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585. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА Д

  
РЖАВНАТА ПОМОШ 

Се прогласува Законот за државната помош, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

е на седницата одржана на 28 март 2003 година. с
 
       Бр. 07-1446/1     Претседател 
28 март 2003 година     на Република Македонија, 
 
 
          Скопје          Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ДРЖАВНАТА ПОМОШ 
 

Член 1  
Oпшти одредби 

(1) Со овој закон се регулира постапката и надзорот 
на доделувањето и користењето на државната помош со 
цел за имплементирање на начелата на пазарната еконо-
мија, одржувањето на лојалната конкуренција и извршу-
вањето на обврските по меѓународно ратификуваните 
договори кои содржат одредби за државната помош. 

(2) Овој закон не се однесува на државната помош 
која се доделува во областа на земјоделството и ри-
бар твото. с

 
Член 2 

Цели на законот 
(1) Секоја државна помош, без оглед дали истата е 

доделена според шемите за помош или како индивиду-
ална помош, со која се нарушува или се заканува да се 
наруши конкуренцијата преку фаворизирање на одреде-
ни претпријатија или одредени производи е во спротив-
ност со одредбите од овој закон се додека истата може 
да влијае врз трговијата меѓу Република Македонија и 
Европската заедница (во натамошниот текст: Заедница). 

(2) Помошта која ќе се додели спротивно на одред-
бите на овој закон ќе биде вратена. 

(3) Помошта за извоз е инкомпатибилна со одред-
бите на овој закон.  

Член 3 
Дефиниции 

(1) Државна помош е секоја помош, доделена од 
давателот на државната помош, во секој облик, со која 
се создаваат поволности за определени претпријатија, 
производство на одредени стоки или давање на одреде-
ни услуги. 

(2) Давател на државна помош е Владата на Ре-
публика Македонија, органите на државната управа, 
единиците на локалната самоуправа и друг орган или 
институција кои обезбедуваат или планираат да обез-
бедат државна помош. 

(3) Помош за извоз е помош која се однесува на из-
возните активности директно поврзани само со количи-
ни на извезените стоки и со оперативните трошоци по-
врзани со тој извоз. 

(4) Регионална помош е помош која е во соглас-
ност со целите на регионалната политика на Република 
Македонија, со која се дава поддршка на продуктивни-
те почетни инвестиции или отворање на работни места, 
поврзано со инвестициите. 

(5) Мало претпријатие е претпријатие кое има по-
малку од 50 вработени и има годишен обрт кој не над-
минува 7 милиони евра, или вкупен биланс на состојба 
кој не надминува 5 милиони евра. 

(6) Средно претпријатие е претпријатие кое има 
помалку од 250 вработени и има годишен обрт кој не 
надминува 40 милиони евра, или вкупен биланс на со-
стојба кој не надминува 27 милиони евра, и кои не се 
во сопственост од 25% или повеќе од капиталот или 
гласачките права на едно претпријатие, или здружени 
од повеќе претпријатија, кои спаѓаат надвор од дефи-
ницијата за мали и средни претпријатија. 

(7) Помош за спас е помош која се доделува при-
времено со цел да ги спаси претпријатијата кои имаат 
потешкотии во работењето. 

(8) Помош за реконструкција е помош која се до-
делува за реконструкција на претпријатија, кои не се во 
можност да го исполнат планот за реконструкција за 
опоравување на долгорочната способност на претпри-
јатието. 

(9) Заинтересирани страни се примателите на по-
мошта и конкурентните претпријатија или здруженија 
на претпријатија, чиј интерес може да биде засегнат со 
доделувањето на помошта. 

(10) Шема на помош е правен акт врз основа на кој 
се планира доделување на помош и во која се утврдува 
горната граница на износот на расположливата помош 
и начинот на кој истата ќе се одели. д

 
Член 4 

Компатибилна помош 
Компатибилна помош со членот 2 од овој закон е: 
а) помошта од социјален карактер, доделена на ин-

дивидуални потрошувачи, доколку при тоа не се прави 
дискриминација поврзана врз потеклото на стоката. 
б) помошта со која се надоместува штетата предиз-

викана од природни катастрофи или други исклучител-
ни настани, вклучувајќи ги и воените дејствија. 
в) помошта која се доделува, освен во секторите за 

транспорт, земјоделство и водостопанство, а која не е по-
врзана со извозни активности и услови за употреба на до-
машни производи пред стоките увезени од Заедницата, 
доколу износот на de minimis помошта примена од прима-
телот на помошта не надминува износ од 100.000 � за пер-
иод од три години, без оглед на обликот на помошта или 
цел те кои се настојува да се постигнат со неа. и

 
Член 5 

Помош која може да биде компатибилна 
Компатибилна помош со членот 2 од овој закон мо-

же да биде: 
а) регионалната помош за унапредување на економ-

скиот развој на подрачја во Република Македонија, во 
кои животниот стандард е исклучително низок или ка-
де што постои голема невработеност; 
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б) помошта наменета за отстранување на потешко-

тиите во домашното стопанство или за унапредување 
на изведување на проекти од значаен економски инте-
рес за Република Македонија; 
в) помошта за унапредување на развојот на опреде-

лени стопански дејности или стопански гранки на Ре-
публика Македонија, доколку со тоа не се предизвику-
ва сериозно нарушување на обврските согласно со чле-
нот 1 од овој закон; 
г) помошта, наменета за унапредување на културата 

и заштитата на културното наследство, кога таа не вли-
јае врз трговските услови и конкуренцијата на пазарот. 

 
Член 6 

Регионална помош 
(1) Помошта за регионален развој може да биде до-

делена во облик на субвенции, заеми по поволни усло-
ви, државни гаранции или даночни олесненија. 

(2) Интензитетот на помошта може да биде до 50% 
од износот на инвестицијата или од износот на платата 
на вработените на новоотворените работни места за 
период од две години. 

(3) Инвестициите и новоотворените работни места 
мораат да бидат одржани најмалку пет години. 

(4) Условите и постапката за доделување на регио-
налната помош ќе ги пропише Владата на Република 
Македонија. 

(5) Максималната граница на помошта од ставот (2) 
на овој член е предмет на ревизија четири години од 
денот на влегувањето во сила на Времената спогодба за 
трговија и трговски прашања меѓу Република Македо-
нија и Европските заедници. 

 
Член 7 

Помош за мали и средни претпријатија 
(1) Помошта чија цел е унапредување на активно-

стите на малите и средни претпријатија преку поддр-
шка на инвестициите во ликвидна и неликвидна актива 
се до 30% од износот на поволните инвестиции или од 
износот на платата за период од две години може да 
биде компатибилна, при што ќе се обезбеди вкупниот 
интензитет на помошта да не надминува 75% од инве-
стиционите трошоци. 

(2) Помошта чија цел е давање на советодавни ус-
луги на малите и средни претпријатија, која не е конти-
нуирана активност, и помошта со која се дава поддр-
шка на првото учество на претпријатието на саеми и 
изложби може да биде компатибилна се до 50% од тро-
шоците за учество. 

 
Член 8 

Помош за спас и реконструкција 
(1) Помошта за спас во нужен износ може да биде 

компатибилна во облик на државен заем или државна 
гаранција по пазарните цени за период од шест месеци 
како правило, за кој период е подготвен планот за ре-
конструкција. 

(2) Помошта за реконструкција може да биде ком-
патибилна доколку истата се заснова врз планот за ре-
конструкција во кој се содржани мерки за реконструк-
ција кои ќе гарантираат долгорочна способност на 
претпријатието, и кои ќе бидат одобрени согласно со 
одредбите на овој закон. 

(3) Условите и постапката за доделување на помо-
шта за спас и реконструкција ќе ги пропише Владата 
на Република Македонија. 

 
Член 9 

Комисија за државна помош 
(1) Секој облик на државна помош е под надзор на 

Комисијата за државна помош (во натамошниот текст: 
Комисија). 

(2) Комисијата е составена од три члена, од стручни 
и компетентни лица, кои ги именува Владата на Репуб-
лика Македонија, од кои два члена на предлог на мини-

стерот за економија и еден член на предлог на мини-
стерот за финансии, за период од четири години со 
можност за повторно именување. 

(3) Комисијата е независна во своето работење. 
(4) Одлуките на Комисијата за компатибилноста на 

државната помош се обврзувачки и се објавуваат во 
�Службен весник на Република Македонија�. 

(5) Против одлуките од ставот (4) на овој член мо-
же да се поднесе жалба до второстепената Комисија на 
Владата на Република Македонија од давателот на др-
жавната помош и заинтересираните страни. Жалбата не 
го одлага извршувањето на одлуката на Комисијата. 

(6) Комисијата, до 31 март секоја година, до Влада-
та поднесува извештај за претходната година, во кој се 
содржани информации за нејзините одлуки, вкупниот 
износ и распределбата на дадената државна помош до-
делена како според шемите за помош, така и за инди-
видуалната помош. 

(7) Стручните и административно-стручните работи 
на Комисијата ги врши Стручната служба на Мини-
стерството за економија. 

(8) Податоците и информациите, собрани во постап-
ката на надзор на државната помош кои се од доверлива 
природа, членовите на Комисијата и вработените во Ми-
нистерството за економија кои ги вршат стручните и ад-
министративно-стручните работи на Комисијата се 
должни да ги чуваат како доверливи и после престанува-
њето на нивната функција, односно работниот однос. 

 
Член 10 

Обврска за известување и извештаи 
(1) Со исклучок на компатибилната помош од чле-

нот 4 на овој закон, секој давател на државна помош е 
должен претходно да поднесе извештај до Комисијата 
за неговите планови за обезбедување на помош или из-
менување на постојните шеми за помош. 

(2) Државната помош за која е поднесен извештај 
нема да стане ефективна, додека Комисијата не ја одо-
бри помошта со донесување на одлука. 

(3) Секој давател на државна помош треба годишно 
да поднесува извештај до Комисијата за износот, кори-
стењето и ефектите на одобрената државна помош.  

Член 11 
Содржина на извештајот 

(1) Извештајот од членот 10 став (3) на овој закон тре-
ба да ги содржи сите потребни информации за оцена на 
помошта од страна на Комисијата, а особено за целите, 
големината, времетраењето, обликот и правните основи, 
за давателот на помошта и примателот на помошта. 

(2) Начинот и постапката за поднесување на изве-
штајот го пропишува Владата на Република Македонија.  

Член 12 
Постапка на оценка 

(1) Комисијата ќе ја оценува компатибилноста на 
секоја државна помош со овој закон и одлучува за неј-
зиното одобрување или неодобрување како резултат на 
несогласноста со овој закон. 

(2) Комисијата има право да бара информации по-
требни за оцена на државната помош од сите даватели 
и приматели на државната помош. Информациите до-
биени од заинтересираните страни можат да се употре-
бат, доколку сите субјекти на постапката за оцена има-
ле можност да се изјаснат по истите. 

(3) Согласно со шемите за помош одобрени според 
ставот (1) од овој член и шемите за помош кои се во си-
ла пред влегувањето во сила на овој закон или помошта 
одобрена од Комисијата (постојна помош), Комисијата, 
по своја иницијатива или на барање на трети лица, може 
да предложи соодветни мерки за усогласување на таква-
та помош во согласност со одредбите на овој закон. До-
колку давателот на помошта не ја усогласи таквата шема 
за помош во согласност со предложеното од Комисијата, 
предметот ќе се поднесе на одлучување на надлежната 
Комисија на Владата на Република Македонија. 
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Член 13 
Преодни одредби 

(1) Подзаконските акти кои треба да се донесат врз 
основа на овој закон ќе бидат донесени во рок од шест 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

(2) Членовите на Комисијата ќе бидат именувани во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

(3) Министерот за економија, по потреба може да 
донесе поблиски прописи за спроведувањето на овој 
закон. 

Член 14 
Завршна одредба 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, а ќе се применува од 1 јануари 2004 година. 

___________ 
                                          

L I G J I 
PËR NDIHMË SHTETËRORE 

 
Neni 1 

Dispozitat e përgjithshme 
(1) Me këtë ligj regullohet veprimi dhe mbikqyrja e 

shpërndarjes dhe shfrytëzimit të ndihmës shtetërore me 
qëllim të inplementimit parimeve të ekonomisë s[ tregut, 
ruajtjen e konkurencës lojale dhe realizimine  obligimeve 
sipas marrëveshtjeve të ratifikuara ndërkombëtare të cilat 
përmbajnë dispozita për ndihmë shtetërore.  

(2) Ky ligj nuk vlenë për ndihmën shtetërore që ndahet  
në lëmin e bujqësisë dhe peshakataris[ . 

 
Neni 2 

Objektivet e Ligjit 
(1) Çdo ndihmë shtetërore,pa marrë parasyshë a [sht[ e 

ndar[ e njejta  sipas skemave për ndihmë ose si ndihmë 
individuale ,me të cilën cenohet ose ka k[rc[nohet t[ 
cenohet konkurenca përmes favorizimit të ndërmarrjeve të 
caktuara ose prodhimeve të caktuara është në kundërshtim 
me dispozitat nga ky ligj përderisa e njejta mund të ndikoj 
mbi tregtinë në mes Republikës së Maqedonisë dhe 
Unionit Europjane (në tekstin e m[tejm[:Unioni) 

(2) Ndihma e që do të ndahet në kundërshtim me 
dispozitat e këtij ligji do të kthehet. 

(3) Ndihma për eksport është inkompatibile me 
dispozitate këtij ligji. 

 
Neni 3 

P[rkufizimtet 
(1) Ndihmë shtetërore është çdo ndihmë ,e ndarrë nga 

donatori i ndihmës shtetërore ,në çdo form[, me të cilën 
krijohen kushte për ndërmarrje të caktuara, prodhimin e 
mallërave të caktuara ose ofrimin e shërbimeve të caktuara. 

(2) Donatore i ndihmës shtetërore është Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë, organet e administratës 
shtetërore ,njësitë e vetadministrimit lokal dhe organi tjetër 
ose institucion që sigurojnë ose planifikojnë të sigurojnë 
ndihmë shtetërore. 

(3) Ndihmë për eksport është ndihmë që ka t[ b[j[ me 
aktivitetet eksportuese  të lidhura drejtp[rs[drejti vetëm me 
sasit e mallrave t[ eksportuara dhe me shpenzimet 
operative q[ kan[ t[ b[jn[ me eksport. 

(4) Ndihma rajonale është ndihmë që është në pajtim 
me objektivet e politikës rajonale të Republikës së 
Maqedonisë,me të cilën u jepet përkrahje investimeve 
fillestare produktive ose hapjes të vendeve për punë q[ 
kan[ t[ b[jn[ me investimet. 

(5) Ndërmarrje e vogël, [sht[ ndërmarja që ka më pak 
se 50 të punësuar dhe ka qarkullim vjetore që  nuk i 
tejkalon 7 milion euro,ose bilans të gjendjes që nuk 
tejkalon 5 milion euro.  

(6) Ndërmarrje e mesme [sht[ ndërmarrje që ka më pak 
se 250 të punësuar dhe ka qarkullim   vjetore që nuk 
tejkalon 40 milion euro,ose bilans të p[rgjithsh[m t[ 
gjendjes që nuk tejkalon 27 milion euro, dhe t[ cil[t nuk 
janë në pronësi të 25 % ose më tepër t[  kapitalit ose të 
drejtave votuese të një ndërmarjeje,ose më tepër 
ndërmajesh të bashkuara që b[jn[ pjes[ jasht[ p[rkufizimit 
për ndërmarrje të vogla dhe të mesme. 

(7) Ndihmë për shpëtim, është ndihmë e cila ndahet 
përkohësisht me qëllim që të shpëtoj ndërmarje të cilat 
kanë v[shtir[si n[  punës.   

(8) Ndihmë për rikonstrukcion është ndihmë e cila 
ndahet për rikonstruktim p[r sanimin e aft[simit afatgjat[ 
të ndërmarrjes, që nuk jan[ në gjendje ta ralizojn[ planin 
për rikonstruktim për sanimin e aft[simit afatgjate të 
ndërmarjes. 

(9) Pal[ të interesuara janë pranuesit e ndihmës dhe 
ndërmarrjes konkurente ose shoqatat e ndërmarrjeve, 
interesi i të cilave mund të rezikohet me ndarjen e ndihmës. 

(10) Skema për  ndihmë është akt juridik me bazë të të 
cilit planifikohet ndarja e ndihmës dhe në cilën caktohet 
kufiri më lart[ i shum[s t[ ndihmës disponuese dhe 
mënyrës me të cilën e njejta do të ndahet.          

Neni 4 
Ndihmë kompatibile 

Kompatibile me nenin 2 nga ky Ligj është : 
a) ndihmë e karakterit social,q[ u [sht[  ndarë 

konsumator[ve individual, nëse gjat ndarjes nuk bëhet 
diskriminim lidhur me prejardhjen e mallit. 

b) ndihmë me të cilën kompenzohet dëmi i shaktuar 
nga katastrofat natyrore ose ndodhi tjera të 
jashtëzakonshme ,përfishirë dhe veprimet luftarake. 

c) ndihma që ndahet ,përveç në sektorin e transportit 
,bujqësisë dhe ekomomisë së ujrave, dhe e cila nuk është e 
lidhur me aktivitete eksportuese dhe kushte për  përdorim 
të prodhimeve të vendit para mallërave të importuara nga 
Bashkësia, përderisa shuma e ndihmës de minimis e 
pranuar nga pranuesi i ndihmës nuk e tejkalon shumën prej 
100.000 euro në periudhë prej tre vjet,pa marrë parasyshë 
formën e ndihmës ose qëllimet që tentohet të arrihen me të.  

Neni 5 
Ndihmë që mund  të jetë kompatibile 

Kompatibile me nenin 2 nga ky ligj mund të jetë: 
a) ndihma rajonale për avansimin e zhvillimit 

ekonomik të rajoneve në Republikën e Maqedonisë, në të 
cilat standardi jetësorë është jashtzakonisht i ulët ose në të 
cilat egziston papunësi e madhe; 

b) ndihma e dedikuar për largimin e vështërsive në 
ekonomin e vendit ose për përparim të kryerjes së 
projekteve me interes të rëndësishëm ekonomik për 
Republikën e Maqedonisë; 

c) Ndihma për avansimin e zhvillimit të veprimtarive të 
caktuara ekonomike ose degëve  ekonomike të Republikës 
së Maqedonisë, n[se me k[t[nuk shkakton shkelje serioze e 
obligimeve konform nenit 1 nga ky ligj; 

ç) Ndihma, dedikuar avansimit të kulturës dhe 
mbrojtjes se trashëgimisë kulturore , kur ajo nuk ndikon n[ 
kushte t[ tregut dhe konkurencën në treg.  

Neni 6 
Ndihmë rajonale 

(1) Ndihma për zhvillim rajonal mund të ndahet në 
formë subvencioni ,huave me kushte të volitëshme, 
garancive shtetërore ose leht[simeve tatimore . 

(2) Intensiteti i ndihmës mund të jet[ deri 50% nga shuma 
e investimit ose nga shuma e rrogës së të punësuarve në 
vendet e reja të punës për periudhë prej dy vitesh . 

(3) Investimet dhe vendet e reja të punës duhet të 
mbahen patjetër pesë vite. 

(4) Kushtet dhe procedurën për ndihmë rajonale do t'i 
rregulloj[  Qeveria e Republikës së Maqedonisë. 

(5) Kufiri maksimal i ndihmës nga paragrafi 2 i këtij 
neni [sht[ lëndë e revizionit katër vjet nga dita e hyrjes n[ 
fuqi t[ marrëveshjes s[ p[rkohshme për tregëti dhe çështje 
tregtare,në mes Republikës së Maqedonisë dhe Unioneve 
Europjane.  

Neni 7 
Ndihmë për ndrërmarrje të vogla dhe të mesme 

(1) Ndihma, qëllimi i të cilës është avansimi i 
aktiviteteve të ndërmarrjeve të vogëla dhe të mesme 
përmes përkrahjes të investimeve në aktiv[  likuiduese dhe  
jolikuiduese aktive deri më 30% nga shuma e investimeve 
të volitshme ose nga shuma e rrogës për periudhë prej dy 
vitesh mund të jetë kompatibile, me ]'rast do të sigurohet 
q[ intenziteti i p[rgjithsh[m t[ mos t kaloj 75 % 
shpenzimeve investuese. 
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(2) Ndihma ,qëllimi i të cilës është dhënia e shërbimeve 
këshillëdhënëse, nd[rmarrjeve t[ vogla dhe t[ mesme, që 
nuk është aktivitet i  kontinuuar ,dhe ndihma më të cilën i 
jepet përkrahje  pjesëamarjes  s[  parë të nd[rrmarjes të 
panaireve dhe ekspozitave, mund të jetë kompatibile deri 
50 % nga shpenzimeve për pjesëmarrje.  

Neni 8 
Ndihmë për shpëtim dhe rikonstruim 

(1) Ndihma për shpëtim në shumën e nevojshme mund 
të jetë kompatibile në formë të huas shtetërore ose 
garancis[  shtetërore sipas  çmimeve t[   tregut për 
periudhën prej gjashtë muajsh si rregull, periudhë për të 
cilën është i p[rgatiturr plani për rikonstruim. 

(2) Ndihma për rikonstruim mund të jetë kompatibile 
n[se e njejta bazohet në planin për rikonstruim,në të cilën 
p[rfshihen  masat për rikonstruim,  t[ cilat  do të 
garantojnë aftesim afatgjat[ të ndërmarrjes,dhe të cilat do 
të lejohen  n[ pajtimj me dispozitat dispozitave e këtij ligji. 

(3) Kushtet dhe procedur[n për ndarjen e ndihmës për 
shpëtim dhe rikonstruim do t’i rregulloj[ Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë.  

Neni 9 
Komision për ndihmë shtetërore 

(1) Çdo formë e ndihmës shtetërore është nën 
mbikqyrjen e Komisionit për ndihma shtetërore (në tekstin 
e mëtejshëm: Komision) 

(2) Komisioni përbëhet nga tre anëtarë, prej përsonave 
profesionistë dhe kompetent ,të cilët i emëron  Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë ,nga të cilët dy anëtarë me 
propozim të Ministrit t[  Ekonomis[  dhe një anëtarë me 
propozim të, ministrit të Financave, p[r periudhë prej 4 
vitesh me mundësi për emërim të sërishëm. 

(3) Komisioni është i pavarur në punën e vet. 
(4) Vendimet e komisionit për kompatibilitet të 

ndihmës shtetërore janë obligative dhe shpallen në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

(5) Kundër vendimeve të paragrafit 4 të këtij neni 
mund t'i paraqitet ankes[ deri Komisionit t[ shkall[s s[ 
dyt[ t[  Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nga dhënësi 
i  ndihmës shtetërore dhe pal[ve të interesuara. Ankesa  
nuk e shtyn egzekutimin e vendimit të Komisionit. 

(6) Komisioni ,deri më 31 mars çdo vit ,Qeveris[ i  
dërgon raport për vitin paraprak ,n[ t[ cili përfshihen  
informacione për vendimet e tij, shumën  e p[rgjithshme 
dhe ndarjen  e ndihmës  s[ dh[n[ shtetërore të dhënë, e 
ndarë edhe  si sipas  skemave  për ndihmë ashtu edhe për 
ndihmën individuale. 

(7) Punët administrativo-profesioniste të Komisionit i 
kryen sh[rbimi profesional i  Ministria s[  Ekonomis[ . 

