапката на повикот се спроведува согласно 
одредбите од ЗЈН, а отворањето на понудите ќе се из-
врши во присуство на понудувачите. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи: име, адреса и седи-

ште на понудувачот. 
2.2. Вид и количина на понудените материјали (спе-

цификација). 
2.3. Единечна цена на стоматолошките материјали е 

со сите давачки во денари (ДДВ да биде посебно назна-
чено). 

2.4. Време на валидност (трајност на потрошниот 
материјал). 

2.5. Рокот на испорака да биде сукцесивен со пред-
видена динамика (во предвид доаѓа материјал што е на 
лагер). 

2.6. Начин на плаќање. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот е должен согласно Зако-

нот за јавни набавки да ја достави следната придружна 
докуметнација: 

3.1. Извод од регистрација на дејноста. 
3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар. 
3.3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му 

е изречена мерка на безбедност, забрана за вршење на 
дејност. 

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.6. Документите од точките 3.1. до 3.5. не смеат да 
бидат постари од шест месеци и треба да се достават во 
оригинален примерок или копија заверена на нотар. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ СЕ 
- квалитет на материјалот 40 бода; 
- цена на материјалот  30 бода; 
- валидност на материјалот 20 бода; 
- рок на плаќање  10 бода. 
 
5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од 

денот на објавувањето на Отворениот повик бр. 1/2003 
(вклучувајќи го и денот на објавувањето). 

5.2. Понудите треба да бидат доставени на начин 
пропишани со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јав-
ни набавки. 

5.3. Понудувачите согласно одредбите од Законот 
за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден 
оригинален примерок кој треба да биде заверен и пот-
пишан од одговорното лице на понудувачот. 

5.4. Понудите во согласност со член 55 од Законот 
за јавни набавки може да се достават преку пошта на 
адреса ЈЗО Стоматолошки клинички центар Свети 
Пантелејмон-Скопје, �Водњанска� бр. 17 или да се пре-
дадат во архивата на Центарот (соба бр. 17), секој рабо-
тен ден од 7:00-14:00 часот но најдоцна до 18.02.2003 
година (вторник) до 10 часот. 

5.5. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

5.6. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
18.02.2003 година (вторник) во 10 часот во простории-
те на 3-ти кат на  ЈЗО Стоматолошки клинички цента 
Свети Пантелејмон - Скопје. 

5.7. Понудите што нема да ги содржат бараните по-
датоци односно кон кои не е приложена бараната при-
дружна документација ќе се сметаат за нецелосни и не-
ма да се разгледуваат. 
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4. Потребна документација: Пропишана со член 43 од 
Законот за јавни набавки (извод од регистрација, документ 
за бонитет, изјава од понудувачот дека не е под стечај). 

5.8. Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на 
рокот ќе се сметаат за задоцнети и нема да се разгледуваат. 

5.9. Претставникот на понудувачот кој ќе присус-
твува на јавното отворање на понудите на Комисијата 
за јавни набавки треба да и предаде писмено овласту-
вање потпишано и заверено од одговорното лице на 
понудувачот. 

5. Содржина на понудата: Име, адреса и седиште на 
понудувачот, крајна поединечна цена со вклучени да-
вачки изразена во денари, рок и начин на испорака, на-
чин на плаќање, референтна листа на досега извршени 
услуги од овој вид. 

Комисија за јавни набавки 6. Доставување на понудите: Понудите се доставу-
ваат во еден примерок (оригинал) заверен од страна на 
одговорното лице на понудувачот, во запечатен плик 
кој содржи 2 запечатени плика (еден за документите, а 
друг за понудата со ознака �не отворај� во горниот лев 
агол на јавниот повик. 

___________ 
 
Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98), Комисијата 
за јавни набавки при Фондот за комунални работи и 
улично осветлување на општина Кратово, објавува Рок на доставување на понудите 10 дена од денот 

на објавувањето на барањето во дневниот печат на Ре-
публика Македонија.  

БАРАЊЕ БР. 08-15 7. Отворањето на понудите ќе се изврши без присус-
тво на понудувачите, а за резултатот од изборот, известу-
вањето ќе се направи во рок од 5 дена по отворањето. 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 
 

8. Критериум за избор на понудата: Квалитет, ди-
зајн, цена, рок на испорака, рок на плаќање, услови на 
плаќање, гаранција за материјалот. 