(8) Të dhënat dhe informacionet , të p[rfshira në 
procedurën e mbikqyrjes së ndihmës shtetërore të cilat janë 
të natyrës sekrete, anëtarët e Komisionit dhe të punësuarit 
në Ministrinë e Ekonomis[  q[ i kryejn[ pun[t profesionale  
dhe administrativo –profesionalet[ komisionit,  janë të 
obliguar  t’i ruajnë si sekrete edhe pas ndërprerjes së 
funksionit gjegjësishtë marrëdhënies së punës.  

Neni 10 
Obligimi për njoftime dhe raporte 

(1) Me p[rjashtim t[ ndihmës kompatibile nga neni 4 i 
këtij ligji, secili dhënës i ndihmës shtetërore është i 
obliguar që paraprakishtt’i paraqes raport Komisionit për 
planet e tij për sigurimin e ndihmës ose ndryshimin e 
skemave egzistuese për ndihmë. 

(2) Ndihma shtetërore për të cilën paraqitur  raporti nuk 
do të b[het efektive, përderisa Komisioni nuk e lejon 
ndihmën me marrje t[  Vendimit. 

(3) Secili dhënës i ndihmës shtetërore duhet çdo vit t’i 
paraqes[ raport Komisionit për shumën,shfrytëzimin dhe 
efektet e ndihmës  t[ lejuar shtetërore. 

 
Neni 11 

Përmbajtja e raportit 
(1) Raporti nga neni 10 paragrafit 3 i k[tij  ligji  duhet 

ti përmbaj[  të gjitha informatat e duhura për vlersimin  e 
ndihmës nga ana e Komisionit, e sidomos  për qëllimet, 
madhësinë, kohëzgjatjen ,formën dhe bazat juridike ,t[ 
dh[n[sit t[   ndihmës dhe pranuesin t[ ndihmës . 

(2) Mënyrën dhe procedurën p[r  dorëzimit e raportit e 
rregullon Qeveria e Republikës së Maqedonisë. 

Neni 12 
Procedura e vler[simit 

(1) Komisioni do ta vler[soj[ kompatibilitetin e çdo 
ndihme shtetërore me këtë ligj dhe vendos për lejimin ose 
moslejimin e saj si rezultat i mosharmonizimit me këtë ligj. 

(2) Komisioni ka të drejt të kërkoj[informata t[ duhura 
për vler[simin e ndihmës shtetërore nga të gjithë dh[n[sit 
dhe marr[sit e ndihmës shtetërore. Informatat e marrura 
nga pal[t e interesuara mund të përdoren,nëse krejt 
subjektet në e procedur[s p[r vler[sim kan[ pasur mundësi 
të prononcohen  për të njejtat. 

(3) Konform skemave për ndihmë të lejuara sipas 
paragrafit 1 t[ k[tij neni  dhe skemave për ndihmë të cilat 
janë në fuqi para hyrjes në fuqi të këtij ligji ose ndihma  e 
lejuar nga komisioni (ndihmë egzistuese), Komisioni,me 
vetë iniciativë ose me kërkes[ t[ personave t[  tretë, mund 
të propozoj masa përkatëse për harmonizimin e ndihmës së 
atillë n[ pajtim me dispozitat e këtij ligji.  

(4) Nëse donatori i ndihmës nuk e përshtat skemën e 
harmonizon skem[n e tillë për ndihmë në pajtim me at[ të 
propozuar nga Komisioni,lënda do të dorëzohet për të 
vendosur Komisioni kompetent i Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë.  

Neni 13 
Dispozita kalimtare 

(1) Aktet nënligjore të cilat duhet të miratohen në bazë 
të këtij ligji do të miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga 
dita e hyrjes së këtij ligji në fuqi. 

(2) Anëtarët e Komisionit do të  të emërohen në afat 
prej 30 ditësh nga dita e hyrjes së këtij ligji në fuqi. 

(3) Ministri i Ekonomis[, sipas nevojës mund të 
miratoj[ rregulla më të afërta për zbatimin e këtij ligji. 

 
Neni 14 

Dispozita përfundimtare 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 

“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, nd[rsa do 
t[ zbatohet  prej 01.janar të vitit 2004. 

___________ 
586. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКО-
ВОДСТВОТО ЗА НЕПРОФИТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Се прогласува Законот за сметководството за не-

профитните организации, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 28 март 2003 година. 
 
Бр. 07-1441/1                         Претседател 

28 март 2003 година     на Република Македонија, 
    Скопје                               Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО ЗА НЕПРОФИТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
I. ОСНОВНА ОДРЕДБА 

 
Член 1 

Со овој закон се уредува водењето на сметководс-
твото, деловните книги, сметководствените документи 
и обработката на податоците, признавањето на прихо-
дите и расходите, проценувањето на билансните пози-
ции, ревалоризацијата, финансиските извештаи, доста-
вувањето на финансиските извештаи и други прашања 
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во врска со сметководството на стопанската интересна 
заедница, здруженија на граѓани и фондации, други об-
лици на здружување, политичките партии, верските за-
едници, религиозните групи и други, Црвениот крст на 
Република Македонија, здруженија на странци, стран-
ски и меѓународни невладини организации, хуманитар-
ни организации и здруженија, синдикатите и други 
правни лица основани со посебни прописи од кои про-
излегува дека се непрофитни организации, доколку по-
инаку не е регулирано со друг пропис (во натамошниот 
текст: непрофитни организации). 

 
II. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВОТО 

 
Член 2 

Непрофитните организации се должни да водат 
сметководство, составуваат и поднесуваат сметковод-
ствени искази во согласност со овој закон и прифате-
ните сметководствени принципи, сметководствено 
прифатената практика и сметководствени стандарди 
доколку не се во спротивност со овој закон или друг 
пропис, со цел за точно, вистинито, сигурно, сеопфат-
но, благовремено, ажурно и поединечно искажување на 
билансните позиции, состојбата на средствата, обвр-
ските, изворите на средства, приходите и расходите и 
резултатите од работењето. 

 
Член 3 

Непрофитните организации се должни да го водат 
сметководството по системот на двојно сметководство, 
а според распоредот на сметките од сметковниот план 
за непрофитните организации. 

 
III.ДЕЛОВНИ КНИГИ, СМЕТКОВОДСТВЕНИ  

ДОКУМЕНТИ И ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ 
 

Член 4 
(1) Непрофитните организации се должни да водат 

деловни книги во согласност со одредбите на овој за-
кон, прифатената стандардна сметководствена практи-
ка и сметководствени стандарди. 

(2) Преку деловните книги се обезбедуваат едноо-
бразни евиденции и други облици на евиденции со кои 
се обезбедуваат согледувања за состојбата и за движе-
њата на средствата, обврските, изворите на средствата, 
приходите, расходите и резултатот од работењето. 

(3) Непрофитните организации водат евиденција за 
приходите и расходите, изработуваат планови, изве-
штаи и анализи. 

(4) Податоците од деловните книги треба да им 
овозможат на надлежните органи планирање и извршу-
вање на приходите, изготвување и донесување на фи-
нансиските планови и за други цели. 

 
Член 5 

(1) Непрофитните организации ги водат деловните 
книги на македонски јазик, со арапски цифри и вредно-
сти изразени во денари. Ако се користат кратенки, ко-
дови, знаци или симболи, мора јасно да се објасни нив-
ното значење. 

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

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

 
Член 6 

(1) Деловните книги на непрофитните организации 
се: дневник, главна книга и помошни книги (аналитич-
ка евиденција). 

(2) Задолжителни помошни книги од ставот (1) на 
овој член се: книга за благајната, книга за набавки, 
книга (попис) на капиталниот имот, книга на влезни 
сметки и книга на излезни сметки. 

(3) Освен деловните книги од ставовите (1) и (2) на 
овој член, непрофитните организации можат да водат и 
други помошни книги (аналитичка евиденција). 

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

 
Член 7 

(1) Деловните книги се водат за годината на работе-
њето која е еднаква на календарската година. 

(2) Деловните книга се отвораат на почетокот на де-
ловната година или со денот на основањето на нова не-
профитна организација. 

(3) Почетните состојби на главната книга на почето-
кот на деловната година мораат да бидат исти со заклуч-
ните состојби на крајот на претходната деловна година. 

 
Член 8 

(1) Непрофитните организации на крајот на делов-
ната година ги заклучуваат и ги поврзуваат деловните 
книги. Дневникот и главната книга ги потпишува за-
конскиот застапник на непрофитната организација или 
лице кое што тој ќе го овласти. Со потписот се потвр-
дува точноста и усогласеноста со законските одредби. 

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

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

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

со последниот датум од годината на работењето на која 
што се однесуваат. 

 
Член 9 

(1) Начинот на водењето на деловните книги не не-
профитните организации зависи од техниката на внесу-
вањето на настанатите деловни промени, односно 
трансакции. 

(2) Техниката на внесувањето и обработката на по-
датоците на настанатите деловни промени, односно 
трансакции на непрофитните организации може да би-
де со помош на електронски сметач, полуавтоматизи-
рана обработка на податоци и рачна обработка на пода-
тоци, со запазување на начелата на правилно водење на 
сметководството. 

(3) Непрофитните организации се должни, независ-
но од начинот на водењето и чувањето на книгите, во 
секое време да обезбедат достапност на истите, да ги 
чуваат и да ги заштитат во рокот утврден за тоа, и мо-
раат да гарантираат дека тие можат да бидат презенти-
рани во секое време. 

(4) Министерот за финансии ја пропишува формата 
и начинот на водење на деловните книги на непрофит-
ните организации. 

 
Член 10 

(1) Внесувањето на податоците во деловните книги 
на непрофитните организации мора да се заснова на ве-
родостојни, вистинити и уредни сметководствени до-
кументи. 

(2) Сметководствен документ е писмен доказ за на-
станатата деловна промена, односно трансакција. 

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

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

(5) Непрофитните организации се одговорни за со-
ставување на сметководствените документи, а закон-
скиот претставник на непрофитната организација или 
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лицето коешто тој ќе го овласти, со потпис на докумен-
тот гарантира дека документот е вистинит и дека реал-
но ја прикажува сметководствената промена, односно 
трансакцијата.  

Член 11 
(1) Сметководствените документи се чуваат во из-

ворна форма или пренесени на некои од медиумите за 
автоматска или микрографска обработка на податоците 
или на друг соодветен начин. 

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

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

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

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

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

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

 
Член 12 

(1) Непрофитните организации го организираат 
сметководството и начинот на внесувањето на подато-
ците во сметководството во согласност со одредбите на 
овој закон. 

(2) Непрофитните организации го водат сметко-
водството и ги распоредуваат сметките во главната 
книга со примена на основни сметки пропишани со 
сметковен план. 

(3) Непрофитните организации според свои потре-
би ги расчленуваат основните сметки од сметковниот 
план на аналитички сметки (аналитички сметковен 
план). 

(4) Министерот за финансии го пропишува сме-
тковниот план од ставот (2) на овој член, како и содр-
жината на одделните сметки во сметковниот план. 

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

(6) Непрофитните организации водењето на сметко-
водството можат да го доверат на овластена стручна 
организација со тоа што со тоа не се намалува одговор-
носта на одговорните лица на непрофитните организа-
ции за целокупното сметководство. 

 
IV. ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ  

И РАСХОДИТЕ 
 

Член 13 
(1) Признавањето на приходите и расходите на не-

профитните организации се спроведува според  сме-
тководствено начело на модифицирано настанување на 
деловните промени, односно трансакции. 

(2) Сметководственото начело на модифицирано на-
станување на деловните промени односно трансакции од 
ставот (1) на овој член значи приходите да се признаат 
во пресметковниот период во којшто настанале според 
критериумот на мерливост и расположливост. Приходи-
те се мерливи кога можат да се искажат вредносно. При-
ходите се расположливи кога се остварени во пресме-
тковниот период или во рок од 30 дена по истекот на 
пресметковниот период под услов приходите да се одне-
суваат на пресметковниот период и служат за покритие 
на обврските од тој пресметковен период. 

(3) Сметководственото начело на модифицирано 
настанување на деловните промени односно трансак-
ции од ставот (1) на овој член значи расходите да се 
признаваат во пресметковниот период во којшто наста-

нале или во рок од 30 дена по истекот на пресметков-
ниот период, под услов обврската за плаќање да наста-
нала во тој пресметковен период. 

(4) Ставките на залихите на материјали се призна-
ваат во расходи по набавна вредност. Набавната вред-
ност ја сочинува куповната цена, зголемена за увозните 
царини, данок на додадена вредност, издатоците за 
превоз и сите други издатоци кои директно можат да се 
додадат на набавната вредност, односно на трошоците 
за набавка, намалени за дисконти и за рабати. 

 
V. ПРОЦЕНУВАЊЕ НА БИЛАНСНИ ПОЗИЦИИ, 

РЕВАЛОРИЗАЦИЈА И ПОПИС 
 

Член 14 
(1) Под проценување на билансните позиции, во 

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

(2) Непрофитните организации се должни процену-
вањето на билансните позиции содржани во главната 
книга да го спроведат според сметководственото наче-
ло на модифицирано настанување на деловните проме-
ни, односно трансакции. 

(3) Долгорочните и краткорочните средства се 
искажуваат по набавна вредност. Набавната вредност 
на долгорочните и краткорочните средства ја сочинува 
куповната цена зголемена за увозни царини, данок на 
додадена вредност, издатоците за превоз и сите други 
издатоци кои директно можат да се додадат на набав-
ната вредност, односно на трошоците за набавка.  

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

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

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

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

(8) Долгорочните средства чија поединечна вред-
ност во моментот на набавката е пониска од 100 евра 
во денарска противвредност се класифицира како си-
тен инвентар којшто се отпишува еднократно независ-
но од корисниот век на употреба. 

 
Член 15 

Непрофитните организации се должни да ги рева-
лоризираат долгорочните средства, на начин пропишан 
од страна на министерот за финансии. 

 
Член 16 

Непрофитните организации се должни најмалку ед-
наш годишно да вршат усогласување на состојбата на 
средствата и нивните извори искажани во сметководс-
твото со фактичката состојба што се утврдува со попис 
на 31 декември, на начин пропишан од страна на мини-
стерот за финансии. 

 
VI. ОСНОВНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 

 
Член 17 

(1) Непрофитните организации се должни да соста-
ват основни финансиски извештаи и тоа: биланс на со-
стојбата, биланс на приходи и расходи и белешки кон 
финансиските извештаи. 

(2) Билансот на состојбата ја прикажува состојбата 
на средствата, обврските и изворите на средствата на 
одреден датум. 
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(3) Билансот на приходите и расходите ги прикажу-
ва приходите и расходите, односно вишокот или кусо-
кот остварен во деловната година или во некој друг 
период во текот на деловната година. 

(4) Белешките кон финансиските извештаи претста-
вуваат детална разработка и дополнување на податоци-
те од билансот на состојбата и од билансот на приходи-
те и расходите.  

(5) Основните финансиски извештаи мораат да дадат 
точен, вистинит и целосен преглед на средствата, обвр-
ските, извори на средствата и приходите и расходите. 

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

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

(8) Обликот и содржината на финансиските изве-
штаи од ставот (1) на овој член ги пропишува министе-
рот за финансии. 

(9) Основните финансиски извештаи од ставот (1) 
на овој член ги потпишува законскиот претставник на 
непрофитната организација или лицето коешто тој ќе 
го овласти. 

(10) Основните финансиски извештаи ја сочинуваат 
годишната сметка. 

 
Член 18 

(1) Непрофитните организации чијашто вкупна 
вредност на имотот или годишниот приход е помал од 
2.500 евра во денарска противвредност не се обврзани 
да составуваат финансиски извештаи и да ги доставу-
ваат во согласност со одредбите на овој закон. 

(2) Непрофитните организации од ставот (1) на овој 
член се должни да ја водат најмалку книгата за благај-
ната и книгата на приходи и расходи. 

 
Член 19 

Непрофитните организации се должни годишните 
сметки да ги достават до Управата за јавни приходи и 
до Регистарот на годишните сметки при Централниот 
регистар до крајот на месец февруари наредната годи-
на, односно во рок од 60 дена од денот на настанување-
то на статусна промена. 

 
VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 20 

Со парична казна од 60.000 до 300.000 денари ќе се 
казнат за прекршок непрофитните организации, ако: 

1) не водат сметководство на начин пропишан со 
овој закон или со пропис донесен врз основа на него 
(членови 2 и 3); 

2) не водат деловни книги на начин пропишан со 
овој закон или со пропис донесен врз основа на него 
(членови од 4 до 10); 

3) внесувањето на податоците во деловните книги 
го вршат врз основа на неуредена и неверодостојна до-
кументација (член 10 став 1); 

4) не го определат лицето кое е одговорно за зако-
нитоста и исправноста на сметководствениот документ 
(член 10 став 5); 

5) не ги чуваат на соодветен и правилен начин де-
ловните книги, сметководствените документи, исправи 
и финансиски извештаи до рокот пропишан со овој за-
кон или ако за нивното чување не определат одговорно 
лице (членови 8, 11, 17 став 6); 

6) не вршат проценување на билансните позиции на 
начин и по постапка пропишани со овој закон или со 
пропис донесен врз основа на него (член 14); 

7) не ја врши ревалоризацијата според одредбите од 
овој закон (член 15); 

8) не вршат попис според одредбите од овој закон 
(член 16) и 

9) не ги составуваат и не ги доставуваат финанси-
ските извештаи и годишните сметки (членови 17 и 19). 

За дејствијата од ставот (1) на овој член ќе се казни 
за прекршок и одговорното лице на непрофитната орга-
низација со парична казна од 30.000 до 50.000 денари. 

 
VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 21 

Непрофитните организации продолжуваат да ги 
применуваат прописите донесени врз основа на Зако-
нот за сметководството (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99, 
70/2001 и 36/2002), до донесувањето на нови прописи 
согласно со овој закон. 

 
Член 22 

Се овластува министерот за финансии по потреба 
да донесува поблиски прописи за спроведувањето на 
овој закон. 

 
Член 23 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија�, а ќе 
се применува од 1 јануари 2003 година. 

___________ 
 

L I G J I 
PËR KONTABILITETIN E ORGANIZATAVE 

JOPROFITABILE 
 

I. DISPOZITA THEMELORE 
 

Neni 1 
Me këtë Ligj rregullohet ushtrimi i kontabilitetit,librat 

afariste,dokumentet e kontabilitetit dhe përpunimi i të 
dhënave,pranimi i të ardhurave dhe shpenzimet,vlerësimi i 
pozicioneve të bilansit, revalorizimi, raportet financiare, 
dërgimi i raporteve financiare dhe çështje tjera në lidhje me 
kontabilitetin e bashkësisë ekonomike të interesit,shoqata 
të qytetarëve dhe fondacione,mënyra tjera të shoqatave, 
partitë politike,bashkësitë fetare,grupet religjioze etj,Kryqi 
i Kuq i Republikës së Maqedonisë,Shoqatat e të huajve, 
organizata të huaja joqeveritare ndërkombëtare, organizatat 
humanitaredhe shoqatat,sindikatet dhe persona tjerë juridik 
të themeluara me rregulla të veçanta nga të cilat rrjedh se 
janë organizata joprofitabile,nëse ndryshe nuk është e 
rregulluar me rregulla tjera(në tekstin e më tutjeshëm: 
organizata joprofitabile). 

 
II. MËNYRA E USHTRIMIT TË KONTABILITETIT. 

 
Neni 2 

Organizatat joprofitabile janë të obliguara të ushtrojnë 
kontabilitet,përbëjnë dhe dorëzojnë të dhënat e 
kontabilitetit në pajtim me këtë Ligj dhe principet e 
aplikuara të kontabilitetit,praktika e aplikuar e kontabilitetit 
dhe satandarde të kontabilitetit nëse nuk janë në 
kundërshtim me këtë ligj ose rregull tjetër,me qëllim që 
pozicionet e bilansit të jenë të sakta,të vërteta të sigurta, 
gjithëpërfshirëse,në kohë të caktuar me azhurnim dhe 
prezantim veç e veç të pozicioneve të bilancit,gjendjen e 
mjeteve,obligimet ,burimet e mjeteve,të ardhurat dhe 
shpenzimet dhe rezulltatet nga puna. 

 
Neni 3 

Organizatat joprofitabile janë të obliguara të ushtrojnë 
kontabilitet sipas sistemit të kontabilitetit të dyfishtë, 
ndërsa sipas orarit të llogarive nga plani i kontabilitetit për 
organizatat joprofitabile. 
 

III. LIBRAT AFARISTE,DOKUMENTET E 
KONTABILITETIT DHE                                  

PËRPUNIMI I TË DHËNAVE.  
Neni 4 

(1) Organizatat joprofitabile janë të obliguara që të 
ushtrojnë libra afariste në pajtim me dispozitata e këtij 
ligji,praktika e pranuar e  standardeve të kontabilitetit dhe 
Standardet e kontabilitetit. 
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(2) Përmes librave afariste sigurohen evidenca të 
njëllojshme dhe forma tjera të evidentimit me të cilat 
sigurohet mbykqyrja e situatës dhe qarkullimin e 
mjeteve,obligimet,burimet e mjeteve ,të ardhurat dhe 
shpenzimet dhe rezulltatet e punës. 

(3) Organizatat joprofitabile ushtrojnë evidencën e të 
ardhurave dhe shpenzimeve përpilojnë plane, raporte dhe 
analiza. 

(4) Të dhënat nga librat afariste duhet tju mundësojnë 
organeve kompetente planifikim dhe zbatim të të 
ardhurave,përpilim dhe miratim të planeve finansiare si 
dhe për qëllime tjera. 

 
Neni 5 

(1) Organizatat joprofitabile i ushtrojnë librat afariste 
në gjuhën maqedonishte,me numra arab dhe vlera të 
shprehura në denarë. Nëse shfrytëzohen shkurtesa, kode, 
shenja dhe simbole,është e obligueshme që të sqarohet 
domethënja e tyre. 

(2)  Të gjitha të dhënat të regjistruara në librat afariste 
dhe në raportet tjera doemos duhet të jenë të plota dhe të 
kompletuara,në kohë të azhuruar dhe të jenë të paraqitura 
në mënyrë kronologjike gjegjësishtë të sakta që të shprehin 
renditjen e tyre. 

(3) E dhëna e regjistruar në librat afariste nuk mund të 
ndryshohet dhe të plotësohet në mënyrë që ta pengojë 
vërtetimin e përmbajtes së parë të gjistruar . 

 
Neni 6 

(1) Librat afariste të organizatave joprofitabile 
janë:ditari,libri amzë dhe librat dihmëse(evidenca analitike). 

(2) Librat ndihmëse obligative nga paragrafi (1) i këtij 
neni janë:libri për arkën,libri për furnizime, libri 
(regjistrim), i pronësisë kapitale,libri i llogarive hyrëse dhe 
libri i llogarive dalëse. 

(3) Përveç librave afariste nga paragrafet(1) dhe (2) të 
këtij neni,organizatat joprofitabile mund të ushtrojnë edhe 
libra tjera ndihmëse(evidenca analitike). 

(4) Librat afariste nga paragrafi(1) i këtij neni kanë 
karakter të dokumenteve publike. 

 
Neni 7 

(1) Librat afariste ushtrohen për vitin afarist i cili është 
i njejtë me vitin kalendarik. 

(2)Librat afariste hapen në fillim të vitit afarist ose me 
ditën e themelimit të organizatës së re joprofitabile. 

(3) Gjendja fillestare e librit amzë në fillim të vitit 
afarist patjetër të jenë të njejta me situatat përfundimtare në 
fund të vitit  paraprak afarist. 

 
Neni 8 

(1) Oragnizatat joprofitabile në fund të vitit afarist i 
mbyllin dhe i lidhin librat afarist.Ditarin dhe librin amzë i 
nënshkruan përfaqsuesi ligjor i organizatës joprofitabile 
ose person të cilin ai do ta autorizojë.Me nënshkrimin 
vërtetohet saktësia dhe harmonizimi me dispozitat ligjore. 

(2) Nëse të dhënat e kontabilitetit përpunohen me 
llogaritës elektronik,pasi që ditari dhe libri amzë do të 
mbyllen,organizatat joprofitabile janë të obliguara që ti 
shtypin dhe ti lidhin. 

(3) Librat afariste ruhen së paku: 
-ditari dhe libri amzë dhjetë vjet, 
-librat ndihmëse(evidenca analitike) pesë vjet, 
(4) Afati i ruajtjes së librave afariste fillon me datën e 

fundit të vitit afarist për të cilën janë të dedikuara. 
 

Neni 9 
(1) Mënyra e ushtrimit të librave afariste të 

organizatave joprofitabile varet nga teknika e futjes së 
ndryshimeve afariste gjegjësisht transaksioneve. 

(2) Teknika e futjes dhe përpunimit të të dhënave për 
ndryshimet afariste, gjegjësisht trasnsaksioneve të 
organizatave joprofitabile mund të bëhen me ndihmën e 
llogaritësit elektronik,përpunimit  gjusëmautomatik të të 
dhënave dhe përpunimit të të dhënave me dorë,duke i pasë 
parasyshë principet e ushtrimit të kontabilitetit të drejtë. 

(3) Organizatat joprofitabile janë të obliguara, 
pavarsisht nga mënyra e ushtrimit dhe rruajtjes së librave, 
në çdo kohë të mundësojnë transparencë të tyre,ti ruajnë 
dhe ti mbrojnë në afatin e paraparë për atë,dhe doemos të 
garantojnë që ato të mund të prezentohen në çdo kohë. 

(4) Ministri i financave e përcakton mënyrën dhe 
formën e ushtrimit të librave afariste të organizatave 
joprofitabile.  

Neni 10 
(1) Vënja e të dhënave në librat afariste të organizatave 

joprofitabile doemos duhet të bazohet në dokumente 
kontabiliteti që jenë  autentike,të vërtata dhe të rregullta. 

(2) Dokumenti i kontabilitetit është vërtetim me shkrim 
për ndryshimin afarist,gjegjësisht transakcionit. 

(3) Dokumenti i kontabilitetit ësht bazë për futjen e të 
dhënave në librat afariste. 

(4) Dokumenti i kontabilitetit nga paragrafet(1) dhe (2) 
të këtij neni  në të njejtën kohë shërben si bazë për 
kontrollë dhe revizion. 

(5) Organizatat joprofitabile kanë përgjegjsi për 
kompletimin e dokumenteve të kontabilitetit,ndërsa 
përfaqsuesi ligjor i organizatës joprofitabile ose personi që 
ai do ta aturizoj,me nënshkrimin e dokumentit garanton se 
dokumenti është i vërtetë dhe se në mënyrë reale e tregon 
ndryshimin e kontabilitetit,gjegjësisht transakcionit 

 
Neni 11 

(1) Dokumentet e kontabilitetit rruhen në formë 
burimore ose të bartura në njërin prej mediumeve 
automatike apo mikrografike të përpunimit të dhënave ose 
në mënyrë tjetër adekuate. 

(2) Dokumentet e kontabilitetit,sipas llojit të tyre 
rruhen në këto afate: 

-në afat të përhershëm ruhen llogaritë përfundimtare të 
rrogave të të punësuarve si dhe listat  e pagesave të rrogave 
të punësuarve nëse kanë të dhëna të rëndësishme për të 
punësuarit; 

-pesë vjetë rruhen dokumentet e kontabilitetit në bazë 
të cilave janë futur të dhënat në librat afariste; 

-tri vjet ruhen dokumentet që kanë të bëjnë me 
qarkullimin pagesor; 

-dy vjetë ruhen bloqet kontrolluese dhe shitëse,llogaritë 
ndihmëse dhe dokumente të ngjajshme. 

 
(3) Ministri i financave e parasheh llojin, përmbajtjen, 

kontrollin dhe lëvizjen e dokumenteve të kontabilitetit  
 

Neni 12 
(1) Organizatat joprofitabile e organizojnë 

kontabilitetin dhe mënyrën e futejs të dhënave në 
kontabilitet në përputhshmëri me dispozitat e këtij ligji. 

(2) Organizatat jo profitabile e ushtrojnë kontabilitetin 
dhe i sistematizojnë llogaritë në librin amzë me aplikimin e 
llogarive themelore të parapara me planin llogaritës. 

(3) Organizatat joprofitabile sipas nevojave të veta i 
ndajnë llogaritë themelore nga plani llogaritar të llogarive 
analitike(plani analitik llogaritës). 

(4) Ministri i financave e përcakton planin llogaritës 
nga paragrafi (2) të këtij neni dhe përmbajtjen e llogarive 
të veçanta në planin llogaritës. 

(5) Ministri i financave do të përcaktojë cilat të dhëna 
të veçanta janë të nevojshme për sistemin e evidencës 
shtetorore dhe do ta përcaktoj formën dhe përmbajtjen e 
formularit për sistemine evidencës shtetërore. 

(6) Ushtrimin e konatbiliteti të organizatave 
joprofitabile mund tja besojnë organizatës profesionale të 
autorizuar me ate që nuk zvogëlohet përgjegjësia e 
personave përgjegjës të organizatave joproftabile për 
tërësinë e kotabilitetit. 

 
IV. NJOHJA E TË ARDHURAVE DHE  SHPENZIMEVE 

 
Neni 13 

(1) Njohja e të ardhurave dhe shpenzimeve të 
organizatave joprofitabile ushtrohet sipas parimit të 
kontabilitetit për ndryshimet e modifikuara afariste 
gjegjësisht transakcioneve . 

(2) Parimi i kontabilitetit i krijimit të modifikuar të 
ndyshimeve afariste gjegjësisht transaksioneve nga 
paragrafi (1) të këtij neni do të thotë të ardhurat të 
pranohen në periudhën llogaritë në të cilën kanë ndodhur 
sipas kriteriumit të matjes dhe dispozicionit.Të ardhurat 
mund të maten kurë mund të tregohen në vlerë.Të ardhurat 
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janë në dispozicion kur janë të krijuara në periudhën 
përllogaritëse ose në fat prej 30 ditësh pas skadimit të 
periudhës përllogaritëse me kusht të ardhurat të janë të 
dedikuara në periudhën përllogaritëse dhe shërbejnë për 
mbulimin e obligimeve të asaj periudhe përllogaritëse. 

(3) Parimi i kontabilitetit i krijimit të modifikuar të 
ndryshimeve afariste gjegjësisht transakcioneve nga 
paragrafi (1) të këtij neni do të thotë që shpenzimet të 
njihen në periudhën përllogaritëse në të cilën kanë ndodhur 
ose në afat prej 30 ditësh pas skadimit të periudhës 
përllogaritëse me kushtë që obligimi për pagesë të ketë 
ndodhur në ate periudhu përllogaritëse. 

(4) Shkalla e stoqeve të materialeve pranohen në 
shpenzime simbas vlerës blerëse.Vlera blerëse e përbën 
çmimin blerës,e zmadhura me doganat importuese,tatimin 
e vlerës së shtuar,shpenzimeve të transportiti si dhe gjith 
shpenzimeve tjera të cilat drejt përsëdrejt mund ti 
bashkangjiten vlerës blerëse gjejgësisht shpenzimeve për 
blerje,të zvogëluara për diskonte dhe rabat. 

 
V. VLERËSIMI I POZICIONEVE BILLANSORE, 

REVALLORIZIMI DHE REGJISTRIMI. 
 

Neni 14 
(1) Si vlersim i pozicioneve bilansore,në kuptim të këtij 

ligji nënkuptohet vërtetimi i vlerës të pozicioneve bilansore 
të veçanta. 

(2) Organizatat joprofitabile janë të obliguara vlersimin 
e pozicioneve bilansore të parapara në librin amzë ta 
ushtrojnë sipas parimit të kontabilitetit për krijimin e 
modifikuar të ndryshimeve afariste gjegjësisht 
transakcioneve. 

(3) Mjetet afatgjate dhe afatshkurta tregohen sipas 
vlerës blerëse.Vlera blerëse e mjeteve afatgjate dhe 
afatshkurta e përbën çmimi blerës i zmadhuar me doganat 
inportuese,tatimi i vlerës së shtuar,shpenzimet për transport 
si dhe gjithë shpenzimet tjera të cilat drejt përsedrejti mud 
ti shtohen vlerës blerëse gjegjësisht shpenzimeve për 
blerje. 

(4) Mjetet në të holla në arkën dhe në llogaritë në 
valutën e vendit futen në librin amzë në njisi 
nominale,ndërsa në valutë të huaj sipas kursit të Bankës 
Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e bilancit. 

(5) Pozicionet bilancore të kërkesave dhe obligimeve 
pranohen sipas shumave të parapara në kontratë. 

(6) Çregjistrimi i vlerës së mjeteve afatgjate drejtohet sipas 
metodës drejtëvizore me çregjistrim me aplikimin e shkallëve 
vjetore të parapara nga ana e ministrit pët financa. 

(7)Baza për çregjistrim i mjeteve afatgjate është vlera 
blerëse gjegjëisht vlera e rivalorizuar e mjeteve afatgjate. 

(8) Mjetet afagjate vlera individuale e të cilave në 
momentin e blerjes është më e ulët se 100 EURO në 
kundër vlerë të denarit kalsifikohet si inventar i imët i cili 
qregjistrohet njëherë pavarësisht nga kohëzgjatja e 
përdorimit. 

 
Neni 15 

Organizatat joprofitabile janë të obliguara ti 
rivalorizojnë mjete afatgjate,në mënyrë të rregulluar nga 
ana e ministrit të financave. 

 
Neni 16 

Organizatat joprofitabile janë të obliguara më së paku 
një herë në vit të kryejnë harmonizimin e gjendjes të 
mjeteve dhe burimeve të tyre të paraqitura në kontabilitet 
me gjendjen faktike që përcaktohet me regjistrimin në 31 
dhjetor në mënyrë të rregulluar nga ana e ministrit të 
financave. 

 
VI. RAPORTET THEMELORE  FINANCIARE  

Neni 17 
(1) Organizatat joprofitabile janë të obliguara të 

hartojnë raporate financiare bazë edhe ate:bilansi i 
gjendjes,billansi i të hyrave dhe të dalave si dhe shënime 
për raportet financiare. 

(2) Bilansi i gjendjes e tregon gjendjen e 
mjeteve,obligimet dhe burimet e mjeteve në një datë të 
caktuar. 

(3) Bilansi i të hyrarave dhe  të dalave i pasqyron të 
hyrat dhe të dalat gjegjësisht tepricën ose mangësinë e 
realizuar në vitin afarist ose në një periudhë tjetër gjat viti 
afarist. 

(4) Shënimet e raporteve financiare paraqesin përpunim 
detal dhe plotsim i të dhënave nga bilansi i  gjendjes dhe 
nga bilansi i të hyrave dhe të dalave. 

(5) Raportet themelore financiare duhet të japin 
pasqyrë të saktë,të vërtetë dhe të përgjithshëm të 
mjeteve,obligimeve,burimeve të mjeteve dhe hyrjet dhe 
daljet. 

(6)  Raportet themelore financiare  doemos duhet të 
ruhen në afat të gjatë dhe në formë burimore. 

(7) Raportet themelore financiare nga paragrafi(1) i 
këtij neni hartohen për vitin afarist edhe ate në gjuhën 
maqedonishte dhe në denarë. 

(8) Forma dhe përmbajtja e raporteve finansiare nga 
paragrafi (1) i këtij neni i përcakton ministri për financa. 

(9) Raportet themelore finansiare nga paragrafi (1) i 
këtij neni i nënshkruan përfaqsuesi ligjor i organizatës 
joprofitabile ose personi që ai do ta autorizoj. 

(10) Raportet bazë finansiare e përbëjnë llogarinë 
vjetore. 

 
Neni 18 

(1) Organizatat joprofitabile vlera e përgjithshme e 
prona e së cilave apo të ardhurat vjetore janë më të vogla 
se 2500 EURO në kundër vlerë në denarë nuk janë të 
obliguar të hartojnë raporte financiare dhe ti dërgojnë 
konform dispozitave të këtij ligji. 

(2) Organizatat joprofitabile nga paragrafi (1) i këtij 
neni janë të obliguara  së paku ta ushtrojnë librin e arkëtarit 
dhe librin e të hyrave dhe të dalave. 

 
Neni 19 

Organizatat joprofitabile jaë të obliguara llogarit 
vjetore ti dërgojnë deri te Drejtoria e të hyrave publike dhe 
te Regjistri i llogarive vjetore pranë Regjistriti Qendror 
deri në fund të muajit shkurt të vitit vijues,gjegjësish në afa 
prej 60 ditësh prej ditës së krijimit të ndryshimit të statusit. 

 
VII. DISPOZITAT  NDËSHKIMORE 

 
Neni 20 

Me dënim në të holla prej 60.000 deri më 300.000 do të 
dënohet  për kundërvajtje organizata joprofitabile nëse: 

1) nuk ushtrojnë kontabilitet në mënyrë të paraparë me këtë 
ligj ose me dispozitë të miratuar në bazë të tij(neni 2 dhe 3); 

2) nuk ushtrojnë libra afariste në mënyrë të paraparë 
me këtë ligj ose me dipozitë 

të miratuar në bazë të tij(neni 4 deri 10); 
3) futjen e të dhënave në librat afariste e bëjnë në bazë 

të pa rregulluar dhe dokumentacion jo autentik (neni 10 
paragrafi 1); 

4) nuk e përcaktojn personin i cili është përgjjegjës për 
ligjshmërinë dhe rregullshmërinë e dokumenteve të 
kontabilitetit(neni 10 paragrafi 5); 

5) nuk i ruajnë në mënyrë adekuate dhe të drejtë librat 
afariste,dokumentet e kontabilitetit,dokumente dhe raporte 
financiare der në afatin e paraparë më këtë ligj ose për 
rruajtjen e tyre nuk përcaktojn person përgjegjës(nenet 
8,11,17 paragrafi 6); 

6) nuk e bëjnë vlerësimin e pozicioneve të bilansit në 
mënyrë dhe sipas procedurës të paraparë më këtë ligj ose 
në bazë të dipozitës të miratuar në bazë të tij(neni 14); 

7) nuk bëjnë rivalorizimin sipas dispozitave të këtij 
ligji(neni 15); 

8) nuk bëjnë regjistrim simbas dispozitave të këtij ligji 
(neni 16); dhe  

9)nuk i hartojnë dhe nuk i dërgojnë raportet financiare 
dhe llogaritë vjetore(nenet 17 dhe 19). 

Për veprimet nga paragarfi (1) të këtij neni do të 
dënohet për kundërvajtje dhe personi përgjegjës i 
organizatës joprofitabile me dënim në të holla prej 30.000 
deri 50.000 den. 
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VIII. DISPOZITAT KALIMTARE DHE 
PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 21 

Organizatat joprofitabile vazhdojnë ti aplikojnë 
dispozitat të miratuara në bazë të Ligjit për kontabilitet 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 42/93, 
48/93, 6/95, 32/98, 39/99, 70/2001 dhe 36/2002), deri në 
miratimin e dispozitave të reja konform këtij ligji. 

 
Neni 22 

Obligohet ministri për financa simbas nevojës të sjell 
dispozita më të afërta prër realizimin e këtij ligji. 

 
Neni 23 

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në “Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”,a do të aplikohet prej 
1 janar të vitit 2003. 

___________ 
587. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ  
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 28 март 2003 година. 
 
Бр. 07-1430/1     Претседател 

28 март 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје        Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ  
ЗА АКЦИЗИТЕ 

 
Член 1 

Во Законот за акцизите (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 
45/2002 и 98/2002), во членот 32 по ставот (2) се додава 
нов став (3), кој гласи: 

�(3) Минералните масла се ослободени од акциза 
при нивниот увоз, доколку се употребуваат за реализи-
рање на проекти финансирани со парични средства на 
странски донатори, врз основа на договори меѓу Влада-
та на Република Македонија и странски донатори, во 
кои стои клаузула дека донираните средства не можат 
да се користат за плаќање на даноци.� 

 
Член 2 

Во членот 7-б став 1 од Законот за акцизите 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 78/93, 
70/94, 14/95, 42/95, 71/96, 5/97, 36/97, 7/98, 63/98, 39/99, 
43/99, 9/2000, 25/2000, 11/2001 и 93/2001), во точката 8 
на крајот од реченицата сврзникот �и� се заменува со 
точка и запирка. 
Во точката 9 на крајот од реченицата точката се замену-

ва со сврзникот �и� и се додава нова точка 10, која гласи: 
�10) кога патничките автомобили се употребуваат 

за реализирање на проекти, финансирани со парични 
средства на странски донатори врз основа на договори 
меѓу Владата на Република Македонија и странски до-
натори, во кои стои клаузула дека донираните средства 
не можат да се користат за плаќање на даноци.� 

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

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

___________ 
 

LIGJI 
PER NDRYSHIMIN DHE PLOT`SIMIN E LIGJIT 

P`R AKCIZAT 
 

Neni 1 
N` Ligjin e akcizave Fleta zyrtare e Republik`s s` 

Maqedonis`", nr.32/2001, 52/2001, 45/2002 dhe 
98/2002), n` nenin 32 pas paragrafit 2 shtohet 
paragraf i ri 3 i cili thot`: 

"(3) vajrat minerale jan` te liruara nga akcizat 
gjat` importimit t` tyre, n`se perdoren p`r realizimin 
e proekteve t` finansuara me t` holla nga donator`t te 
huaj, n` baz` te marveshjeve n` mes Qeveris` s` 
Republik`s s` Maqdonis` dhe donatoreve te jasht`m, 
n` t` cilat ekzistojn` klauzulat q` mjetet e donura nuk 
mund te p`rdoren p`r pagimin e tatimeve." 

 
Neni 2 

N` nenin 7-b paragrafi 1 i Ligjit p`r akciza("Fleta 
zyrtare Republik`s s` Maqedonis`", nr.78/93, 70/94, 
14/95, 42/95, 71/96, 5/97, 36/97, 7/98, 63/98, 
39/99, 43/99, 9/2000, 25/2000, 11/2001 dhe 
93/2001), n` pik`n 8 n` fund t` fjalis` shkronja: " i 
" ndryshohet me pik` dhe presje. 

N` pik`n 9 n` fund t` fjalis` pika ndryshohet me 
shkronj`n: " i " dhe shtohet pik` e re 10 e cila thot`:  

"10) kur` automobilat (veturat) p`rdoren p`r 
realizimin e proekteve, t` finansuara me mjete nga 
donator` t` jasht`m n` baz` t` marveshjeve n` mes 
Qeveris` s` Republik`s s` Maqedonis` dhe donator`ve 
te jasht`m, n` t` cilat ekziston klauzula se mjetet e 
donuara nuk mund t` perdoren p`r pages`n e 
tatimeve." 

 
Neni 3 

Ky Ligjj hyn n` fuqi dit`n e tet` prej dit`s s` 
shpalljes n` "Flet`n zyrtare t` Republik`s s` 
Maqedonis` ". 

___________ 
588. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ  

НА ИМОТ  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за даноците на имот, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 28 март 2003 година. 
 
Бр. 07-1431/1     Претседател 

28 март 2003 година     на Република Македонија, 
 
 
         Скопје        Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИTE НА ИМОТ  

Член 1 
Во Законот за даноците на имот (�Службен весник 

на Република Македонија� бр. 80/93, 3/94, 71/96 и 
54/2000), во членот 9 во став 2 зборот �Републичкиот� се 
заменува со зборот �Државниот�. 
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Член 2 
Во членот 10 став 2 по зборот �физичко� се додава-

ат зборовите: �и правно�.  
Член 3 

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

�Ако правосилното решение за наследување или 
договорот за подарок не се пријавени, или не се прија-
вени навремено, даночната обврска настанува на денот 
на откривањето на наследениот имот, односно на пода-
рок примениот имот.� 

 
Член 4 

Во членот 19 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

�Под промет на недвижности и права во смисла на 
ставот 1 на овој член се подразбира и преносот на хар-
тии од вредност, врз основа на компензација.� 

 
Член 5 

Во членот 20 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

�По исклучок од ставот 1 на овој член, обврзник на 
данокот на промет на недвижности и права може да би-
де правно и физичко лице - купувач на недвижноста, 
односно правото, доколку во договорот за купопродаж-
ба на недвижноста, односно правото е договорено да-
нокот да го плати купувачот.� 
Ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5. 
По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
�При продажба на недвижност во стечајна и изврш-

на постапка, како и при реализација на договори за хи-
потека, даночен обврзник може да биде и купувачот на 
недвижноста.� 

 
Член 6 

Во членот 26 по точката 7) се додаваат две нови 
точки 8) и 9), кои гласат: 

�8) на тргувањето со хартии од вредност во смисла 
на Законот за хартии од вредност. 

9) Кога правото на сопственост на недвижност се 
пренесува на банките како доверители, заради наплата 
на парично побарување, доколку во рок од 3 години го 
продадат стекнатиот имот.� 

 
Член 7 

Во членот 39 на крајот по зборот �тримесечје� се 
додаваат зборовите: �или во рок од 15 дена од денот на 
доставувањето на решениет �. о

 
Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на обја-
вувањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

___________ 
 

L I G J I 
PËR NDRYSHIM  DHE POLTËSIM TË LIGJIT PËR 

TATIM TË PRONËSISË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për tatim të pasurisë (“Gazeta Zyrtare e 

Repuglikës së Maqedonisë” nr.80/93,3/94,71/96 dhe 
54/2000) në nenin 9 në paragrafin 2 fjala:”Republikan” 
zëvendësohet me fjalën”Shtetëror”.  

Neni 2 
Në nenin 10 në paragrafin 2 pas fjalës :”fizik” shtohen 

fjalët :”dhe juridik”.  
Neni 3 

Në nenin 13 pas paragrafit 4 shtohet paragrafi 5 si 
vijon: 

“Nëse vendimi fuqiplot për trashëgim ose marëveshtja 
për shpërblim  nuk janë paraqitur me kohë, lajmëruara, ose 
nuk janë të lajmëruara në kohë,obligimi tatimor fillon prej 
ditës së zbulimit të pronësisë së trashëguar, gjegjësisht 
pronësis së pranuar.  

Neni 4 
Në nenin 19 pas paragrafit 1 shtohet paragraf  2 si 

vijon: 
“Me qarkullim të patundshmërive dhe të drejtave  sipas 

paragrafit 1 nga ky nen nënkuptohet edhe transferi i letrave 
me vlerë, në bazë të kompensimit.”! 

 
Neni 5 

Në nenin 20 pas paragrafit 1 shtohet paragraf  2 si 
vijon: 

“Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni,obligues i 
tatimit  në qarkullim të patundshmërive dhe të drejtave 
mund të jetë personi jurudik-blerës i patundshmërisë, 
gjegjësisht të drejtës, nëse në marrëveshjen për shitblerjen 
e patundshmërisë gjegjësisht të drejtës është vendosur që  
tatimin ta paguajë blerësi.” 

Paragrafet 2,3 dhe 4 shndërrohen 3,4 dhe 5 
Pas paragrafit 5 shtohet paragrafi i ri 6si vijon: 
“Gjatë shitjes së patundshmëris në procedurë 

falimentuese dhe ekzekutive, si dhe gjatë realizimit të 
marrëveshtjeve për hipotekë,  obligues tatimor mund të jetë 
edhe  blerësi i pa tundësis.” 