1. Набавувач: Фонд за комунални работи и улично 
осветлување на општина Кратово, Плоштад �Маршал 
Тито� бб. 

9. Понудите се доставуваат по пошта со препорачана 
пратка до: Советот на општина Кратово, Комисија за тен-
дер и јавни набавки при Фондот за комунални работи и 
улично осветлување Плоштад �М. Тито� бб, Кратово. 

2. Предмет на набавката: Континуирана набавка во 
2003 година на материјали за улично осветлување и тоа 
како за тековно оддржување на постојано улично 
осветлување исто така и материјали за новопоставени 
улични светилки. 

10 Понудите кои не ги содржат бараните документи 
ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат. 

ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КО
ЌЕ ГИ ПОНУ

Р.Бр. 
Акционерско 
друштво Место 

Вре
др

1 Дојранско Езеро Нов Дојран 
2 Југотранс Струга 
3 Пелагонија Скопје 1

4 
Рудник 
Демир Хисар Сопотница 

5 Мак-Комерц 
с. Марена, 
Кавадарци 

 
Налозите за продажба на акциите на наведе

28.02.2003 година  
 

3. Учество во поднесување понуди: Сите правни 
лица согласно Законот за јавни набавки (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 26/98). 

11. Тендерската документација може да се набави 
во општина Кратово. 

Комисија за јавни набавки 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С О Д Р Ж И Н А 

                                                                               Стр
74. Одлука за избор на потпретседатели на

Собранието на Република Македонија......
75. Одлука за разрешување од функцијата су-

дија на Основниот суд во Тетово...............
76. Одлука за разрешување од функцијата су-

дија на Основниот суд во Кочани..............
77. Одлука за испраќање на единица на Ар-

мијата на Република Македонија за учес-
тво во мировната операција во Авгани-
стан................................................................
О Д Л У К И  
И АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 
ДИ ЗА ПРОДАЖБА НА БЕРЗА 

 

дност на 
уштвото 
(ЕУР) 

Капитал за 
продажба 

(ЕУР) 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото  

Број на 
акции за 
продажба 

Продажна 
цена по 
акција 
(ЕУР) 

869.192 303.134 34,88 % 5.929 51,13
1.169.076 197.571 16,90 %   5.520 35,79
9.618.506 7.206.526 36,73 % 28.189 255,65

525.247 168.840 32,14 % 32.966 5,11

673.476 45.627 6,77 % 892 51,13

ните друштва ќе бидат дадени од директорот на Агенцијата на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
78. Одлука за одбележување на Стогодишни-

ната на македонската државност 1903-
2003 година................................................... 1

79. Одлука за изменување на Одлуката за од-
бележување јубилејни годишнини на зна-
чајни настани и истакнати личности во 
Република Македонија................................ 2

80. Одлука за начинот и условите за отворање 
на девизни сметки на корисниците и 
единките корисници на средства од Буџе-
тот на Република Македонија..................... 2

81. Одлука за пренесување на право на кори-
стење на дел од недвижен имот.................. 3

82. Одлука за поништување на Одлуката за 
пренесување на правото на користење на 
недвижен имот.............................................. 3

аница 
 

1

1

1

1
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83. Одлука за денот и моментот на воведување-

то и денот и моментот на завршувањето на 
летното сметање на времето во 2003 година 3

84. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на Фондот за земјоделство -
Скопје............................................................ 4

85. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на Фондот за водите - Скопје.. 4

86. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на Фондот за осигурување на 
депозити - Скопје.......................................... 4

87. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на ЈП Македонска информа-
тивна агенција - МИА - Скопје................... 4

88. Решение за разрешување од должноста 
директор на Дирекцијата за слободни еко-
номски зони.................................................. 4

89. Решение за именување членови на Одбо-
рот за контрола на материјално-финанси-
ско работење на ЈП за извршување на во-
достопански дејности ХС �Злетовица� -
Пробиштип.................................................... 5

90. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на ЈП за стопанисување со об-
јектите за спорт во сопственост на Репуб-
лика Македонија - Скопје............................ 5

91. Решение за именување членови на Одбо-
рот за контрола на материјално-финанси-
ско работење на ЈП за стопанисување со 
објектите за спорт во сопственост на Ре-
публика Македонија - Скопје..................... 5