 
Neni 6 

Në nenin 26 pas pikës 7) shtohet pik e re 8) si vijon: 
“8)Me tregtinë me letra me vlerë sipas Ligjit për letra 

me vlerë.” 
''9) Kur e drejta në pronësi të patundshmërisë u bartet 

bankave, si detorës, për shkak të pagesës të kërkesave në 
para nëse në atfat prej tri vitesh e shesin pasurinë e fituar 

 
Neni 7 

Në nenin 39 në fund të fjalës ,, tremujor shtohen fjalët: 
,, ose në afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit të 
vendimit''.   

Neni 8 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes 

në ,,Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë“. 
___________ 

589. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРА-

ТИВНИТЕ ТАКСИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за административните такси, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 28 март 2003 година. 
 
Бр. 07-1432/1     Претседател 

28 март 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје        Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ  
ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

 
Член 1 

Во Законот за административните такси (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 17/93, 20/96, 7/98 
и 13/2001), членот 16 се брише. 

 
Член 2 

Во членот 37, во Тарифата на административните 
такси, се вршат следниве изменувања и дополнувања: 
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1. Во тарифниот број 13 во ставот 4 зборовите: �се-
која линија� се заменуваат со зборовите: �секој приме-
рок од дозволата�. 
Во ставот 8 точка 1. бројот �270� се заменува со 

бројот �300�. 
2
 

. Тарифниот број 23 се менува и гласи: 
�Тарифен број 23 

З а решение со кое се запишува во регистарот: 
1. Настанување на директни инвестиции на 
резиденти во странство-основање на тргов-
ско друштво во целосна сопственост, зголе-
мување на главнината на друштвото во це-
лосна сопственост, стекнување на трговско 
друштво во целосна сопственост, основање 
подружница, учество во постојано друштво 
или здобивање со повеќе од 10% од основ-
ниот капитал на друштвото односно со по-
веќе од 10% од правото на одлучување, 
долгорочен заем наменет за воспоставува-
ње на трајна економска поврзаност меѓу 
економски поврзани субјекти 3.000 
2. Намалување, продажба и бришење на ди-
ректната инвестиција во странство 1.300 
3. Промени на директната инвестиција во 
странство 1.100 
4. Ослободување од преземена обврска за 
годишен трансфер на определен процент на 
добивката од претпријатието, банка, друш-
тво за осигурување, односно реосигурува-
ње во странство или намалување на таа об-
врска. 1.300 
За решение со кое се одобрува купување на 
девизи на девизен пазар за основачкиот 
влог на претпријатие, банка, друштво за 
осигурување, односно реосигурување во 
странство. 1.700 
За упис на статусни промени во Регистарот 
на резиденти во странство. 300 
За издавање на изводи од Регистарот на ре-
зиденти во странство за податоците од точ-
ките 1 и 2 од овој тарифен број. 1.500� 

 
3. Тарифниот број 28 се менува и гласи: 
 

�Тарифен број 28 
З а решение со кое се запишува во регистарот: 

1. Настанување на директни инвестиции на 
нерезиденти во Република Македонија-ос-
новање на трговско друштво со целосна 
сопственост, зголемување на главнината на 
друштвото во целосна сопственост, стекну-
вање на трговско друштво во целосна сопс-
твеност, основање подружница, учество во 
постојано друштво или здобивање со пове-
ќе од 10% од основниот капитал на друш-
твото односно со повеќе од 10% од правото 
на одлучување, долгорочен заем наменет за 
воспоставување на трајна економска повр-
заност меѓу економски поврзани субјекти 3.000 
2. Намалување, продажба и бришење на ди-
ректната инвестиција на нерезиденти во Ре-
публика Македонија 1.300 
3. Промени на директната инвестиција на 
нерезиденти во Република Македонија. 1.100 
За издавање на изводи од Регистарот на не-
резиденти во странство за податоците од 
точките 1 и 2 од овој тарифен број. 1.500� 

 
4. Во тарифниот број 33 бројот �300� се заменува со 

бројот �500�. 
 
5. По тарифниот број 33 се додаваат два нови та-

рифни броја 33-а и 33-б, кои гласат: 

�Тарифен број 33-а 
За дејствија и акти што се преземаат за заштита и 

унапредување на животната средина и природата 
 

1. Дозволи за увоз-извоз на:  
- употребувана техничка стока 1.000 
- употребувани гуми 2.000 
- халогени деривати на јаглеводороди 1.500 
- отпадни материи 1.500 
- загрозени видови диви животни, растенија 
и габи 1.000 
- други стоки под режим Д4 1.000 
2. Потврди за остварување на правото за 
ослободување од плаќање на царина за увоз 
на стоки наменети за директна заштита на 
животната средина и природата 600 
3. Мислења за подобност на инвестиции 600 
4. Овластување за вршење определени ви-
дови стручни работи за заштита и унапре-
дување на животната средина и природата 1.000 
5. Решенија за доделување на Еколошка оз-
нака 600 
6. Мислења и согласности за добивање одо-
бренија во управната постапка 600 
7. Други решенија и акти утврдени со закон 
или друг пропис. 600 

 
Тарифен број 33-б 

 
За дозволи за увоз и извоз на:  
- лекови, помошни лековити средства и ме-
дицински помагала 1.000 
- отрови и прекурсори 1.000 
- супстанции и материјали за производство 
на лекови, помошни лековити средства и 
медицински помагала 1.000� 

 
6. По тарифниот број 34 се додава нов тарифен број 

34-а, кој гласи: 
 

�Тарифен број 34-а 
 

Решенија (согласности) за упатување на ра-
ботници во странство за изведување на 
проектни договори 600� 

 
7. Тарифниот број 66 станува тарифен број 57-а. 
 

Член 3 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за административните такси. 

 
Член 4 

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

___________ 
 

L I G J I 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR TAKSA ADMINISTRATIVE 
 

Neni 1 
Në ligjin për taksa administrative (,,Gazeta zyrtare e 

RM-së), numri 7/93,20/96, 7/98, dhe 13/2001), neni 16 
shlyhet.   

Neni 2 
Në nenin 37, në Tarifën e taskave administrative, bëhen 

ndryshime dhe këto plotësime vijuese: 
Në numrin tarifor 13 në paragrafin 4 fjalët: ,, çdo vijë‘’ 

ndërohen me fjalët:,,çdo egzemplar i lejes’’. 
Në paragrafin 8 pika 1 numri: 270 ndërohet: me 

numrin:,,300’’. 
Numri tarifor 23 ndërohet dhe thotë: 
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,,Numri tarifor 23’’ 
Për vendim me të cilin shënohet në regjistër:    
1. Krijimi i investimeve direkte të 
qytetarëve të huaj – themelimi i shoqërive 
tregtare me pronësi të plotë, rritja e pjesës 
kryesore të shoqërisë me pronësi të plotë, 
përfitim të shoqërisë tregtare me pronësi 
të plotë, themelimi i degës, pjesëmarrja në 
shoqërinë egzistuese ose përfitm prej më 
shumë se 10% të kapitalit themelor të 
shoqërisë respektivisht me më shumë se 
10% prej të drejtës për vendosje, depozit 
afatgjatë i dedikuar për vendosjen e 
lidhjes së vazhdueshme ekonomike në  
mes subjekteve të lidhura ekonomike.                 3.000                          

Zvogëlim, shitje dhe shlyerje të investimit  
direkt në vend të huaj.                                            1.300 
3. Ndryshime të investimeve direkte në  
vend të huaj.               1.100 
4.Lirim nga obligimi i marë për transfer  
vjetor të përqindjes së caktuar të përfitimit 
 nga ndërrmarja banka, shoqëria e sigurimit,  
gjegjësisht risigurim në vend të huaj apo  
ulje e këtij obligimi.              1.300 
Për vendimin me të cilin lejohet blerja e  
devizave në tregun devizor për depozitin  
themelues të ndërrmarjes, bankës, shoqërisë  
për sigurim apo risigurim në vend të huaj.           1.700 
Për regjistrimin e ndryshimeve statutare në  
Regjistrin e qytetarëve të huaj.                300 
Për dhënien e çertifikatave nga Regjistri i  
qytetarëve në vend të huaj për të dhënat nga  
pika 1 dhe 2 nga ky numër tarifor.         1.500’’ 
 

3. Numrin tarifor 28 ndërohet dhe thot: 
Numri tarifor 28 

Për vendim me të cilin regjistrohet në regjistër: 
1. Krijimi i investimeve direkte të 
joqytetarëve në Republikën e 
Maqedonisë-themelimi i shoqatës tregtare 
me pronësi të plotë, rritja e pjesës 
kryesore të shoqërisë me pronësi të plotë, 
përfitim të shoqërisë tregtare me pronësi 
të plotë, themelimi i degës, pjesëmarrja në 
shoqërinë egzistuese ose përfitm prej më 
shumë se 10% të kapitalit themelor të 
shoqërisë respektivisht me më shumë se 
10% prej të drejtës për vendosje, deposit 
afatgjatë i dedikuar për vendosjen e 
lidhjes së vazhdueshme ekonomike në  
mes subjekteve të lidhura ekonomike.                 3.000 

2. Zvogëlim, shitje dhe shlyerje të investimit  
direkt të jo rezidentëve në Republikën e  
Maqedonisë.             1.300 
3. Ndryshime të investimeve direkte të jorezi 
dentëve në Republikën e Maqedonisë.           1.100 
Për dhënien e çertifikatave nga regjistri i  
qytetarëve në vend të huaj për të dhënat  
nga pika 1 dhe 2 nga ky numër tarifor.          1.500’’ 
Në numrin tariforë 33 numri “300 ndërrohet me numrin 

“500”. 
5. Pas numrit tarifor 33 shtohen dy numra të rinj 

tariforë 33-a dhe 33-b, si vijon: 
 

“Numri tarifor 33-a 
 
Për veprime dhe akte që ndërmeren për sigurimin dhe 

përmirësimin e mjedisit jetësor dhe natyrës 
 
Leje për importin-eksportin e: 
 
- paisje të përdorura teknike             1.000 
- goma të përdorura             2.000 
- derivate halogjenike të karbonit hidrogjenik       1.500 
- hedhurina              1.500 
- lloje shtazësh të egra, bimësh dhe kërpudhash të     1.000 
- rrezikuara 
- mallra tjera nën regjimin D4            1.000 

2. Vërtetime për realizimin e të drejtës për l 
irim nga pagesa e doganës për importin e  
mallrave të dedikuara për sigurimin direct  
të mjedisit jetësor dhe natyrës.                  600 
3. Mendime për përshtatshmërin e investimeve       600 
4.Autorizim për kryerjen e detyrave të caktuara  
profesionale për mbrojtjen dhe përparimin e  
mjedisit jetësor dhe natyrës.            1.000 
Vendim për ndarjen e shenjës Ekologjike              600 
Mendime dhe pajtime për marrjen e lejeve  
      në procedurën drejtuese                             600 
Zgjidhje dhe  akte të tjera  të p[rcaktuara me  
ligj dhe rregulla tjera                        600 

  
,,Numri tarfior 33-b’’ 

 
Për leje për eksport dhe import 
- të barnave, mjeteve ndihmëse shëruese dhe  
paisjeve ndihmëse medicinale           1.000 
të helmeve dhe precursor[ve            1.000 
të substancave dhe mateialeve për prodhimin  
e barnave, mjeteve ndihmëse shëruese, dhe  
pajisjeve ndihmëse medicinale          1.000’’ 
6. Pas numrit tarifor 34 shtohet numri i ri tarifor 34-a i 

cili thot: 
 

,,Numri tarifor 34-a’’ 
 
Vendime (pajtime) për dërgimin e puntorëve në  
vende të huaja për zbatimin e projekt  
marrëveshjeve                              600,, 
 
7. Numri tarifor 66 bëhet numër tarifor 57-a.  
 

Neni 3 
Autorizohet komisioni –ligjdhënës-juridik i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë të vërtetojë tekstin e pastruar të 
ligjit për taksa administrative.  

 
Neni 4 

Ky ligj shpallet i plotfuqishëm ditën e tetë pas ditës së 
shpalljes në ,,Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë’’ 

___________ 
590. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТИТЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување 

на Законот за буџетите, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 28 март 2003 година. 
 
   Бр. 07-1444/1                              Претседател 

28 март 2003 година               на Република Македонија, 
        Скопје                             Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА  БУЏЕТИТЕ 

 
Член 1 

Во Законот за буџетите (�Службен весник на Ре-
публика Македонија) број 79/93, 3/94, 71/96, 46/2000, 
11/01, 93/01 и 46/02), во членот 3-ѓ став 1 зборот �исти-
те� се заменува со зборот �сите�. 
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По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
�Во рамки на трезорската сметка се водат и сметки-

те на фондовите од член 3-е на овој закон.� 
Ставот 3 се менува и гласи: 
�Министерството за финансии управува со работе-

њето на трезорската сметка и со слободните парични 
средства на трезорската сметка.� 
Во ставот 5 зборовите: �Фондови и� се бришат и по 

зборот �сметки�, се додаваат зборовите: �односно да 
депонираат средства�. 
Во ставот 6, кој станува став 7 бројот �5� се замену-

ва со бројот �6�. 
Ставот 7 се брише. 
Ставовите 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 4, 5, 6 и 7. 
По ставот 7 се додава нов став 8 кој гласи: 
�Поблиски прописи за начинот на управување со 

работењето на трезорската сметка и со слободните па-
рични средства на трезорската сметка, пропишува ми-
нистерот за финансии.�  

Член 2 
Во членот 4-в, зборот �благајнички� се заменува со 

зборот �државни�. 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
�Премостувањето на временската неусогласеност 

меѓу приливот на приходите и извршувањето на расхо-
дите на Буџетот на Република Македонија се врши пре-
ку емисија на државни записи кои ги издава Република 
Македонија.�  

Член 3 
Во членот 4-г, во алинеја 1 по зборовите: �остваре-

ни од�, се додаваат зборовите: �приходи наплатени од 
органи,�. 
Во алинејата 2 по зборовите: �корисниците и един-

ките-корисници на средства од Буџетот од�, се додава-
ат зборовите: �приходи наплатени од органи,�. 
Алинејата 4 се менува и гласи: 
�- евидентирање на сите трансакции на приходите и 

трошоците на Буџетот на Републиката и на корисниците и 
единките - корисници на средствата од Буџетот, на фи-
нансиските средства на корисниците и единките-корисни-
ци на средства од Буџетот, како и на финансиските средс-
тва на фондовите, во Главната книга на трезорот, односно 
во единствена база на податоци во трезорот;�. 
По алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи: 
�- водење на евиденција за преземените обврски од 

страна на корисниците и единките-корисници на средс-
тва од Буџетот, во единствена база на податоци во тре-
зорот;�. 
Во алинејата 7 по зборовите: �евиденција за�, се до-

даваат зборовите: �отплата на�. По зборовите: �долгот 
и� се додава зборот �за�. 

 
Член 4 

Членот 4-д се менува и гласи: 
� Во трезорот се води Главна книга во која се еви-

дентираат сите трансакции на приходите и трошоците 
на Буџетот на Републиката и на корисниците и единки-
те-корисници на средствата од Буџетот, како и на фи-
нансиските средства на корисниците и единките-корис-
ници на средствата од Буџетот. 
Формата, содржината и начинот на водење на Глав-

ната книга ги пропишува Владата на Република Маке-
дон ја.� и 

Член 5 
Во членот 23 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
�За капиталните проекти, за чие реализирање се 

создаваат обврски за наредни фискални години, корис-
никот, односно единката-корисник може да преземе 
обврски, односно да склучи договор, само по претход-
но добиена согласност од Министерството за финан-
сии.� 
Ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5. 

Член 6 
По членот 23 се додава нов член 23-а, кој гласи: 

�Член 23-а 
Сите корисници и единки-корисници се должни да 

ги пријавуваат преземените обврски заради нивно еви-
дентирање во единствената база на податоци за презе-
мени обврски во трезорот. 
Евиденција на преземените обврски од страна на 

корисниците и единките-корисници и нивната исплата 
се врши на начин и во рокови пропишани од министе-
рот  финансии.�  за 

Член 7 
Во членот 29 зборот �позиции� се заменува со збо-

ровите: �буџетски корисници�. 
 

Член 8 
Во членот 30-а став 1 по зборовите: �средства од 

буџетот� се додаваат зборовите: �и фондовите од член 
3-е на овој закон�. 
Во ставот 2 по зборовите: �Министерството за фи-

нансии� се додаваат зборовите: �за извршување на пла-
ќањата на корисниците и единките-корисници на 
средства од Буџетот�.  

Член 9 
Во членот 33 ставот 2 се менува и гласи: 
�Прераспределбата на планираните расходи во те-

кот на една фискална година во рамките на еден буџет-
ски корисник ја одобрува Владата на Република Маке-
донија, а по претходно обезбедено позитивно мислење 
од Министерството за финансии, а прераспределбата 
меѓу корисниците ја одобрува Собранието на Републи-
ка Македонија, односно советот на единицата на ло-
калната самоуправа, во рамките на вкупно утврдениот 
лимит на приходите во Буџетот.� 
Ставот 3 се брише. 
 

Член 10 
Во членот 41 став 1 зборот �благајнички� се заме-

нува со зборот �државни�. 
Во ставот 2 по зборот �Македонија� се додаваат 

зборовите: �или од страна на Централниот депозитар за 
хартии од вредност�. 
Ставот 3 се брише. 
Во ставот 4 зборот �благајнички� се заменува со 

збо от �државни�. р 
Член 11 

Членот 42 се менува и гласи: 
�Народната банка на Република Македонија или 

Централниот депозитар за хартии од вредност ги вршат 
сите неопходни технички услуги потребни за спрове-
дување на одлуките во врска со долгот на Републиката 
што ќе и ги довери министерот за финансии.�  

 
Член 12 

Во членот 44 по зборовите: �евиденција за�, се до-
даваат зборовите: �отплатата на�. 

 
Член 13 

Членот 56 се менува и гласи: 
�Одговорното, односно раководното лице кај ко-

рисникот на Буџетот на Републиката, единката- корис-
ник, единиците на локалната самоуправа и фондовите, 
ќе се казнат за прекршок со парична казна од 20.000 до 
50.000 денари, ако: 

1) корисниците на Буџетот или предлагачите на 
пропис или општ акт претходно не обезбедат позитив-
но мислење, како составен дел на предлогот во постап-
ката на предлагање за донесување на пропис или општ 
акт со кој се создаваат нови или дополнителни обврски 
за Буџетот на Републиката (член 3-г); 

2) отвораат сметки без претходна согласност од ми-
нистерот за финансии (член 3-ѓ ставови 5 и 6); 

3) буџетот на локалната самоуправа не биде изба-
лансиран и ако во рок од 15 дена не го достави до Ми-
нистерството за финансии (член 4-ѓ); 
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4) во буџетот не ги вклучи и буџетите на фондовите 
и самофинансирачките активности (член 4-е); 

5) не се придржува на роковите за подготвување, 
предлагање и доставување за донесување на буџетот 
(член 4-ж); 

6) не приложи преглед на работите и задачите кои 
треба да се извршуваат во текот на фискалната година 
(програмски активности) (член 16 став 1, алинеја 2); 

7) презема обврски над износите на трошоците 
утврдени со годишниот буџетски документ (член 23); 

8) презема обврски, односно склучи договор, без 
претходно добиена согласност од Министерството за 
финансии (член 23); 

9) не ги пријавува преземените обврски заради нив-
но евидентирање во единствената база на податоци за 
преземени обврски во трезорот (член 23-а); 

10) корисниците на Буџетот на Републиката не ги 
распределат и за тоа не ги известат единките-корисници 
за определените приходи и трошоци (член 26 став 1); 

11) единките-корисници не донесат финансиски 
план во рок од 15 дена (член 26 став 2); 

12) единките-корисници не го достават финанси-
скиот план до министерството во чиј состав се, во рок 
од пет дена од неговото донесување (член 26 став 3 ); 

13) корисниците на Буџетот и единките-корисници, 
средствата не ги користат наменски и ако преземаат 
обврски над лимитот на одобрените средства (член 26, 
став 4); 

14) приходите од самофинансирани активности не 
се уплатат на посебна сметка на Буџетот на Република 
Македонија за приходи од самофинансирани активно-
сти (член 27 став 2 алинеја 2); 

15) не ги прикаже вкупните приходи при процената 
на буџетите (член 27 став1); 

16) неточно ги прикаже вкупните приходи или не 
ги уплати во Буџетот на Републиката (член 27 став 2); 

17) врши ослободување или намалување на обвр-
ските на буџетските приходи, односно не врши контро-
ла на единка - корисник (член 28 ); 

18) не го известува Министерството за финансии за 
реализацијата на задолжувањето, ненамирените обврски 
и за другите показатели во утврдениот рок (член 31-а); 

19) корисниците ги прераспоредуваат одобрените 
трошоци меѓу себе без одобрение на Собранието на Ре-
публика Македонија, односно советот на единицата на 
локалната самоуправа и ако прераспределбата е надвор 
од вкупно утврдениот лимит на приходите во Буџетот 
(член 33 ставови 1 и 2); 

20) корисникот, единката-корисник, единицата на 
локалната самоуправа и фондот земаат заеми од прав-
ни и од физички лица од земјата и од странство без до-
несување на закон; 

21) корисникот, единката-корисник, единицата на 
локалната самоуправа и фондот дадат гаранции за отп-
лата на обврските по основа на земени заеми за покри-
вање на буџетскиот дефицит (член 38 став 1); 

22) корисникот, единката-корисник, единицата на 
локалната самоуправа и фондот дадат гаранции за обвр-
ски на јавните претпријатија и на трговските друштва со 
доминантен капитал на државата по основа на земени 
заеми од земјата и од странство (член 39 став 1); 

23) корисникот, единката-корисник, единицата на 
локалната самоуправа и фондот земат заем или дадат 
гаранција без Владата да донесе соодветна одлука и 
истата не биде објавена во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија� (член 40 став 1 и член 45) и 

24) не ја достави завршната сметка на Буџетот до 
Министерството за финансии во законски опреде-
лениот рок (член 49). 
Со парична казна од 250.000,00 денари до 300.000,00 

денари ќе се казни деловната банка, ако отвори сметки 
или прифати депонирање на средства, без согласност од 
Министерството за финансии (член 3-ѓ).� 

Член 14 
Одредбите од членовите 1, 3 и 8 на овој закон, а кои 

се однесуваат на фондовите, ќе се применуваат по ми-
грирање на нивните сметки во главната книга на трезо-
рот, а најдоцна од 31 декември 2004 година. 
Одредбите од членовите 3 и 6 од овој закон, а кои 

се однесуваат на евиденција за преземените обврски на 
корисниците и единките-корисници на средства од Бу-
џетот, ќе се применуваат по воведувањето на евиден-
цијата за преземените обврски, а најдоцна од 1 септем-
ври 2003 година. 
Одредбите од членот 3-ѓ ставови 5 и 7 од Законот за 

буџетите (�Службен весник на Република Македонија� 
број 79/93, 3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01 и 46/02), ќе 
се применуваат до мигрирањето на нивните сметки во 
главната книга на трезорот, а најдоцна до 30 декември 
2004 година. 

 
Член 15 

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

___________ 
 

L I G J I 
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR 

BUXHETET 
 

Neni 1 
N[ ligjin p[r buxhetet (,,Gazeta Zyrtare e Republik[s s[ 

Maqedonis[“ nr 79/93, 3/94 71/96, 46/2000, 11/01, 93/01 
dhe 46/02) n[ nenin 3 -e paragrafi 1 fjala ,, t[ nj[jtat 
z[vend[sohet me fjal[n,, t[ gjith['' 

Pas paragrafit 2 shtohet paragrafi I ri 3 si vijon: 
,, N[ kuad[r t[ llogaris[  t[ trezorit regjistrohen edhe 

llogarit[ e fondeve nga neni 3 I k[tij ligji.'' 
Paragrafi 3 ndryshon si vijon:  
Ministria e Financave administron me pun[ne llogaris[ 

s[ trezorit dhe me mjetyet e lira  monetare t[ llogaris[ s[ 
trezorit. 

N[ paragrafin 5 fjal[t: ,, fondet dhe'' fshihen dhe pas 
fjal[s ,, llogarit[ '' shtohen fjal[t ,, p[rkat[sisht t[ 
deponojn[ mjete''.  

N[ paragrafin 6, q[ b[het paragraf 7 numri ,,5'' 
z[vend[sohet me numrin ,,6''. 

Paragrafi 7 fshihet. 
Paragrafet 3, 4 ,5 dhe 6 b[hen paragrafe 4, 5, 6, dhe 7. 
Pas paragrafit 7 shtohet paragrafi I ri 8 si vijon: 
,,Dispozitat m[ t[ p[raf[rta p[r m[nyr[n e 

administrimit me pun[n e llogaris[ s[ trezorit dhe me 
mjetet e lira monetare t[ llogaris[ s[ trezorit I rregullon 
ministri I Financave''. 

 
Neni 2 

N[ nenin 4 c fjala "arkatar" z[vend[esohet me fjalen 
"shteteror". 

Pa s paragrafit 1 shtotet paragraf i ri 2, si vijon: 
"Kalimi i joharmonizimit kohor ndermjet derdhjes s[ t[ 

hyrave dhe realizimit t[ t[ dalave t[ buxhetit t[ Republik[s 
Maqedonis[ b[het p[rmes emisionit t[ akteve shtet[rore q[ 
i l[shon Republika e Maqedonis[. 
 

Neni 3 
Neni 4], n[ alinej[en 1 pas fjal[ve "t[ realizuara nga", 

shtohen fjal[t: "t[ hyrat e paguara nga organet". 
N[ alinej[n 2 pas fjal[ve: "shfrut[zuesit individ[ t[ 

mjeteve nga buxheti nga`nga" shtohen fjal[t "t[ hyrat e 
paguara nga organet". 

Alineja 4 ndryshon si vijon: 
"-evidentimi i t[ gjitha transaksioneve t[ t[ hyrave dhe 

shpenzimeve t[ buxhetit t[ Republik[s dhe t[ shfryt[zuesve 
dhe shfryt[zuesve individ[ t[ mjeteve nga buxheti, t[ 
mjeteve financiare t[ shfryt[zuesve dhe shfryt[zuesve 
individ[ t[ mjeteve nga buxheti si dhe t[ mjeteve financiare 
t[ fondeve n[ Librin am[ t[ trezorit p[rkat[sisht t[ baz[n 
unuke t[ t[ dh[nave n[ trezor. 

Pas alines[ 4 shtohet aline e re 5, si vijon: 
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"- mbajtja e evidenc[s p[r obligimet e nd[rrmarura nga 
ana e shfryt[zuesve dhe shfryt[zuesve individ t[ mjeteve 
nga buxheti, n[ baz[ unuke t[ t[ dh[nave n[ trezor. 

N[ alinen[ 7 pas fjl[ve: "evidentimi p[r", shtohen fjal[t 
"pagesa e". Pas fjat[ve: "borxhi dhe" shtohet fjala "p[r". 

 
Neni 4 

Neni 4-e ndryshohet si vijon: 
“Në trezor mbahet Libri am[  në të cilën evidentohen të 

gjitha transakcionet n[ t[ hyra dhe shpenzimet e Buxhetit 
të  Republikës dhe të shfrytëzuesve  individ[ t[ mjeteve 
nga buxheti, si dhe të mjeteve financiare të shfrytëzuesve 
dhe  shfryt[zuesve individë të mjeteve nga buxheti. 

Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e udhëheqjes së 
Librit Kryesor e përcakton Qeveria e  Republukës së 
Maqedonisë.”  

Neni 5 
Në nenin 23, pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si 

vijon: 
“Për projektet kapitale, për realizimin e të cilëve 

krijohen obligime p[r vitet e ardhëshme fiskale 
,shfrytëzuesi, gjegjësisht shfryt[zuesi individ mund të 
ndërmarr[  obligime, gjegjësisht të lidh marr[veshje vetëm 
pas pajtimit t[ fituar paraprakisht nga Ministria e 
Financave.” 

P
 

aragrafet 2,3 dhe 4 bëhen paragrafe 3,4 dhe 5. 

Neni 6 
Në nenin 23, shtohet neni i ri 23-a si vijon: 
 

“Neni 23-a 
Të gjithë shfryrëzuesit dhe individët shfrytëzues janë të 

obliguar t'i paraqesin obligimet e ndërmarra përshkak të 
evidentimit të tyre në bazën unike të të dhënave p[r 
obligimiet e nd[rmarra n[ trezor. 

Evidentim i obligimeve të ndërmarra nga ana e 
shfrytëzuesve dhe individëve  dhe pagesa e tyre bëhet në 
mënyrën dhe afatet e rregulluara nga ministri i financave. 

 
Neni 7 

Në neni 29, fjala ”pozicione “zëvendësohet me fjalët 
”shfrytëzues buxhetor“. 

 
Neni 8 

Në nenin 30-a as fjalëve: “mjete nga buxhetu shtohen 
fjalët ”edhe fondet nga neni 3-e të këtij ligji“. 

Në paragafin 2 pas fjalëve: ”Ministria e Financave” 
shtohen fjalët: ”për realizimin e pagesave të shfrytëzuesve 
dhe shfrytëzveindividë t[ mjeteve nga buxheti”. 

 
Neni 9 

N[ nenin 33 paragrafi 2 ndryshon si vijon: 
"Rindarjen e t[ dalave t[ planifikuara gjat[ nj[ viti 

fiskal n[ kuad[r t[ nj[ shfyt[zuesi buxhetor e lejon Qeveria 
e Republik[s s[ Maqedonis[, me mendim pozitiv t[ 
siguruar paraprakisht nga Ministria e Financave, nd[rsa 
rindarjen nd[rmiet shfrivt[zuesve e lejon Kuvendi i 
Republik[s s[ Maqedonis[ p[rkat[sisht k[shilli i nj[sis[ t[ 
vetadministrimit lokal n[ kuad[r t[ limitit t[ p[rgjithsh[m 
t[ p[rcaktuar t[ t[ hyrave n[ buxhet, 

Paragrafi 3 fshihet. 
 

Neni 10 
N[ nein 41 paragrafi 1 fjala "arkatar" z[vend[sohet me 

fjal[n "shtet[ror". 
N[ paragrafin 2 pas fjal[s "Maqedonia" shtohen fjal[t: 

"osenga ana e depozituesit qendror[ t[ letrave me vjer[". 
P
 

aragrafi 3 fshihet. 

Neni 11 
Neni 42 ndryshon si vijon: 
Banka popullore e Republik[s s[ Maqedonis[ ose 

depozituesi qendror[ i letrave me vjer[ i kryejn[ t[ gjitha 
sh[rbimet e domosdoshme teknike t[ nevojshme p[r 
zbatimin e vendimeve q[ kan[ t[ b[jn[ me borxhin e 
Republik[s, t[ cilin do t`ia besoj[ ministri i financave". 

 
Neni 12 

Në nenin 44 pas fjalëve “evidentim për”, shtohen 
fjalët”pagesa e”. 

Neni 13 
Neni 13 ndryshohet si vijon: 
“Personi përgjegjës, gjegjësishtë udhëheqës te 

shfrytëzuesi i buxhetit të Republikës, shfrytëzuesi  individ, 
njësit e vetadministrit lokal dhe fondet , do të nd[shkohen  
për  kund[rvajtje me d[nim n[ t[ holla prej 20.000 deri m[ 
50.000 denar[, n[se: 

1. Shfrytëzuesit e buxhetit ose propoziesit e dispozit[s  
ose aktit të përgjithëshëm paraprakisht nuk sigurojn[  
mendim pozitiv si pjesë përbërëse te propozimit në  
propozim p[r nxjerjen e dispozit[s ose aktit t[ 
p[rgjithsh[m me t[  cilin krijohen obligime të reja ose 
plotësuese të buxhetit të Republikës (Neni 3-ç); 

2. Hapin llogari pa pëlqim  paraprak t[ ministrit t[ 
financave neni 3-dh paragrafet 5 dhe 6); 

3. Buxheti i vetadministrit lokal nuk balansohet dhe 
nëse në afat prej 15 ditësh nuk e dorëzon në Ministrin[ e  
Financa (neni 4-dh) 

4. Në buxhet nuk i përfshinë dhe buxhetet e fondeve 
dhe aktivitet vetëfinancuese(neni 4- e); 

5. Nuk u përmbahet afateve për pregaditje , propozime 
dhe dorëzime për sjelljen e buxhetit (4-zh); 

6. Nuk bashkangjet paraqet të punëve dhe detyrave q[ 
duhet të realizohen gjatë vitit fiskal (aktivitete 
programore)(neni 16 paragraf 1, paragrafi i tekstit 2); 

7. Ndërmerr obligime mbi shumën e shpenzimeve të 
me dokumentin vjetor buxhetit (neni 23); 

8. Ndërmerr obligime, gjegjësisht lidh marr[veshje pa 
pëlqimin e fituar paraprak nga Ministria për Financeve 
(neni 23); 

9. Nuk i paraqet obligimet e marrura përshkak të 
evidentimit të tyre në bazën e unike të të dhënave për 
obligime të ndërmarra në trezor (neni 23-q). 

10. Shfrytëzuesit e buxhetit të Republikës nuk i 
rindajn[ dhe për k[t[ nuk i njoftojn[ shfrytëzues individ 
për të dhënat dhe shpenzimet e p[rcaktuara (neni 26 
paragrafi 1); 

11. Shfrytëzues individ[ nuk nxerrin plan finansiar në 
afat prej 15 ditëve(neni 26 paragrafi 2); 

12. Shfrytëzuuesit individ nuk e dor[zojn[ planin 
financiar në Minbistrin[, në përbërjen e së cilës janë,në afat 
prej 5 ditësh nga nxjerrja e tij(neni 26 paragrafi 3); 

13. Shfrytëzuesit e Buxhetit dhe shfrytëzues individ  
nuk i shfrytzojn mjetet n[ m[nyr[ destinuese dhe nëse 
ndërmarrin obligime mbi limitin e mjeteve të lejuara (neni 
26,paragrafi 4) 

14. Të hyrat nga aktivitetet e vetëfinancuara nuk 
paguhen në llogari të veçantë të Buxhetit të Republikës së 
Maqedonisë për të hyra nga aktivitet e vetëfinanccuara 
(neni 27,paragraffi 2,paragrafi i tekstit 2); 

15. Nuk i paraqet të hyrat e p[rgjithshme gjatë 
vlerëssimit të buxhetit (neni 27 paragrafi 1); 

16. N[ m[nyr[ jo t[ sakt[ i paraqet të hyrat e 
p[gjithshme ose nuk i paguan në Buxhetin e Republikës 
(neni 27 paragrafi 2); 

17. B[n lirimin  ose bën zvogëlimin e obligimeve të të 
hyrave buxhetor p[rkat[sish nuk b[n kontrollin e 
shfryt[zuesit individin (neni 28); 

18. Nuk e njofton Ministrinp e Finansave për realizimin 
e borxhit, obligimeve të pap[rmbushura dhe për treguesit t[ 
tjerë në afatin e caktuar(neni 31-a); 

19. Shfrytëzuesit i ndajn[ p[rkat[sisht i ricaktojn[ 
shpenzimet e lejuara nd[rmjet vete pa lejen e Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë p[rkat[sisht  këshillit të njesisë t[ 
lejen e Kuvendit t[ Republik[s s[ Maqedonis[ p[rkat[sisht 
k[shillit t[ nj[sis[ t[ vetadministrit lokal dhe n[se rindarja 
b[het jasht[ limiti t[ p[rgjithsh[m t[ p[rcaktuar t[ t[ tyrave 
n[ Buxhet(neni 33 paragrafet 1 dhe 2); 

20. Shfrytëzuesi, individ, nj[sia e vetaadministrit lokal 
dhe fondi marrin nua nga personat juridik dhe fizik t[ 
vendit dhe nga jasht[ pa nxjerrjen e ligjit; 

21. Shfrytëzuesi, individ, nj[sia e vetadministrit lokal 
dhe fondi japin garanci  për pagesë të obligimeve në bazë 
të huave të huazuara  për mbulimin e deficitit 
buxhetor(neni 38 paragrafi 1); 

22. Shfrytëzuesi, shfrytëzuesi individ, njësia e 
vetadministrimit lokal dhe fondi japin garanci për obligime 
të ndërmarjeve publike dhe të shoqatave tregtare me 
kapital dominant të shtetit në bazë të huave t[ marrura nga 
vendi dhe nga jashtë(neni 39 paragrafi 1); 
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23. Shfrytëzuesi  shfrytëzues individ, njësia 
vetadministrit lokal dhe fondi marrin dua ose japin garanci 
pa marr[ Qeveria vendim përkatës dhe e nj[jti nuk 
publikohet n[Gazetën zyrtare të Republukës së 
Maqedonisë(neni 40,paragrafi 1 dhe neni 45); dhe 

24. Nuk e dor[zon llogajrin[ p[rfundimtare t[ buxhetit 
n[ Ministrin[ e Financave n[ afatin e parapar[ me ligji 
(neni 49). 

Me gjobë  me të holla prej 250.000,00 deri 300.000,00 
denarë do të dënohet banka afariste, nëse hapën llogari ose 
pranon deponim të mjeteve ,pa pëlqyeshmërinë e 
Ministris[ s[ Financave (neni 3-dh). 

 
Neni 14 

Dispozitat nga nenet 13 dhe 8 t[ k[tij ligji e t[ cilat 
kan[ t[ b[jne  me fondet, do t[ zbatohen pas migrimit t[ 
llogarive t[ tyre n[ Librin am[ t[ trezorit e m[ s[ voni prej 
31 dhjetorit t[ vitit 2004. 

Dispozitat nga nenet 3 dhe 6 nga ky ligj, e tp[ cilat 
kan[ t[ b[jn[ me evidenc[n p[r obligimet e nd[rrmara t[ 
shfryt[zuesve individ[ t[ mjeteve nga buxheti, do t[ 
zbatohen pas aplikiomit t[ evidenc[s p[r obligimet e 
nd[rrmara ew m[ s[ voni prej 1 shtatori t[ vitit 2003. 

Dispozitat nga neni 3 dh paragrafet 5 dhe 7 tp ligjit t[ 
buxhetet (“Gazeta zyrtare e Republukës së 
Maqedonisë”nr.79/93, 3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01 dhe 
46/02), do të zbatohen deri n[ migrimin e  llogarive të tyre në 
librin am[ t[ trezorit, e m[ s[ voni deri më 31 dhjetor 2004. 

 
Neni 15 

Ky ligj hynë fuqi me ditën e lajmërimit në “Gazetën 
zyrtare të Republukës së Maqedonisë”. 

___________ 
591. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ 

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување 

на Законот за Фондот за земјоделство, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 28 март 2003 година. 
 
   Бр. 07-1433/1                              Претседател 

28 март 2003 година               на Република Македонија, 
       Скопје                             Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

 
Член 1 

Во Законот за  Фондот за земјоделство (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 11/2002), во чле-
нот 19 зборовите: �Фондот за своето работење оствару-
ва средства во висина од:� се заменуваат со зборовите: 
�Фондот ќе се финансира со трансфери од Буџетот на 
Република Македонија во висина до:�. 
Алинејата 6, сврзникот �и� на крајот од алинејата 9 

и алинејата 10 се бришат. 
По ставот 1 се додаваат три нови става, кои гласат: 
�Фондот остварува приходи и од неповратна по-

мош, донации, спонзорства, како и други средства до-
биени од меѓународни институции и Европската унија. 

Трансферите од ставот 1 на овој член Фондот ќе ги 
остварува во висина од реализираните приходи, но не 
повеќе од проектираните приходи со Буџетот на Репуб-
лика Македонија за тековната година. 
Фондот не може да се задолжува со кредити кај 

правни и физички лица  од земјата и од странство�. 
 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот  на 

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

___________ 
 

L I G J I 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR FONDIN E BUQËSISË 
 

Neni 1 
Në Ligjin e Fondit për buqësisë (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” nr.11/2002), në nenin 19 
fjalët:”Fondi për punën e tij realizon mjete:,,në lartësi prej 
:” zëvedësohet me “fjalët :”.Fondi do të financohet me 
transfere nga Buxheti i  Republikës së Maqedonisë në 
lartësi deri më:”. 

Paragrafi i teksti 6,lidhëza”dhe” në fund të paragrafit të 
tekstit 9 dhe paragrafit të tekstit 10 fshihen.  

Pas paragrafit 1 shtohet 3 paragrafe të reja,si vijon: 
“Fondi realizon të hyra edhe nga ndihma jo 

kthyese,donacionet dhe sponsorime, si dhe mjete tjera të 
fituara nga institucionet ndërkombëtare dhe Unionit 
Evropian. 

Tranasferet nga paragrafi 1 të këtij neni,Fondi do t’i 
realizojënë lartësinë e të hyrave të  realizuara, por jo  më 
shumë nga të hyrat e projektuara me Buxhetin e 
Republikës së Maqedonisë për vitin vijues. 

Fondi nuk mund të ngarkohet me  kredi prej personave 
juridik dhe fizik të vendit dhe nga jasht.” 
 

Neni 2 
Ky ligj hyn fuqi ditën e tetë nga dita e lajmërimit në 

“Gazetën zyrtare të Republukës së Maqedonisë” 
___________ 

592. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ И НАПЛАТА НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување 

на Законот за утврдување и наплата на јавните приходи, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 28 март 2003 година. 
 
   Бр. 07-1445/1                              Претседател 

28 март 2003 година               на Република Македонија, 
 
 
      Скопје                             Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА  УТВРДУВАЊЕ  И НАПЛАТА  НА  ЈАВНИТЕ  

ПРИХОДИ 
 

Член 1 
Во Законот за утврдување и наплата на јавните приходи 

(�Службен весник на Република Македонија� број 13/2001 
и 61/2002), во членот 9 алинејата 11 се менува и гласи: 

�- врши други работи во врска со наплата на јавни 
давачки и други работи во врска со утврдени надоме-
стоци, врз основа на закон.� 
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Член 2 
Во членот 14 став (2) ред втори, по зборовите: �по-

стапка за� се додаваат две точки и зборовите: �стечај, 
лик идација,�. в 

Член 3 
Во членот 16 став (1) на крајот по зборот �пријава� 

се додава запирка и зборовите: �која е еквивалент на 
решение за утврдување на данок�. 
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
�(5) Даночната пријава од ставот (1) и решението 

од ставовите (2) и (3) на овој член, по кои не е изврше-
но плаќање на данокот или други јавни давачки, имаат 
карактер на извршна исправа.�  

Член 4 
Во членот 17 зборот �измената� се заменува со збо-

ровите: �нова исправена�, а во алинејата 1 сврзникот 
�и�  заменува со зборот �или�. се 

Член 5 
Во членот 36 став (1) по зборот �одеднаш�, се додава-

ат зборовите: �освен за данокот на додадена вредност�.  
Член 6 

Во членот 36-а по зборовите: �банкарска гаранција� 
запирката се заменува со сврзникот �и�, а зборовите: 
�или обезбеди друг инструмент за обезбедување на 
плаќање� се бришат.  

Член 7 
Членот 36-б се менува и гласи: 
�Плаќањето на даночната обврска може да се одло-

жи а 12 месечни рати.� н 
Член 8 

В о членот 63 бројот �0,1� се заменува со бројот �0,05�. 
Член 9 

Во членот 64 зборовите: �на есконтната стапка на 
Народната банка на Република Македонија�, се замену-
ваат со зборовите: �од 0,05%�.  

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

___________  
LIGJI 

P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN T{ P{R 
P{RCAKTIMIN DHE PAGES[N E T[ HYRAVE 

PUBLIKE  
Neni 1 

N[ Ligjin p[r p[rcaktimin dhe pages[n e t[ hyrave 
publike ("Gazeta Zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis[", nr. 
13/2001 dhe 61/2002), n[ nenin 9 paragrafi i tekstit 11 
ndryshon si vijon: 

"-kryen pun[ tjera n[ lidhje me pages[n e shpenzimeve 
publike dhe pun[ve  tjera n[ lidhur me kompensimet e 
p[rcaktuara n[ t[ ligjit."  

Neni 2 
N[ nenin 14 paragrafi (2) rreshtiu i 2 pas fjal[ve: 

"procedur[ p[r" shtohen dy pika dhe fjal[t: fjal[t 
"falimentim, likuidim".  

Neni 3 
N[ nenin 16 paragrafi (1) n[ fund pas fjal[s "paraqitje" 

shtohet presja dhe fjal[t: "q[ [sht[ ekuivalent e vendimit 
p[r p[rcaktimin e tatimit". 

Pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5) si vijon: 
"(5) Fletparaqitja tatimore nga neni 1) dhe vendimi nga 

paragraf[t (2) dhe (3) t[ k[tij neni, sipas t[ cil[ve nuk [sht[ 
b[r[ pagesa e tatimit ose e shpenzimeve tjera publike, kan[ 
karakterin e dokumentit egzekutiv". 

 
Neni 4 

N[ nenin 17 fjala: "e ndryshuar" z[vend[sohet me 
fjal[n: "e re e korrigjuar" kurse n[ paragrafin 1 lidh[sa 
"dhe" z[vend[sohet me fjal[n ose". 

 
Neni 5 

N[ nenin 36 paragrafi (1) pas fjal[s "menj[here shtohen 
fjal[t: "p[rve] p[r tatimin e vler[s s[ shtuar". 

Neni 6 
N[ nenin 36-a pas fjal[ve: "garanci bankare" presja 

z[vend[sohet me lidh[z[n "dhe" kurse fjal[t: "ose siguron 
instrument tjet[r p[r sigurimin e pages[s" fshihen. 

 
Neni 7 

Neni 36-b ndryshon si vijon: 
"Pagesa e obligimit tatimor mund t[ shtyhet n[ 12 k[ste 

mujore". 
 

Neni 8 
N[ nenin 63 numri: "0,1" z[vend[sohet me nyumrin 

"0,0.5". 
 

Neni 9 
N[ nenin 64 fjal[t: "n[ shkall[n eskonte t[ Bank[s 

Popullore t[ Republik[s s[ Maqedonis[" z[vend[sohet me 
fjal[t: "prej 0,05%". 

 
Neni 10 

Ky ligj hyn fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ 
"Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[". 

___________ 
593. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2001 ГОДИНА 
 
Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на Ре-

публика Македонија за 2001 година, 
што Собранието на Република Македонија ja доне-

се на седницата одржана на 28 март 2003 година. 
 

      Бр. 07-1442/1    Претседател 
28 март 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје        Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
 

ЗАВРШНА СМЕТКА 
НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2001 ГОДИНА 
 
 

I. ОПШТ ДЕЛ  
Член 1 

Вкупниот износ на планираните и остварените буџет-
ски приходи и расходи, износот на издвоените средства 
во постојаната резерва во 2001 година, изнесуваат: 

 
 Планирани Остварени 
Приходи 75.842.074.000 69.688.034.455 
Расходи 75.792.074.000 68.520.623.428 
Постојана резерва 50.000.000 25.000.000 

 
Член 2 

Разликата меѓу остварените приходи и извршените 
расходи, во износ од 1.167.411.027 денари, се пренесу-
ва за ликвидност во Буџетот на Република Македонија 
за 2002 година. 