92. Решение за именување претседател и чле-
нови на Управниот одбор на Агенцијата 
за поттикнување на развојот на земјоделс-
твото - Битола............................................... 5

93. Решение за именување директор на Ди-
рекцијата за слободни економски зони...... 5

94. Решение за именување заменик на дире-
кторот на Дирекцијата за слободни еко-
номски зони - Скопје.................................... 6

95. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на ЈП �Стрежево� - Битола 6

96. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на Централниот регистар на
Република Македонија - Скопје................. 6

97. Решение за именување претседател и чле-
нови на Управниот одбор на Агенцијата 
на Република Македонија за управување 
со средства - Скопје...................................... 6

98. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на ЈП Македонска радиодифу-
зија - Скопје................................................. 6

99. Решение за именување членови на Одбо-
рот за контрола на материјално-финанси-
ското работење на ЈП Македонска радио-
дифузија - Скопје........................................ 7

100. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на ЈП �Службен весник на Ре-
публика Македонија� - Скопје................... 7

101. Решение за именување членови на Одбо-
рот за контрола на материјално-финанси-
ското работење на ЈП �Службен весник на 
Република Македонија� - Скопје............... 7

102. Решение за разрешување од должноста 
директор на ЈП за берзанско работење 
�Агро-Берза� - со п.о. - Скопје................... 7

103. Решение за именување претседател на Ко-
мисијата за хартии од вредност................... 7

104. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на Заводот за вработување на 
Република Македонија - Скопје................. 7

105. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на Фондот за магистрални и 
регионални патишта - Скопје...................... 8

106. Решение за именување претседател и чле-
нови на Комисијата за информатичка тех-
нологија......................................................... 8

107. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на ЈП за просторни и урбани-
стички планови - Скопје.............................. 8

108. Решение за именување членови на Одбо-
рот за контрола на материјално-финанси-
ското работење на ЈП за просторни и ур-
банистички планови - Скопје .................... 8

109. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на ЈП за набавка, транспорт и 
дистрибуција на природен гас �ГА-МА� -
Скопје............................................................ 8

110. Решение за именување членови на Одбо-
рот за контрола на материјално-финанси-
ското работење на ЈП за набавка, транс-
порт и дистрибуција на природен гас �ГА-
МА� - Скопје........................................ 9

111. Решение за именување на членови на 
Управниот одбор на ЈП за стопанисување 
со шуми �Македонски шуми� - Скопје..... 9

112. Решение за именување членови на Одбо-
рот за контрола на материјално-финанси-
ското работење на ЈП за стопанисување со 
шуми �Македонски шуми� - Скопје...... 9

113. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на ЈП за стопанисување со па-
сиштата - Скопје........................................... 9

114. Решение за именување членови на Одбо-
рот за контрола на материјално-финанси-
ското работење на ЈП за стопанисување со 
пасиштата - Скопје.................................. 9

115. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на ЈВП �Водостопанство на 
Македонија� - Скопје................................... 10

116. Решение за именување членови на Одбо-
рот за контрола на материјално-финанси-
ско работење на ЈВП �Водостопанство на 
Македонија� - Скопје.................................. 10

117. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на ЈП за берзанско работење 
�Агро Берза� - Скопје.................................. 10

118. Решение за именување членови на Одбо-
рот за контрола на материјално-финанси-
ско работење на ЈП за берзанско работење 
�Агро Берза� - Скопје.................................. 10

119. Решение за именување членови на Одбо-
рот за контрола на материјално-финанси-
ско работење на ЈП Македонска информа-
тивна агенција - МИА - Скопје................ 10

120. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на ЈП за водоснабдување 
�Студенчица� - Скопје................................. 11

121. Решение за именување членови на Одбо-
рот за контрола на материјално-финанси-
ско работење на ЈП за водоснабдување 
�Студенчица� - Скопје................................. 11

122. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на ЈП за извршување на водо-
стопански дејности ХС �Злетовица� -
Пробиштип.................................................... 11

123. Решение за разрешување од должноста 
директор на Државниот санитарен и 
здравствен инспекторат............................ 11

124. Решение за именување директор на Др-
жавниот санитарен и здравствен инспе-
кторат............................................................. 11