 
Член 3 

Планираните и остварените приходи и расходи по 
видови се искажуваат во Билансот за извршување на 
Буџетот, кој гласи:  
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Член 4 
Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на 

Република Македонија за 2001 година се објавува во 
�Службен весник на Република Македонија�. 

___________ 
594. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНЦЕСИИ 

 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за концесии, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 28 март 2003 година. 
 

      Бр. 07-1434/1    Претседател 
28 март 2003 година               на Република Македонија, 
          Скопје        Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА КОНЦЕСИИ 

 
Член 1 

Во Законот за концесии (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 25/2002), во членот 36 по ста-
вот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 

�(2) Надзор и наплата на надоместокот за доделена-
та концесија врши Министерството за финансии - 
Управа за јавни приходи. Концедентот доставува еден 
примерок од концесискиот договор на Министерството 
за финансии - Управа за јавни приходи.� 
Ставот (2) станува став (3). 
 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

___________ 
 

LIGJI 
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR 

KONCESIONE 
 

Neni 1 
Në ligjin për koncesione (“Gazeta Zyrtare e Repuglikës 

së Maqedonisë”,nr. 25/2002),në nenin 36 pas paragrafit 1) 
shtohet paragrafi i ri 2),i cili thot: 

“(2)Mbikqyrjen dhe pagesën e kompenzimit për 
koncesion e ndarë e kryen Ministria për financa-Drejtoria 
për të ardhura publike.Koncesuesi paraqet një shembull 
nga kontrata koncesuese Ministris për financa-Drejtoria për 
të ardhura publike.” 

Paragrafi 2 bëhet paragraf 3. 
 

Neni 2 
Ky ligj hynë fuqi ditën e tetë nga dita e lajmërimit në 

“Gazetën zyrtare të Republukës së Maqedonisë” 

595. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

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

 НАБАВКИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за јавни набавки, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 28 март 2003 година. 
 

      Бр. 07-1440/1    Претседател 
28 март 2003 година               на Република Македонија, 
          Скопје        Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

 
Член 1 

Во Законот за јавни набавки (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 26/98, 50/01 и 2/02), по чле-
нот 2, се додава нов член 2-а, кој гласи: 

 
�Член 2-а 

На јавните набавки соодветно се применуваат 
одредбите од Законот за облигационите односи, ако со 
овој закон поинаку не е уредено.� 

 
Член 2 

Во членот 7 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
�Набавувачите корисници и единките корисници на 

средствата од Буџетот на Република Македонија во од-
луката за потреба од набавка се должни да ја наведат 
сметката, буџетската програма и расходната потставка.� 

 
Член 3 

Членот 58 се менува и гласи: 
�Во рок од пет дена од денот на донесувањето на 

одлуката за избор на најповолен понудувач, а пред 
склучување на договорот, набавувачот корисник и 
единката корисник на средствата од Буџетот на Репуб-
лика Македонија е должен да поднесе писмено барање 
до Министерството за финансии за добивање на потвр-
да за обезбедени финансиски средства и согласност за 
пристапување кон склучување на договор. 
Министерството за финансии е должно во рок од 

седум дена од денот на добивањето на барањето да по-
стапи по истото и доколку планираните средства за 
конкретната набавка се обезбедени со Буџетот на Ре-
публика Македонија за тековната година, да ја издаде 
потврдата и согласноста, од ставот 1 на овој член, а ако 
средствата не се обезбедени писмено да го извести на-
бавувачот корисник и единката корисник на средствата 
од Буџетот на Република Македонија дека не може да 
пристапи кон склучување на договорот. 
Набавувачот корисник и единката корисник на 

средствата од Буџетот на Република Македонија, е дол-
жен пред пристапување кон склучување на договорот, 
да го извести понудувачот за потребата од добивање на 
потврда и согласност од ставот 1 на овој член. 
Понудувачот е должен пред склучување на догово-

рот да побара примерок од потврдата и согласноста од 
ставот 1 на овој член. 
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Доколку се склучи договор спротивно на одредбите 

од ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член, договорот се смета 
за ништовен. 
Набавувачот и понудувачот се должни да постапат 

согласно со ставовите 1, 3 и 4 на овој член и во случаи-
те на склучување на анекс на главниот договор.� 

 
Член 4 

По членот 58 се додаваат три нови члена 58-а, 58-б 
и 58-в, кои гласат: 

 
�Член 58-а 

Набавувачот е должен во рок од седум дена од де-
нот на донесувањето на одлуката за избор на најпово-
лен понудувач, по писмен пат, да го извести понудува-
чот дека е избран за најповолен. 
Известувањето од ставот 1 на овој член претставува 

потврда за понудувачот дека е дефинитивно утврден за 
носител на договорот. 
За изборот на најповолен понудувач, писмено се из-

вестуваат и сите други понудувачи учесници во по-
стапката во рокот од ставот 1 на овој член. 

 
Член 58-б 

Во рок од седум дена од денот на истекот на рокот 
за поднесување на жалба, односно од денот на конеч-
носта на одлуката по жалбата, се потпишува договор. 
Од страна на набавувачот, договорот го потпишува 

одговорното лице (функционерот, односно работовод-
ниот орган) или лице овластено од него, а од страна на 
носителот на набавката-овластен потписник. 
По потпишување на договорот од одговорното лице 

на набавувачот корисник и единката корисник на 
средствата од Буџетот на Република Македонија, исти-
от треба да биде заверен со потпис и печат од овласте-
но лице од министерот за финансии. 
Доколку договорот не биде заверен со потпис и пе-

чат од овластено лице од министерот за финансии ќе се 
смета за ништовен. 
Избраниот понудувач ќе пристапи кон потпишува-

ње на договорот под услов истиот претходно да е заве-
рен со потпис и печат од овластено лице од министерот 
за финансии. Во спротивно евентуалната штета што би 
можела да настане поради преземање на одредени 
активности за реализирање на предметот на договорот 
ќе паднат на товар на избраниот понудувач. 
Одредбите од ставовите 2, 3, 4 и 5 на овој член се 

применуваат и при склучување на анекси на главниот 
договор.   

Член 58-в 
Заради водење на единствена евиденција на јавните 

набавки во Министерството за финансии, корисниците 
и единките корисници на средствата од Буџетот на Ре-
публика Македонија, се должни да достават примерок 
од склучениот договор за јавни набавки, во рок од 15 
дена од денот на склучувањето на договорот. 
Одредбите од ставот 1 на овој член, се применуваат 

и при склучување на анекси на главниот договор и на 
договорите склучени кога набавката била извршена по 
пат на непосредно спогодување.� 

 
Член 5 

Во членот 61 ставот 3 се менува и гласи: 
�Членот на комисијата од ставот 1 на овој член мо-

же да биде разрешен пред истекот на мандатот за кој е 
избран, во иста постапка како и за неговиот избор, са-
мо доколку: 

- му е изречена казна за кривично дело против имо-
тот; 

- несовесно и ненавремено ја извршува работата во 
Комисијата; 

- издаде деловна тајна со која се стекнал во текот на 
работењето во Комисијата и 

- поднесе доброволна писмена оставка. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во �Службен весник на Република Македонија�, а ќе 
се применува од 1 април 2003 година. 

___________ 
 

L I G J I 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR FURNIZIME PUBLIKE 
 

Neni 1 
Në ligjin për furnizime (“Gazeta Zyrtare e Republikës 

së Maqedonisë”,nr.26/98, 50/01 dhe 2/02,pas nenit 2 
htohet neni i ri 2-a i cili  thot: s 

“Neni2-a 
Në furnizimet publike përkatësisht aplikohen 

përcaktimet e Ligjit për marëdhnijet obligative nëse me 
këtë Ligj nuk ësht përvcaktuar ndryshe.  

Neni 2 
Në nenin 7 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 33  i 

cili thot: 
“Furnizuesit shfrytëzues individe shfrytëzues të 

mjeteve prej Buxhetit të Republikës së Maqedonisë në 
vendimin për nevojën e furnizimit janë të obliguar ta 
përcaktojnë llogarinë, programën buxhetore dhe 
[nshkall[n e t[ dalave". n 

Neni 3 
Neni 58 ndryshohet dhe thot:  

“Neni 58 
Në afat prej 5 ditësh prej ditës së  sjelljes së vendimit 

për zgjedhjen e ofruesit më të volitshëm ,para nënshkrimit 
të marvrshtjes,furnizuesi shfrytëzues dhe individ 
shfrytëzues i mjeteve të Buxhetit të Republikës së 
Maqedonisë ,është i obliguar t’i parashtroj kërkesë me 
shkrim Ministrisë për financa ,për dhënije të vërtetimit për 
mjete të siguruara financiare dhe pajtim për hyrje kah 
lidhja për kontratë. 

Ministria e financave është e obliguar në afat prej 7 
ditëve nga  dita  e pranimit të kërkesës të vepron në të dhe 
nëse mjetet e planifikuara për furnizim konkret janë të 
siguruaara me buxhettin e Republikës së Maqedonisë për 
vitin vijues ,në pajtim me Paragrafin 1 të këtij Neni ,por 
nëse mjetet nuk janë të siguruara me shkrim ta njohtoj 
furnizuesin shfrytëzues dhe individin shfrytëzues të 
mjeteve nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë se nuk 
mundd të lidh kontratë. 

Furnizuesi shfrytëzues dhe individ shfrytëzues i 
mjeteve nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë ,është i 
obliguar që para hyrjes për lidhje kontrate ta njohtoj 
ofruesin për nevojën e marjes së vërtetimit konform  
Paragrafit 1 i këtij neni. 

Ofruesi është i obliguar që para lidhjes së kontratës të 
kërkoj ekzemplar nga vërtetimit konform Paragrafit 1 i 
këtij Neni. 

Nëse lidhet kontratë kundër përcaktimeve nga Paragrafi 
1,2,3 dhe 4 të këtij Neni ,kotrata logaritet e pavlerë. 

Furnizuesi dhe ofruesi janë të obliguar të veprrojnë  
konform me Paragrafin 1,3 dhe 4 të këtij  Neni edhe në 
rastet e lidhjes së aneksit në kontratë kryesore.”  

Neni 4 
Pas Nenit 58 sshtohen tre nene të rinj 58-a ,58-b dhe 

58-c të cilat thonë:  
“Neni 58-a 

Furnizuesi është i obliguar që në afat prej 7 ditësh nga 
dita e sjelljes së vendimit për zgjedhje të ofruesit më të 
volitshëm ,me anë të shkrimit ta lajmëron ofruesin se është 
zgjedhur si më i volitëshëm. 

Informimi nga paragrafi 1 i këtij neni paraqet vërtetim 
për ofruesin se është vërtetuar definitivisht për bartës të 
kontratës. 

Për zgjedhjen e ofruesit më të volitëshëm, me shkrim të 
lajmërohen edhe ofruesit tjerë pjesëmarës në procedurën në 
afatin e paragrafit 1 të këtij neni . 

Neni 58 b 
Pas kalimit të afatit për parashtrim të ankesës 

përkatësishtë pas vendimit përfundimtar pas ankesës , në 
afat prej 7 ditësh nënshkruhet kontrata. 
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Nga ana e furnizuesit, kontratën e nënshkruan personi 
përgjegjës (funksionarri,gjegjësisht organi drejtues i punës 
)ose person i autorizuar prej tij , kurse nga  ana e bartësit të 
furnizimit –nënshrues i autorizuar. 

Pas nënshkrimit të kontratës nga ana e personit 
përgjegjës të furnizuesit shfrytëzues dhe individd 
shfrytëzues i mjeteve prej Buxhetit të Republikës së 
Maqedonisë i njejti duhet të jetë i vërtetuar me nënshkrim 
dhe vulë nga  personi i autorizuar prej ministrit të 
finansave. 

Nëse kontrata nuk vërtetohet me nënsshkrim dhe vulë 
nga personi i autorizuar prej ministrit të financave ddo të 
llogaritet i pavlerë. 

Ofruesi i zgjedhur do të hyj në nënshrkimin e kontratës 
me kusht që i njejti paraprakisht të jetë i vërtetuar me 
nënshkrim dhe vulë prej personit të autorizuar nga ministri 
i financave. 

Në të kundërtën dëmi eventual që mund të ndodh për 
shkak të ndërmarjes së aktiviteteve të përcaktuara për 
realizimin e lëndës së kontratës do të hudhen në barën e 
ofruesit të zgjedhur. 

Përcaktimet nga paragrafi 2,3,4 dhe 5 të këtij neni 
aplikohen edhe gjatë lidhjes së anekseve të kontratës 
kryesore .  

Neni 58-c 
Përshkak të udhëheqjes së evidencës kryesore të 

ofertave publike në Ministrinë e financave ,shfrytëzuesit 
dhe individët shfrytëzues të mjeteve nga Buxheti i 
Republikës së Maqedonisë ,janë të obliguar të dorëzojnë 
shembull nga kontrata e lidhur për furnizime publike ,në 
afat prej 15 ditësh nga dita e lidhjes së kontratës. 

Përcaktimet e paragrafit 1 të këtij neni ,aplikohen edhe 
gjatë lidhjes së anekseve të kontratës kryesore dhe të 
kontratave të lidhura kur ffurnizimi ka qenë i kryer 
nëpërmjet të marëveshjes pa ndërmejtësim.”  

Neni 5 
Në nenin 61 paragrafi 3 ndryshon dhe thot: 
“Anëtari i komisionit nga paragrafi 1 i këtij neni mund 

të jetë i shkarkuar nga detyra para kalimit të mandatit për të 
cilin është i zgjedhur , në të njejtën mënyrë si edhe për 
zgjedhjen e tij , vetëm nëse : 

-i është shpallur dënimi për vepër penale kundër 
pronës; 

-punën në Komision e kryen me pandërgjgjshmëri dhe 
jo në kohë; 

-tregoi fshehtësi pune të cilën e ka arritur gjatë punës 
në Komision , dhe  

- parashtroi dorëheqje me shkrim vullnetarishtë 
Neni 6 

Ky Ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në “gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, kurse do të 
aplikohet prej 1 Prill të vitit 2003. 

___________ 
596. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА 
НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за продажба на становите во општестве-
на сопственост,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 28 март 2003 година. 
 
       Бр. 07-1443/1     Претседател 
28 март 2003 година     на Република Македонија, 
 
 
          Скопје          Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА 

СОПСТВЕНОСТ 
 

Член 1 
Во Законот за продажба на становите во општестве-

на сопственост (�Службен весник на Република Маке-
донија� број 36/90, 62/92 и 7/98), во членот 7 ставот 1 
се менува и гласи: 

�Плаќањето на цената на станот се врши во целост 
или во рати, во денари или денари стекнати по основ 
на продажба на ефективна странска валута и со обврз-
ниците издадени од страна на Република Македонија 
за исплатување на депонираните девизни влогови на 
раѓаните и за денационализација.� г

 
Член 2 

Во членот 7-а по ставот 1 се додаваат два нови ста-
ва 2 и 3, кои гласат: 

�Деловната банка е должна да се грижи редовно да 
се врши плаќањето на обврските од страна на купува-
чите на становите по основ на продадените општестве-
ни станови, за што банката добива надоместок во виси-
на од 2% месечно од наплатените средства од продаж-
ба на становите во општествена сопственост. 
Министерот за финансии и банките од ставот 1 на 

овој член ќе склучат договор за регулирање на начинот 
и постапката под кои ќе се врши наплатата на средс-
твата од купувачите на становите.�  

 
Член 3 

П
 
о членот 7-а се додава нов член 7-б, кој гласи: 

�Член 7-б 
Становите изградени со здружени средства по било 

кој основ, а кои се заведени на поранешни претприја-
тија или установи, како и становите на претпријатијата 
кои се ликвидирани, приватизирани или се во стечај и 
деловите од заедничките простории адаптирани во 
станбен простор, се државна сопственост. 
Со становите од ставот 1 на овој член, управува Јав-

ното претпријатие за стопанисување со станбен и дело-
вен простор на Република Македонија. 
Владата на Република Македонија ги евидентира 

становите и лицата што ги користат становите од ста-
вот 1 на овој член.�  

Член 4 
Членот 9 се менува и гласи: 
�Средствата остварени од продажба на становите се 

приход на Буџетот на Република Македонија.�  
Член 5 

Членот 13 се менува и гласи: 
�На носителите на станарското право кои нема да 

го купат станот, правото на користење на станот се 
трансформира во право на закуп, под услови и на на-
чин утврдени со прописите од областа на домувањето.�   

Член 6 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во �Службен весник на Република Македонија�. 
___________ 

 
LIGJI 

PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR 
SHITJE TË BANESAVE NË PRONËSI SHOQËRORE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për shitje të banesave dhe pronësi 
shoqërore(“Gazetë zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
nr.36/90,62/92 dhe 7/98),në nenin 7 paragrafi 1 ndryshohet 
si vijon: 

“Pagesa e çmimit të banesës bëhet në tërtësi ose në 
këste, në denarë ose në denarë të fituara nga shitja e valutës 
së huaj efektive dhe të letrave me vlerë të lëshuara nga ana 
e Republikës së Maqedonisë për pagesën e mjeteve të 
deponuara devizore të qytetarëve si dhe për 
denacionalizimin”. 
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Neni 2 
Në nenin 7-a,pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafe të 

reja 2 dhe 3  si vijon: 
“Banka afariste është e obliguar që të kujdeset që 

rregullisht të bëhet pagesa e obligimeve nga ana e blerëzve 
të banesave në bazë të banesave shoqërore të shitura, për 
çka banka përfiton kompenzim në lartësi prej 2% në muaj 
nga mjetet e paguara prej shitjes së banesave në pronë 
shoqërore. 

Ministri i Financave dhe bankave nga paragrafi 1 i këtij 
neni do të lidhin marrëveshje për rregullimin e mënyrës 
dhe procedurës sipas të cilës do të bëhet pagesa e mjeteve 
të blerëzve të banesave.”  

Neni 3 
Pas neni 7-a shtohet neni i ri 7-b si vijon:  

“Neni 7-b 
Banesat  të bashkuara mbi çfarëdo baze , të cilat janë të 

evidentuara në ndërmarrjet  ose  
Entet  të mëparshme, si dhe banesat e ndërmarrjeve të 

likfiduara, privatizuara ose janë në falimentim dhe pjesët 
nga lokalet të përbashkëta të adaptuara për banim, janë 
pronësi  shtetërore. 

Me banesat nga paragrafi 1 i këtji neni administron 
ndërmarrja publike për ekonomizim me banesat dhe lokalet 
afariste të Republikës së Maqedonisë. 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë i evidenton 
banesat dhe personat që i shfrytëzojnë banesat nga 
paragrafi 1 të këtij neni.”  

Neni 4 
Neni 9 ndryshonsi vijon: 
“Mjetet e realizuara nga shitja e banesave janë të hyra 

të Buxhetit të  Republikës së Maqedonisë.”  
Neni 5 

Neni 13 ndryshohetsi vijon: 
“Bartësve të së drejtës banesore të cilit nuk do ta blejnë 

banesën, e drejta e shfrytëzimit të banesës u transformohet 
në të drejtë për qira, me kushte dhe mënyrat  të  
përcaktuara me rdispozitat nga lëmia e banimit.”  

Neni 6 
Ky ligj hynë fuqi me ditën e shpalljes në “Gazetën 

zyrtare të Republukës së Maqedonisë” 
___________ 

597. 
Врз основа на член 76 ставови 2 и 3 од Уставот на Ре-

публика Македонија, Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 1 април 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА АНКЕТНА КОМИСИЈА ЗА ИС-
ПИТУВАЊЕ НА ПРЕЗЕНТИРАНИТЕ ВИДЕОМА-
ТЕРИЈАЛИ И ДРУГИТЕ ПОДАТОЦИ ОД ВМРО-
ДПМНЕ И НА ЦЕЛОКУПНИТЕ ВИДЕОМАТЕРИ-
ЈАЛИ, ДРУГИ ПОДАТОЦИ И СЛУЖБЕНИ ДОКУ-
МЕНТИ ОД ИСПРАШУВАЊЕТО НА ПЕТРИТ АМЕ  
СО КОИ РАСПОЛАГА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се основа Анкетна комисија за ис-

питување на презентираните видеоматеријали и други-
те податоци од ВМРО-ДПМНЕ и на целокупните виде-
оматеријали, други податоци и службени документи од 
испрашувањето на Петрит Аме со кои располага Мини-
стерството за внатрешни работи (во натамошниот 
текст: Анкетна комисија).  

Член 2 
Во испитувањето на видеоматеријалите и другите 

податоци, Анкетната комисија ќе соработува со Влада-
та на Република Македонија, Министерството за вна-
трешни работи и другите надлежни органи, што можат 
да придонесат за утврдувањ  на состојбите. е

 
Член 3 

Анкетната комисија се состои од претседател и пет 
члена кои се избираат од редот на пратениците и тоа: пре-
тседател и двајца члена од редот на пратениците на поли-
тичките партии од опозицијата и тројца члена од редот на 
пратениците на политичките партии кои се на власт. 

Член 4 
Врз основа на наодите Анкетната комисија ќе из-

готви и на Собранието на Република Македонија ќе му 
поднесе извештај во рок од 30 дена од именувањето на 
Анкетната комисија.  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
     Бр. 07-1535/1   Претседател 
1 април 2003 година           на Собранието на Република 
          Скопје                 Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
598. 
Врз основа на членовите 1, 7 и 12 од Законот за ре-

публичките награди (�Службен весник на СРМ� бр. 
40/87 и 36/89 и �Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 82/99), Одборот за доделување на наградата 
�За годишни остварувања во областа на публицистика-
та и новинарството�, на седницата одржана на 12 фе-
вруари 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА �ЗА ГОДИШ-
НИ ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА ПУБЛИЦИ-
СТИКАТА И НОВИНАРСТВОТО� ЗА 2002 ГОДИНА  

I. Наградата �За годишни остварувања во областа 
на публицистиката и новинарството� за 2002 година, 
во областа на публицистиката се доделува на Томислав 
Османли за книгата �СТРИП запис со човечки лик�. 

II. Наградата �За годишни остварувања во областа 
на публицистиката и новинарството� за 2002 година, 
во областа на новинарството се доделува на Анита Пе-
тровска за ТВ емисија за хендикепираниот Гоце Коцев. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
      Бр. 07-1461/2           Претседател на Одборот, 
31 март 2003 година                  Иван Андреевски, с.р. 

    Скопје 
___________ 

599. 
Врз основа на член 41 од Законот за девизно рабо-

тење (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
34/2001, 49/2001, 103/2001 и 54/2002) и точка 3 од Од-
луката за известување за работи со хартии од вредност 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
53/2002), гувернерот на Народна банка на Република 
Ма едонија, на 28.03. 2003 година го донесе следното к

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УПАТСТВОТО 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗВЕСТУ-
ВАЊЕ ЗА РАБОТИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 
Во Упатството за спроведување на Одлуката за из-

вестување за работи со хартии од вредност У.Бр. 09/2-9 
("Службен весник на Република Македонија" бр.79/02), 
се вршат следните измени и дополнувања: 

1. Во делот I. ОПШТИ ОДРЕДБИ,  точка 3.  се ме-
нува и гласи: 

3. Известувачите известуваат на образец  "Извештај 
за работи со хартии од вредност" (ИХВ) кој е составен 
дел на ова упатство, во електонска форма. Известува-
чите кои не можат да го достават извештајот ИХВ во 
електронска форма, известуваат на истиот образец во 
хартија испечатен од електронската форма со потпис и 
печат од известувачот. Образецот треба да биде попол-
нет во два примерока, од кои еден за Народна банка на 
Република Македонија. Доколку во извештајниот ме-
сец, известувачот немал  оставени хартии од вредност 
кои се предмет на известување, известувачот доставува 
писмено известување за истото. 
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 - за тип на клиент 4 "нерезидент физичко ли-
це"идентификациониот број со кој нерезидентот ја 
пријавил сопственоста во Централниот Депозитар за 
Хартии од вредност, (40АН). 

2. Во делот I. ОПШТИ ОДРЕДБИ, во точка 6. При-
логот бр. 3 се менува и е составен дел на ова упатство. 

3. Во делот I. ОПШТИ ОДРЕДБИ, точка 7. се мену-
ва и гласи: 

5. Во  ДЕЛ (3.) ПОРТФОЛИО НА ХАРТИЈАТА ОД 
ВРЕДНОСТ ВО ИЗВЕШТАЈНИОТ ПЕРИОД, точката 
(3.6). се менува и гласи: 

7. Известувачот изготвува извештај за секој одде-
лен имател на одделна хартија од вредност. Извешта-
јот, доставен од еден известувач  за еден вид на хартија 
од вредност и за еден клиент добива единствен број на 
Народна банка на Република Македонија .  

3.6.1. Оставени или повлечени хартии од вредност 
за тргување во извештајниот месец (12 Н): со позити-
вен предзнак се внесува вредноста на оставените хар-
тии од вредност за кои во извештајниот месец е даден 
налог за продажба, а кои не влегуваат во почетната со-
стојба за тој месец, или со негативен предзнак вредно-
ста на хартиите од вредност за кои во извештајниот ме-
сец е даден налог за нивно повлекување од продажба, а 
кои биле вклучени во почетната состојба на извештај-
ниот месец (во МКД); 

Броевите се доделуваат автоматски, при електрон-
ски внос или рачно од Народна банка на Република 
Македонија за извештаите во хартија. За секој нареден 
извештај за истата хартија од вредност и за истиот кли-
ент, известувачот се повикува на единствениот број на 
Народна банка на Република Македонија, се додека тоа 
портфолио е предмет на известување.  

4. Во  ДЕЛ (1). ОПШТИ ПОДАТОЦИ,  точката 1.7 
се менува и гласи: 3.6.2. Курсни разлики (12 Н): со позитивен предз-

нак позитивните курсни разлики или со негативен 
предзнак негативните курсни разлики (во МКД); 

1.7.1 Во полето "Тип на клиент", известувачот, во за-
висност од тоа за каков клиент известува,  внесува  (1Н): 

3.6.3. Промени во пазарна цена (12): промените во 
пазарната цена на хартијата од вредност во месецот на 
известување (во МКД). 

- број 1 за клиент резидент правно лице; 
- број 2 за клиент резидент физичко лице; 
- број 3 за клиент нерезидент правно лице; 

6. Во  точка 3.7. , став 2 се менува и гласи: - број 4 за клиент нерезидент физичко лице. 
Контролен износ: 3.1. + 3.2 - 3.3 + 3.4 - 3.5 +/- 3.6.1 

+/- 3.6.2 +/- 3.6.3 = 3.7. 
1.7.2. Во полето "Идентификационен број" се внесува: 
- за тип на клиент 1 "резидент правно лице" -  мати-

чен број на правното лице од Регистарот на правни ли-
ца на Република Македонија (7Н); 

7. Ова упатство стапува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�, а ќе се применува од 01.04.2003 година за извешта-
ите кои до Народна банка се доставуваат од 01.05.2003 
година. 

- за тип на клиент 2 "резидент физичко лице" - 
единствениот матичен број на резидентот физичко ли-
це - ЕМБ, (13Н); 

 - за тип на клиент 3 "нерезидент правно лице": 
идентификациониот број  со кој нерезидентот  ја прија-
вил сопственоста во Централниот Депозитар за Хартии 
од вредност, (40АН); 

     У. бр. 09/2-9/1                               Гувернер, 
28 март 2003 година    Љубе Трпески, с.р.  

    Скопје 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

(ИХВ) 
 

Дел 1: Општи податоци 
* Задолжително се пополнуваат ставките од 1.1. до 1.4 
* Ставките од 1.5 до 1.8 се пополнуваат само во случај на извештај за странка 
  

1.0 Единствен број на НБРМ  
1.1 Месец и година   
1.2 Матичен број  на известувачот  (од Регистерот на правни лица -ДЗСМ)        
1.3 Вид на извештај: 

 1 
 2 

Извештај на овластен учесник за своја сметка 
Извештај на овластен учесник за сметка на клиент 

 3 Извештај на издавач - резидент на должничка хартии од вредност во странство 
1.4 Облик на трансакција:  

 1 МРН ХВ издадени во Р.М. од страна на резиденти и во сопственост на нерезиденти 
 2 МНР ХВ издадени во Р.М. од страна на нерезиденти и во сопственост на резиденти 
 3 СНР ХВ издадени во странство од страна на нерезиденти  и во сопственост на 

резиденти 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  

4 СРН ХВ издадени во странство од страна на резиденти  и во сопственост на 
нерезиденти 

 5 СРР 

  
  

ХВ издадени во странство од страна а резиденти и во сопственост на резиденти
1.5 Држава на клиентот (ИСО код на државата на клиентот, од Шифрарникот на 

земји): 
   

1.6 Назив (фирма)  на клиентот :  
1.7.1 Тип на клиент 1 2 3 4 

1.7.2 Идентификационен Број  
 

1.8 Сектор на клиентот: (сектор на клиентот според 
Шифрарникот на сектори) 

    

  
 

 н 
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Д ел 2: Хартија од вредност 
 * за вид на извештај 1) или 2) се пополнуваат ставките 2.1;  2.4; 2.5;  2.6;  2.7;  2.9 
 * за вид на извештај 1) или 2) при прво купување на ХВ се пополнуваат сите ставки од дел 2 
 * за вид на извештај 3)  се пополнуваат сите ставки од дел 2   

2.1 Држава на издавачот (ИСО код на државата на издавачот, од Шифрарникот на 
земји):    

 

2.2 Назив (фирма) на издавачот  
2.3 Матичен број на издавачот: 

 2.3.1 Матичен број на издавачот-резидент ,правно лице     
 2.3.2 Издавач -нерезидент, правно лице    

2.4 Сектор на издавачот: (сектор на клиентот според 
Шифрарникот на сектори) 

    

2.5 ИСИН код на хартијата од вредност: (од КХВ)     
2.6 Ознака на хартијата од вредност (тикерот кој 

е   доделен од Македонска берза 
   

2.7 Вид на хартијата од вредност  
(ЦФИ код според ИСО стандардот  10962) 

      

2.8 Број на издадени лотови (број на сите издадени лотови на  
хартијата  од вредност) 

      

2.9 Валута на номинална вредност (ИСО код на државата според Шифрарникот на 
земји ) 

 

2.10 Номинална вредност на лотот  (во валута од точка 2.9)             
 

Дел 3: Портфолио на хартијата од вредност во извештајниот период 
3.1 Почетна состојба  

 * Во тип на извештај: 
  1 се внесува состојбата на ХВ на крајот на 

претходниот месец во  МКД по последната 
пазар-на цена 

               

  2 се внесува состојбата на ХВ на крајот на 
претходниот месец во  МКД по последната 
пазар-на цена 

               

  3 се внесува номиналната вредност на 
претходно издадените ХВ во  МКД 

               

3.2 Издавање (или купување на примарниот пазар) : 
  1 се внесува пазарната вредност на купените ХВ во 

МКД по последната пазарна цена на при-марниот 
пазар во месецот на известување 

            

  2 се внесува пазарната вредност на купените ХВ во  
МКД по последната пазарна цена на при-марниот 
пазар во месецот на известување 

            

  3 се внесува номиналната вредност на емисијата на 
ХВ во месецот на известување во  МКД 

            

3.3 Доспевање: (ноиналната вредост на главницата на 
должничките ХВ, стасана за плаќање во 
месецот на известувањето) 

            

3.4 Купување на секундарниот пазар : 
   се внесува пазарната вредност на купените ХВ во  

МКД во месецот на известувањето 
            

3.5 Продажба на хартии од вредност : 
   се внесува пазарната вредност на продадените ХВ 

во  МКД во месецот на известувањето 
            

3.6.1. Оставени или повлечени хартии од вредност за тргување во 
извештајниот месец 

            

3.6.2. Курсни разлики             
3.6.3. Промени во пазарна цена             

3.7 Конечна состојба:    
  1 се внесува состојба на ХВ на крајот на 

извештајниот месец во  МКД, по пазарна 
цена 

               

  2 се внесува состојба на ХВ на крајот на 
извештајниот месец во  МКД, по пазарна 
цена 

               

  3 се внесува номиналната вредност на 
издадените ХВ на крај на извештајниот 
месец во  МКД 
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3.

3.

3.1

3.1

3.1

3.1
3.1

3.1
3.1
3.1
3.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

НАЦИОН
НА 

Шифр
изработен
на станда
ктори ("Сл
фрарникот
логиката п

 
- СЕК
С.11 - 
С.12 - 
С.121 
С.122 
С.123 

рителни д
С.124 
С.125 

освен ПИ
С.13 - 
С.14 - 
С.15 -

домаќинс
 
- СЕК
С.21 - 
С.22 - 
С. 221
С.222 
С.223 

рителни д
С.224 
С.225 

освен  ПИ
С.226 
С.23 - 
С.24 - 
С.25 -

домаќинс
 Логичка контрола: контролен износ: 3.1 + 3.2 -3.3 +3.4 -3.5 +/- 3.61 +/- 3.6.2 +/- 3.6.3 = 3.7
8 Доход (приход):(дивидендите и каматите на портфолиото, 
вк-лучувајќи го и дисконтот, стасани во месецот на 
известувањето) 

            

9 Провизија: (износ на провизијата која била платена во 
месецот на известувањето во  МКД, која е трошок за 
клиентот) 

            

0 Данок: (данок кој што бил платен  во месецот на 
известувањето во МКД, кој е трошек на клиентот)

            

1 Број на лотови: 
 * Во тип на извештај: 
  1 се запишува конечната вредност на портфолиото од точка 3.7 во број 

на лотови 
      

  2 се запишува конечната вредност на портфолиото од точка 3.7, во број 
на лотови 

      

  3 се запишува бројот на лотовите на издадените ХВ на крај на месецот       

2 Старателска сметка: (врз Основа на Одлуката за начинот и условите за работа на нерезиденти 
со хартии од вредност во Република Македонија., Сл.в. на РМ бр. 
53/2002) 

  1 Неризедентот има отворена старателска сметка 
  0 Нерезидентот нема отворено старателска сметка  

3 Држава на пазарот (ИСО код на државата според Шифрарникот на земји)    
4 Валута на зделката (ИСО код на валута на трансакцијата според Шифрарникот на 
земји) 

 

5 Држава на конечниот посредник (ИСО код на државата на кон.посред.)    
6 Назив (фирма) на конечниот посредник  
7 Држава на старателската банка(ИСО код на државата според Шифрарникот на земји)    
8 Назив на старателската банка  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ Прилог бр. 3  600.  Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девиз-
ното работење (�Сл. весник на РМ� бр. 34/01, 49/01, 
103/01 и  54/02), точка 13 од Одлуката за начинот и ус-
ловите за работа на нерезиденти со хартии од вредност 
во Република Македонија (�Сл. весник на РМ� бр. 
53/02, 11/03 и 19/03) и член 69 став 1 од Законот за На-
родна банка на Република Македонија (�Сл. весник на 
РМ� бр.3/02), гувернерот на Народна банка на Репуб-
лик  Македонија го донесе следното 

АЛНА СТАНДАРДНА КЛАСИФИКАЦИЈА 
 ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ 
арникот на сектори на резидентина резиденти е 
  согласно Одлуката за утврдување на нацинал-
рдна класификација на институционалните се-
ужбен весник на РМ" бр. 53/2002), додека ши-
 на сектори на нерезиденти суштински ја следи 
рименета кај секторизацијата на резиденти. а

 
ТОРИ НА РЕЗИДЕНТИ: У П А Т С Т В О 
нефинансиски друштва ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВО-

ТО ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПРАВОТО 
СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
ВРЕДНОСТА НА ПРАВОТО ЗА КУПУВАЊЕ НА 
ДЕВИЗИ ОД НАРОДНА БАНКА  НА РЕПУБЛИКА  

финансиски друштва: 
- централна банка 
- други монетарни - финансиски институции 
-други финансиски посредници, освен осигу-
руштва и пензиски фондови  МАКЕДОНИЈА  - помошни финансиски институции  

Во Упатството за начинот на користење на правото 
согласно Одлуката за определување на вредноста на 
правото за купување на девизи од Народна банка на Ре-
публика Македонија  (�Сл. весник на РМ� бр. 82/02) се 
вршат следните измени и дополнувања: 

- осигурителни друштва и пензиски фондови 
ОМ 
држава 
домаќинства 
 непрофитни институции кои им служат на 
твата 1. Во преамбулата зборовите: "Врз основа на член 

40 став 3 и член 41 од Законот за девизно работење 
(�Сл.весник на РМ� бр.34/01, 49/01, 103/01 и 54/02) и 
точка 5 од Одлуката за определување на вредноста на 
правото за купување на девизи од Народна банка на Ре-
публика Македонија (�Сл. весник на РМ� бр.81/02) и 
член 69 од Законот за Народна банка на Република Ма-
кедонија (�Сл. весник на РМ� бр.3/02)" се заменуваат 
со зборовите:  "Врз основа на член 16 став 3 од Законот 
за девизно работење (�Сл. весник на РМ� бр. 34/01, 
49/01, 103/01 и 54/02), точка 13 од Одлуката за начинот 
и условите за работа на нерезиденти со хартии од вред-
ност во Република Македонија (�Сл. весник на РМ� бр. 
53/02, 11/03 и 19/03) и член 69 став 1 од Законот за На-
родна банка на Република Македонија (�Сл. весник на 
РМ� бр.3/02)". 

ТОРИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ: 
нефинансиски друштва 
финансиски друштва: 
 - централна банка 
- други монетарни-финансиски институции 
- други финансиски посредници, освен осигу-
руштва и пензиски фондови  
- помошни финансиски институции 
- осигурителни  друштва и пензиски фондови 
ОМ 
-  меѓународни финансиски организации 
држава 
домаќинства 
 непрофитни институции кои им служат на 
твата 
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2. Во називот на Упатството зборовите: "за начинот 
на користење на правото согласно Одлуката за опреде-
лување на вредноста на правото за купување на девизи 
од Народна банка на Република Македонија" се заме-
нуваат со зборовите: "за реализација на Одлуката за на-
чинот и условите за работа на нерезиденти со хартии 
од вредност во Република Македонија, по основ на ко-
ристење на правото за купување на девизи од Народна 
банка на Република Македонија". 

3. Во точка 13.  во делот Б. СОДРЖИНА НА БАРА-
ЊЕТО се вршат следните измени: 

- потточка 9) се менува и гласи: "Инвеститор. Во 
првото поле се внесува лицето кое во трансакцијата се 
јавува како имател на хартии од вредност, односно на-
зивот на нерезидентот, а во второто поле неговиот 
идентификационен број". 

- потточка 10) се менува и гласи: "Кустодиска (ста-
рателска) сметка. Се внесува бројот на старателската 
сметка 99586 - Обврски врз основа на хартии од вред-
ност во сопственост на нерезидент, бројот на сметката 
на која банката ја книжела обврската". 

4. Во образецот КП - Барање за користење на право 
за купување на девизи од НБРМ под Б. СОДРЖИНА 
НА БАРАЊЕТО се вршат следните измени: 

- редот 9. Инвеститор се дели на два дела. Во прво-
то поле се внесува лицето кое во трансакцијата се јаву-
ва како имател на хартии од вредност, односно називот 
на нерезидентот, а во второто поле неговиот идентифи-
кационен број". 

- во редот 10. Зборот "кај" се брише. 
- редот "16. Износ на репатријација" се брише. 

(Прилог на образец КП кон упатството). 
5. Ова упатство стапува  во сила со денот на потпи-

шувањето и ќе се објави  во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

 
   У.Бр. 09/3-III-2             Гувернер, 
1 април 2003 година                 Љубе Трпески, с.р. 
          Скопје 

 
Барање за користење на право за купување на девизи  
од НБРМ 

Правата важат од:_________ до: __________ 

 

А. ОПШТИ ПОДАТОЦИ 
1. Назив на овластениот 
    учесник 
2. МБ 
3. Седиште 
4. Телефон/факс 

5. Одговорен работник 
6. Електронска пошта 
7. Период на извештајот 
8. Датум на праќање во 
    НБРМ 

 
 
Б. СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО 
 

9. Инвеститор име      
 Иден.број     
10. Кустодиска сметка      
11. Број на заклучница      
Користење на право      
12. Вид на трансакција      
13. Датум на реализација      
14. ИСИН      
     
15. Шифра на валута     ВКУПНО
16. Номинален износ      
17. Пазарна вредност      
18. Користи права      
19. Почетен сериски број      
20. Краен сериски број      
21. Датум на трансфер      
22. Кустодиска сметка во денари       

601. 
Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно-

то работење (�Сл. весник на РМ� бр.34/01, 49/01, 
103/01 и 54/02), точка 13 од Одлуката за начинот и ус-
ловите за работа на нерезиденти со хартии од вредност 
во Република Македонија (�Сл. весник на РМ� бр. 
53/02, 11/03 и 19/03) и член 69 став 1 од Законот за На-
родна банка на Република Македонија (�Сл. весник на 
РМ� бр. 3/02),  гувернерот на Народна банка на Репуб-
лика Македонија, го донесе следното 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВО-
ТО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРАВОТО ЗА 
КУПУВАЊЕ НА  ДЕВИЗИ ОД НАРОДНА БАНКА  

НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 
 
Во Упатството за реализација на Одлуката за опре-

делување на вредноста на правото за купување на де-
визи од Народна банка на Република Македонија (�Сл. 
весник на РМ� бр. 81/02) се вршат следните измени и 
дополнувања: 

1. Во преамбулата зборовите: "Врз основа на член 
41 и член 40 став 3, и точка 5 од Одлуката за определу-
вање на вредноста на правото за купување на девизи од 
Народна банка на Република Македонија (�Сл. весник 
на РМ� бр.81/02) и член 68 став 2 од Законот за Народ-
на банка на Република Македонија (�Сл. весник на 
РМ� бр.3/02)" се заменуваат со зборовите: "Врз основа 
на член 16 став 3 од Законот за девизно работење (�Сл. 
весник на РМ� бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 54/02), точка 
13 од Одлуката за начинот и условите за работа на не-
резиденти со хартии од вредност во Република Маке-
донија (�Сл. весник на РМ� бр. 53/02, 11/03 и 19/03) и 
член 69 став 1 од Законот за Народна банка на Репуб-
лика Македонија (�Сл. весник на РМ� бр.3/02)". 

2. Во називот на Упатството зборовите: "за реализаци-
ја на Одлуката за определување на вредноста на правото 
за купување на девизи од Народна банка на Република 
Македонија" се заменуваат со зборовите: "за реализација 
на Одлуката  за начинот и условите за работа на нерези-
денти со хартии од вредност во Република Македонија, 
по основ купување на право за купување на девизи од На-
родна банка на Република Македонија". 

3. Во точката 1 зборот "и користење" се брише. 
4. Во точка 11 зборовите: "2 работни дена пред по-

четокот на календарскиот квартал" се заменуваат со 
зборовите: "3 работни дена во наредниот квартал". 

5. Во точка 13 бројот на сметката: "100-100-16" се 
заменува со број на сметка: "100-111-03 со повикување 
на број 151504", а зборовите: "2 работни дена пред по-
четокот на календарскиот квартал"се заменуваат со 
зборовите: "3 работни дена во наредниот квартал". 

6. Во точка 14 зборовите: "издава потврда со која" 
се заменува со зборовите: "дава известување на банка-
та со кое". 

7. Во точка 16  во делот Б. СОДРЖИНА НА БАРА-
ЊЕТО се вршат следните измени и дополнувања: 

- потточка 9) се менува и гласи: "Инвеститор. Во  
првата колона се внесува лицето кое во трансакцијата 
се јавува како имател на хартии од вредност односно 
називот на нерезидентот, а во втората колона неговиот 
идентификационен број". 

- потточка 10) се менува и гласи: "Кустодиска (ста-
рателска) сметка. Се внесува бројот на старателската 
сметка 99586 - Обврски врз основа на хартии од вред-
ност во сопственост на нерезидент, бројот на сметката 
на која банката ги книжела обврските". 

8. Во образецот Барање за купување на право за ку-
пување на девизи од НБРМ  под Б. СОДРЖИНА НА 
БАРАЊЕТО се вршат следните измени: 

- колона 9. Инвеститор се дели на две колони : прва 
колона име и втора колона идентификационен број   

- во колона 10. Зборот "кај" се брише. (Прилог на 
образецот кон  упатството). 
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602. 9. Ова упатство стапува во сила со денот на потпи-
шувањето и ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Врз основа на член 16 став 3 и член 41 од Законот за 
девизно работење ("Службен весник на РМ" бр. 
34/01,49/01,103/01 и 54/02), точка 13 од Одлуката за на-
чинот и условите за работа на нерезиденти со хартии од 
вредност во Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 53/02, 11/03 и 19/03) и член 69 став 1 од Законот 
за Народна банка на Република Македонија ("Службен 
весник на РМ" бр. 3/02), гувернерот на Народна банка на 
Република Македонија, го донесе следното 

 
   У.бр. 09/3- III - 1         Гувернер,  
1 април 2003 година                 Љубе Трпески, с.р. 

    Скопје 

 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНА  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА 
ДВИЖЕЊЕТО НА СОСТОЈБАТА НА КУСТОДИ-
СКИ СМЕТКИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ КАЈ ОВЛАСТЕ-
НИТЕ БАНКИ ВО  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

  
Во Упатството за начинот и условите за известува-

ње за движењето на состојбата на кустодиските сметки 
на нерезиденти кај овластените во Република Македо-
нија (�Сл.весник на РМ� бр. 82/02) се вршат следните 
измени и дополнувања: 

1. Во преамбулата зборовите: "Врз основа на член 
40 став 3 и член 41 од Законот за девизно работење 
(�Сл. весник на РМ� бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 54/02) и 
точка 3 од Одлуката за известување на работи со хар-
тии од вредност (�Сл. весник на РМ� бр. 53/02,11/03 и 
19/03) и член 69 од Законот за Народна банка на Репуб-
лика Македонија (�Сл. весник на РМ� бр.3/02)" се за-
менуваат со зборовите: "Врз основа на член 16 став 3 и 
член 41 од Законот за девизно работење (�Сл. весник 
на РМ� бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 54/02), точка 13 од 
Одлуката за начинот и условите за работа на нерези-
денти со хартии од вредност во Република Македонија 
(�Сл. весник на РМ� бр. 53/02, 11/03 и 19/03) и член 69 
став 1 од Законот за Народна банка на Република Ма-
кедонија (�Сл. весник на РМ� бр. 3/02)". 

2. Во точка 2 зборовите: "Како кустодиски (стара-
телски) сметки се сметаат сметките кои се евидентира-
ат на сметките 8886 или 1086" се заменуваат со зборо-
вите: "Банките треба да известуваат за движењето на 
следните сметки:  

99586-Обврски врз основа на хартии од вредност во 
сопственост на нерезидент,  

99587- Обврски врз основа на хартии од вредност 
во сопственост на нерезидент, на кои е вкнижена за-
брана на располагање и 

8886- денарска старателска сметка на нерезидент". 
3. Во точка 11 под А. Општи одредби се вршат 

следните измени: 
- потточка 1. Се менува и гласи: "Назив на овласте-

на банка. Се внесува целиот назив на овластената бан-
ка кај која нерезидентот има отворено кустодиска (ста-
рателска) сметка. 