Стр. 52 - Бр. 4 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 јануари 2003 
 

142. Решение за именување заменик на дире-
кторот на ЈП за извршување на водосто-
пански дејности ХС �Злетовица� - Проби-
штип............................................................... 14

143. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на ЈП за одржување и заштита 
на магистралните и регионалните патишта 
�Македонијапат� - Скопје од редот на 
вработените................................................... 14

144. Решение за давање согласност на Одлука-
та за именување директор на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија.............................................. 15

145. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот од-
бор на Народниот театар �Антон Панов� -
Струмица....................................................... 15

146. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност............. 15

147. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност............. 15

148. Упатство за содржина на месечниот изве-
штај за работењето на Централен депози-
тар за хартии од вредност кој се доставува 
до Комисијата за хартии од вредност........ 16

149. Упатство за содржина на месечниот изве-
штај за работењето на Берза на долгороч-
ни хартии од вредност кој се доставува до 
Комисијата за хартии од вредност.............. 16

150. Наредба за измена и дополнување на На-
редбата за ограничување или забрана на 
увоз во Република Македонија на живот-
ни, производи, суровини и отпадоци од 
животинско потекло заради спречување 
на внесување на трансмисивните спонгио-
формни енцефалопатии (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 
98/2002)......................................................... 17

151. Наредба за престанување на важноста на
Наредбата за вршење на дезинфекција на 
моторните возила на граничните премини 
при влегување во Република Македонија.. 17

152. Список на помошни лековити средства за 
кои е дадено одобрение за ставање во про-
мет во периодот од 01.01.2002 до 
31.12.2002 година......................................... 17

153. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 225/2001 од 15 јануари 
2003 година................................................... 19

154. Упатство за изменување и дополнување 
на Упатството за реализација на Одлуката 
за начинот и условите на купопродажба 
на странски платежни средства во Репуб-
лика Македонија........................................... 20

155. Упатство за измена и дополнување на 
Упатството за реализација на Одлуката за 
утврдување на методологија за формира-
ње на курсевите на Народна банка на Ре-
публика Македонија и нивно користење... 20

156. Упатство за реализација на Одлуката за 
начинот и условите на купопродажба на 
странски платежни средства во Република 
Македонија (пречистен текст).................. 20

125. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на ЈП за стопанисување со об-
јекти за спорт во сопственост на Републи-
ка Македонија од редот на вработените.... 11

126. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на Домот 
на културата �Илинден� - Демир Хисар... 12

127. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Театарот за деца и мла-
динци - Скопје............................................... 12

128. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Домот на културата 
�Илинден� - Демир Хисар.......................... 12

129. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на Заво-
дот за заштита на спомениците на култу-
рата и Музеј - Штип..................................... 12

130. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Заводот за заштита на 
спомениците на културата и Музеј - Штип 12

131. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на Град-
ската библиотека �Борка Талески� - Прилеп 12

132. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Градската библиотека 
�Борка Талески� - Прилеп........................... 13

133. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на На-
родниот театар �Јордан Хаџи Константи-
нов Џинот�-Велес......................................... 13

134. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Народниот театар �Јор-
дан Константинов Џинот� - Велес............. 13

135. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот од-
бор на Фестивалот �Охридско лето� -
Охрид............................................................. 13

136. Решение за разрешување од должноста за-
меник на директорот на Фондот за маги-
стрални и регионални патишта - Скопје 13

137. Решение за именување заменик на дире-
кторот на Фондот за магистрални и регио-
нални патишта - Скопје............................... 13

138. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на Аген-
цијата на Република Македонија за прива-
тизација - Скопје.......................................... 14

139. Решение за именување директор на Аген-
цијата на Република Македонија за прива-
тизација - Скопје......................................... 14

140. Решение за именување директор на ЈП за
извршување на водостопански дејности 
ХС �Злетовица� - Пробиштип..................... 14

141. Решение за разрешување од должноста за-
меник директор на ЈП за извршување на 
водостопански дејности ХС �Злетовица� -
Пробиштип.................................................... 14

  
  И   
  
       

здавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев. 
Телефони  298-860,  298-769.  Телефакс 112-267.  Пошт.  фах 51. 

Жиро-сметка 300000000188798.  Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. 
Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје. 

 


	У П А Т С Т В О
	У П А Т С Т В О