- во потточка 2 зборовите: "Матичниот број на ку-
стодиската(старателска) банка кој е составен од 6 ме-
ста", се менуваат и гласат: "Матичниот број на овласте-
ната банка кај која е отворена кустодиската (старател-
ска) сметка кој е составен од 7 места". 

4. Во точка 11 под  Б. "Преглед на состојба на ку-
стодиски (старателски) сметки на нерезиденти" се вр-
шат следните измени и дополнувања: 

- во потточка 9 броевите: "8886 или 1086" се заме-
нуваат со броевите: "99586 или 99587". 

- потточка 11 се менува и гласи: "11. Обезбедено изја-
ва. Изјава на нерезидентот доставена до овластената бан-
ка, согласно одредбите од точка 3 од Одлуката за начинот 
и условите за работа на нерезиденти со хартии од вред-
ност во Република Македонија. Се внесува шифра од ши-
фрарникот кој е составен дел од ова упатство". 

- во потточка 20.после зборот "средства" точката се 
брише и се додаваат зборовите:"кои се книжат на сме-
тката 8886". 
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5. Во Образецот ИСХВ-КС-1 - Извештај за движе-
њето на состојбата на кустодиски сметки на нерезиден-
ти се вршат следните измени: 

- редот 11 се менува и гласи:"11. Обезбедено изјава." 
- редот 18 се менува и гласи: "18. Акции и/или удели". 
 6. Во прилогот кон упатството, во делот шифрар-

ници, по вториот шифрарник, се додава нов шифрар-
ник кој гласи:   

"При пополнување на Образецот ИСХВ-КС-1, во 
полето 11, се користат следните шифри:" 

 
  Шифра   Опис 
  0   нема обезбедено изјава 
  1   има обезбедено изјава 

 
7. Оваа упатството стапува во сила со денот на пот-

пишувањето и ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

 
    У.бр.09/3-III-3            Гувернер,  
1 април 2003 година                  Љубе Трпески, с.р.     

    Скопје                                  
 

А. ОПШТИ ПОДАТОЦИ 
1. Назив на овластениот 
    учесник 
2. МБ 
3. Седиште 
4. Телефон/факс 

5. Одговорен работник 
6. Електронска пошта 
7. Период на извештајот 
8. Датум на праќање во 
    НБРМ 

 
Б. Преглед на состојба на кустодиски (старателски) сметки 
 

 Кустодиски сметки 
9. Кустодиска сметка     
10. Датум     
11. Обезбедено изјава     
12. Број на налог     
13. ISIN     
14. Вид на хартија од вредност     
15. Шифра на валута     
16. Номинален износ     
17. Должнички хартии од 
       вредност     
      17.1 Почетно салдо     
      17.2 Прилив     
      17.3 Одлив     
      17.4 Крајно салдо     
      17.5 Број на права     
      17.6 Почетен сериски број     
      17.7 Краен сериски број     
18. Акции и/или удели     
      18.1 Почетно салдо     
      18.2 Прилив     
      18.3 Одлив     
      18.4 Крајно салдо     
      18.5 Број на права     
      18.6 Почетен сериски број 
              на правата     
      18.7 Краен сериски број на 
              правата     
19. Деривативи     
      19.1 Почетно салдо     
      19.2 Прилив     
      19.3 Одлив     
      19.4 Крајно салдо     
      19.5 Број на права     
      19.6 Почетен сериски број     
      19.7 Краен сериски број     
20. Сметка во денари     
      20.1 Почетно салдо     
      20.2 Прилив     
      20.3 Одлив     
      20.4 Крајно салдо     

 
 

603. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за девиз-

ното работење ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 54/02) и врз основа на 
точка 14 од Одлуката за условите и начинот за добива-
ње на дозвола и вршење на менувачки работи (�Сл. 
весник на РМ� бр.53/02), гувернерот на Народна банка 
на Република Македонија го донесува следното 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА УПАТСТВОТО ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИ-
ТЕ И НАЧИНОТ  ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА И  

ВРШЕЊЕ НА МЕНУВАЧКИ РАБОТИ 
 
 
1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за ус-

ловите и начинот за добивање на дозвола и вршење на 
менувачки работи се додава нова точка 10 која гласи: 

"10. Банките овластени за вршење на менувачки ра-
боти не се должни да водат дневна евиденција на 
обрасците бр. 1КТ - Образец за книжење на трансакци-
ите и бр. 1ДБ - Образец за пресметка на дневната бла-
гајна. 
Банките овластени за вршење на менувачки работи 

при изготвување на декадниот извештај на образец  
ИМР1 - Извештај за реализиран промет по менувачко 
работење не се должни да ја пополнуваат колона 2 - 
Почетна состојба и колона 12 - Крајна состојба". 

2. Точките 10, 11 и 12 стануваат точки 11, 12 и 13. 
3. Ова упатство стапува во сила со денот на потпи-

шувањето и ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
   У.бр. 09/3- III- 4          Гувернер, 
1 април 2003 година  Љубе Трпески, с.р. 

   Скопје 
___________ 

604. 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за лизинг 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 4/2002), 
Министерството за финансии на ден 19.03.2003 година, 
изд ва а 

Д О З В О Л А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ ЛИЗИНГ  

1. Дозволата за вршење на дејност лизинг се издава 
на Трговско друштво за промет и посредување �МАК-
КАР� Балфинко Макфин ДОО, ул. �Васил Ѓоргов� бр. 
47б од Скопје, кое на денот на поднесувањето на бара-
њето за издавање на дозвола поседува основна главни-
на во пари, во износ од 39.078.313,00 денари, и е реги-
стрирано во трговскиот регистар со шифра 65.21 - Фи-
нансиски лизинг. 

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

 
      Бр. 09-4005/3     Министерство за финансии 
19 март 2003 година                  Министер, 

    Скопје         м-р Петар Гошев, с.р. 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е поведена постапка за исчезнато ли-
це, за умрено, Цветановиќ Синадин од с.Оризари, од 
татко Сајко. 
Се повикува лицето Цветановиќ Сајко Синадин, ка-

ко и секој кој што нешто знае за неговиот живот, да се 
јави во судот во рок од 3 месеци од објавувањето на ог-
ласот, а по истекот на овој рок доколку никој не се јави 
во судот, исчезнатото лице Цветановиќ Сајко Синадин 
ќе се прогласи како исчезнато лице, за умрено. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Р. бр. 72/02. 
              (8232) 
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ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води по-

стапка за развод на брак, П. бр. 3019/02, по тужба на 
тужителката Мејрерма Бузаки против тужениот Фадиј 
Бузаки со непозната адреса на живеење. 
Се повикува Фадиј Бузаки во рок од 30 дена од денот 

на објавувањето на овој оглас да се јави во судот или на 
судот да му ја достави својата адреса на живеење. Во 
спротивно, неговите интереси во постапката ќе ги заста-
пува неговиот привремен старател адвокатот Митковска 
Лилјана, од Скопје, одредена од МЦСР на град Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XXI. П. бр. 

3019/02.                                                                      (8090) 
___________ 

 
Со решение на овој суд П. бр. 1589/02 од 7.03.2003 

година, врз основа на член 78 од ЗПП, поставен е адво-
катот Зоран Милошевски од Скопје, бул. �Партизански 
одреди� бр. 27а/1 за привремен застапник на тужениот 
Зоран Стојчевски од Скопје, сега со непозната адреса 
на живеење во постапка која се води пред овој суд по 
тужба на тужителот АД за осигурување �Вардар� 
Скопје, за долг во вредност од 490.372,00 денари. 
Со истото решение одредено е дека привремениот 

застапник ќе го застапува тужениот во оваа постапка и 
ќе ги штити неговите интереси, што значи дека во име 
на тужениот ќе ги врши правата и должностите се до-
дека тужениот или негов полномошник не се појават 
пред судот, односно додека Центарот за социјални ра-
боти не го извести судот дека на тужениот му поставил 
старател. 
Овој оглас да се објави во �Службен весник на РМ� 

и преку огласна табла на судот. 
 Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VII. П. бр. 

1589/02.                                                                      (8215) 
___________ 

 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води пар-

нична постапка за долг по тужба на тужителот Будимир 
Трајковиќ од Врање, преку полномошник адвокат Дими-
тар Аргакиев од Скопје против тужениот Санде Нико-
лов од Скопје, сега со непозната адреса. Вредност на 
спорот 270.000,00 денари. 
Се повикува тужениот Санде Николов во рок од 30 

дена од објавување на судскиот оглас во �Службен вес-
ник на РМ� да се јави во судот лично или преку полно-
мошник. Во спротивно, се известува дека неговите ин-
тереси во постапката ќе ги застапува привремениот за-
стапник адвокатот Бојана Милосавлевиќ од Скопје, ул. 
�Шекспирова� бр. 1/2-11 се до нејзиното правосилно 
завршување. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VI. П. бр. 

3864/95.                                                                      (8189) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, како првостепен 

парничен суд, постапувајќи по тужбата, за долг, на ту-
жителот Игнат Панчевски од Скопје, ул. �Стив Нау-
мов� бр. 22/1, против тужените Сашо Пецуров, Кон-
стантин Пецуров и Сава Пецурова, сите од Скопје, сега 
со непозната адреса на живеење. 
Со решение на ЈУ Меѓуопштински центар за соци-

јална работа на град Скопје - Скопје, за привремен за-
стапник на тужените Сашо Пецуров, Константин Пецу-
ров и Сава Пецурова, сите од Скопје, сега со непозната 
адреса на живеење, им е поставен адвокат Весна Мир-
јановска, ул. �Пајко Маало� бб Скопје. 
Со истото решение одредено е дека привремениот 

застапник - посебниот старател ќе ги застапува и шти-
ти интересите во постапката на тужените. Ваквите 
дејствија привремениот застапник е должен да ги пре-
зема се додека тужените или нивниот полномошник не 
се појават пред судот, односно додека Центарот за со-

цијална работа не го извести судот дека на тужените 
им поставил старател. 
Овој оглас да се објави во �Службен весник на РМ� 

и преку огласна табла на судот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје,  VII. П. бр. 

2390/2000.                           (8230) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
 
Во парничниот предмет за долг на овој суд П. бр. 

443/01, заведен по тужба на тужителот Богомир Нико-
ловски од Скопје против тужената Савка Бојчева од 
Велес, сега со непозната адреса на живеење и престоју-
вање. Вредност на спорот 15.000,00 денари. За привре-
мен застапник на тужената се одредува Валерија Нико-
лова соработник при овој суд согласно член 78 став 1 и 
2 точка 4 од ЗПП. 
Привремениот застапник ги има сите права и долж-

ности на законски застапник по споменатиот предмет 
се додека тужениот или негов полномошник не се поја-
ви пред судот, односно додека органот за старателство 
не го извести судот дека поставил старател. 
Од Основниот суд во Велес, П. бр. 443/01.     (8212)  
 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
 
Пред Основниот суд во Гостивар, се води граѓанска 

постапка по тужба на тужителот Куртиши Ќамил од с. 
Дебреше, против тужените Урдаревиќ Тренда, Стоја-
новиќ Благуња и Шабани Гроздана, за утврдување на 
сопственост. Вредност на спорот 40.000,00 денари. 
На тужената Стојановиќ Благуња од СР Југославија 

со непозната адреса на живеење и се поставува привре-
мен застапник адвокатот Агим Мислими од Гостивар, 
кој ќе ги застапува интересите на тужената во постап-
ката се додека таа или нејзин полномошник или застап-
ник не се јави на главната расправа пред овој суд, однос-
но се додека органот за старателство не му постави ста-
рател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 91/03.  (8213)  
 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕЛЧЕВО 
 
Основниот суд во Делчево по правната работа на 

тужителот Боре Иванов од с. Луковица, против туже-
ните Павле и Гоце Митревски од М. Каменица, за на-
домест на штета, вредност 40.000,00 денари. 
За привремен застапник на тужениот Гоце Митрев-

ски од М. Каменица на привремена работа во Р. Грција, 
со непозната адреса, се назначува Бранко Тричковски - 
дипл. правник, стручен соработник во Основниот суд 
Делчево. 
Привремениот застапник ќе го застапува тужениот 

во постапката со сите права и должности на законски 
застапник се додека тужениот или негов полномошник 
не се појави пред судот. 
Огласот да се објави во �Службен весник на РМ� и 

преку огласна табла на судот. 
Од Основниот суд во Делчево, П. бр. 70/02.    (8214)  

 
ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 

 
Пред Основниот суд во Кочани, поднесена е тужба 

за развод на брак од тужителката Мустафова Музафер 
од Кочани сега на привремена работа во Германија, 
против тужениот Мустафов Ајруш од Кочани, сега со 
непозната адреса на престојување во Германија. Вред-
ност на спорот 60.000,00 денари. 
Се повикува тужениот Мустафов Ајруш од Кочани, 

сега со непозната адреса на престојување во Германија, 
да се јави во Основниот суд во Кочани или да постави 
свој полномошник кој ќе ги штити неговите права и 
интереси во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на огласот. Доколку тоа не го стори ќе биде поставен 
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привремен застапник дипломиран правник со положен 
правосуден испит кој ќе ги штити неговите права и ин-
тереси, Благојчо Стоименов стручен соработник во Ос-
новниот суд во Кочани, се до правосилното окончува-
ње на постапката. 
Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 95/03.     (8096)  

 
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

 
Пред овој суд се води постапка за развод на брак, по 

тужба на тужителот Изаир Илјази од Тетово, ул. �146� бр. 
45, против Јулијана Илјази сега со непозната адреса во 
Кратово. Се повикува тужената Јулијана Илјази да се јави 
во Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена по објаву-
вање на огласот или да одредат полномошник. Во спро-
тивно. судот ќе и постави привремен старател-застапник 
кој ќе ги штити правата и интересите пред судот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 294/2003.    (8095) 
 

___________ 
 

Пред овој суд се води постапка, за развод на брак, 
по тужба на тужителот Сефер Јусуфи од с.Теарце, про-
тив тужената Шќипе Јусуфи, сега со непозната адреса 
во Германија. 
Бидејќи тужената Шќипе Јусуфи е со непозната 

адреса, се повикува да се јави во Основниот суд во Те-
тово, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или 
да одреди свој полномошник. 
Во спротивно, судот ќе и постави времен старател-

застапник кој ќе ги штити нејзините права и интереси 
пред судот. 
Од Основниот суд во Тетово, П.бр.304/2003.  (8427) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 3022/99 од 20.11.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03006922?-3-01-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ДРЕН ДООЕЛ увоз-из-
воз с. Самоилово, Општина Ново Село, Струмица. 
Дејности: 15.11, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 

15.83, 15.84, 15.86, 15.87, 15.98, 52.11, 52.24, 52.41, 
52.42, 52.48, 55.11, 55.12, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи.  
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сиот  свој имот. 
Ѓоргиевска Гордана - управител без ограничување.  
Од  Основниот суд  Штип во Штип, Трег. бр.  

3022/1999.                                                                (34242)     
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1058/2002 од 26.11.2002 година, во регистарската вл-
ошка бр. 03010624?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето согласно ЗТД на Друштвото за 
производство, трговија  на големо и мало и услуги КА-
МАК ДООЕЛ Берово Извоз-Увоз ул. �Моша Пијаде� 
бр. 2. 
Дејности: 15.5, 15.51, 15.52, 15.6, 15.61, 15.8, 15.81, 

15.89, 15.98/1, 60.2, 60.22, 55.3, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.1, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 51.3, 51.31, 51.32, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.5, 51.53, 51.23, 
51.24, 52.2, 52.21, 52.4, 52.46, 52.48, 52.6, 52.62, 52.63, 
52.1, 52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.6, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.46, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-

решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување во областа на прометот со стоки и 
услуги, консигнациони работи со странство, меѓуна-
родни агенциски услуги, надворешна трговија со дрво 
и градежен материјал, надворешна трговија со мебел и 
опрема за домаќинствата, малограничен промет со др-
жавите со кои граничи Република Македонија. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сиот свој имот. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. 
Единствен содружник - основач на друштвото е Зо-

ран Кафеџиски од Берово. 
Во внатрешниот и надворешниот трговски промет и 

работење, друштвото ќе го застапува и потпишува Зо-
ран Кафеџиски - управител без ограничување. 
Од  Основниот суд  Штип во Штип, Трег. бр.  

1058/2002.                                                                    (131)     
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1045/2002 од 26.11.2002 година, во регистарската вл-
ошка бр. 03010611?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трго-
вија и производство БиС-Маркет ДООЕЛ Штип, ул. 
�Железничка� бр. 81, Штип. 
Единствен содружник е Николче Здравев од Штип, 

ул. �Железничка� бр. 81, кој вложува 2.500 евра или 
155.000 денари основни средства. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 

Единствениот содружник во исто време е и управител 
и застапник во надворешнотрговскиот промет со нео-
граничени овластувања.  
Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.10, 55.30, 

51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.26, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 60.22, 60.24, 
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.81/2, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, реекспорт, кон-
сигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници 
во друмскиот сообраќај. 
Од  Основниот суд  Штип во Штип, Трег. бр.  

1045/2002.                                                                    (132)     
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 945/2002 од 13.11.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03010511?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДОО на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги Еуро Ин ДОО Радовиш, ул. 
�Кеј 8-ми Септември� бр. 18. 
Основачи: Здравев Стојан и Божинов Горги од Ра-

довиш. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 

01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 
05.02, 14.21, 15.51, 15.52, 15.1, 15.13, 15.31, 15.32, 
15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.91, 15.98/2, 17.40/1, 
17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 
25.22, 25.23, 25.24, 26.12, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.66, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 
28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 36.51, 36.62, 
36.63, 45.21/1, 45.21/2,  45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.33, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.54, 51.56, 51.61, 
51.62, 51.64, 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, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 
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60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 74.70, 74.40, 74.81, 63.40, 70.31, 71.10, 74.12, 
74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 
93.02, 93.04, 93.05, 15.33, 15.41, 15.42, 15.61, 15.82/1, 
15.82/2, 15.85, 15.87, 15.89, 36.15, 45.23, 45.45, 45.50, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
надворешна трговија со прехранбени производи, реекс-
порт, застапување на странска фирма, меѓународен 
транспорт на стоки и патници. 
Со неограничени овластувања со сиот свој имот 

Здравева Стојна - управител без ограничување.  
Од  Основниот суд  Штип во Штип, Трег. бр.  

945/2002.                                                                      (133)     
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 911/2002 од 06.11.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03010477?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за уго-
стителство, трговија и транспорт Прециз Стил ДООЕЛ 
Штип, ул. �Железничка� бр. 95. 
Единствен содружник е Моневски Тони од Штип, 

ул. �Железничка� бр. 95. 
Основачки влог 2.500 евра или 155.000,00 денари 

обртни средства. 
Целосна одговорност, неограничени овластувања. 

      Управител и застапник во надворешнотрговскиот 
промет е Мара Данева од Штип, ул. �Пиринска� бр. 
48А, со неограничени овластувања.  
Дејности: 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 55.11, 5.12, 

55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 50.10, 50.30, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.26, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, реекспорт, кон-
сигнација. 
Од  Основниот суд  Штип во Штип, Трег. бр.  

911/2002.                                                                      (134)     
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1033/02 од 26.11.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03010599?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги Панела ДООЕЛ Штип, ул. 
�Мирче Ацев� бр. 25. 
Дејности: 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 50.30, 

50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.37, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во областа на 
прометот со стоки и услуги, меѓународно-агенциски 
услуги, малограничен промет со сите соседни држави, 
реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Емил Тодосиев - управител  со неограничено овла-

стување.  
Од  Основниот суд  Штип во Штип, Трег. бр.  

1033/2002.                                                                    (135)     
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1020/2002 од 26.11.2002 година, во регистарската вл-
ошка бр. 03010586?-8-06-000, го запиша во трговскиот 

регистар основањето согласно одредбите со ЗТД на 
Друштвото за производство, транспорт, трговија и ус-
луги Вигор-Шпед извоз-увоз ДООЕЛ Штип, ул. �Ратко 
Јовановиќ� бр. 24.  
Дејности: 45.1, 45.11, 45.12, 45.2, 45.21, 45.21/1, 

45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.5, 45.50, 50.1, 
50.10, 50.2, 50.20, 50.3, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.37, 51.4, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.7, 51.70, 52.2, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.5, 52.50, 52.6, 
52.62, 52.63, 60.2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 93.0, 93.01, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапување во областа на прометот со 
стоки и услуги, меѓународни агенциски услуги, мало-
граничен промет со сите соседни земји, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
сите свои средства. Единствен содружник на друштво-
то е Јане Јовановски. Во внатрешниот и надворешниот 
промет друштвото ќе го застапува Јане Јовановски - 
управител без ограничување. 
Од  Основниот суд  Штип во Штип, Трег. бр.  

1020/2002.                                                                    (136)     
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1064/2002 од 02.12.2002 година, во регистарската вл-
ошка бр. 03010630?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за про-
изводство, услуги и промет М.Г. - Компани ДООЕЛ 
Кочани ул. �Скопска� бр. л 9/9, Кочани.  
Дејности: 01.11, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 

01.30, 15.13, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 
15.98/2, 20.40, 15.22, 37.10, 37.20, 24.51, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.40, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.45, 51.46, 51.47, 51.57, 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, 52.62, 52.63, 
55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 65.12/3, 70.31, 74.12, 63.30, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со соседите, застапување на стран-
ски фирми, посредување и реекспорт, комисиона про-
дажба, консигнација. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целиот  свој имот. Основач на фирмата е фи-
зичкото лице Галина Михајлова од Кочани, ул. �Скоп-
ска� бр. л.9/9. 
Марија Михајлова - управител  и застапник со нео-

граничени овластувања во управувањето и застапува-
њето во внатрешниот и надворешниот трговски про-
мет.    
Од  Основниот суд  Штип во Штип, Трег. бр.  

1064/2002.                                                                    (137)     
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 997/2002 од 25.11.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03010563?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар Друштвото за трговија, производство и услу-
ги СКВЕР, увоз-извоз ДООЕЛ Кочани, ул. �Никола Ка-
рев� бр. 1. 
Основање на друштво со ограничена одговорност 

основано од едно лице со фирма Друштво лица за трго-
вија, производство и услуги СКВЕР, увоз-извоз ДОО-
ЕЛ Кочани, ул. �Никола Карев� бр. 1. Основач е Љупчо 
Тодосиев од Кочани. Основачот не одговара за обвр-
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ските на друштвото. Друштвото настапува со неогра-
ничени овластувања, а за обврските одговара со целиот 
свој имот. 
Управител со неограничени овластувања во вна-

трешно и надворешнотрговскиот промет е Љупчо То-
досиев. 
Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 32.30, 

36.30, 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, 51.21, 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, 
51.70, 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, 55.11, 55.12, 
55.21/1, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 80.42, 92.31/1, 92.31/2, 92.32. Надво-
решно-трговски промет: надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт, 
малограничен промет, реекспорт. 
Од  Основниот суд  Штип во Штип, Трег. бр.  

997/2002.                                                                      (138)     
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1019/02 од 29.11.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03010585?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на  ДООЕЛ на Трговското друш-
тво за вработување на инвалидни лица за  производс-
тво, трговија и услуги Пеци-Рајчани ДООЕЛ Кочани, 
ул. �Раде Кончар� бр. 26. 
Основач-единствен содружник е Коцев Драган од 

Кочани. 
Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 

01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 
15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 
15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 25.21, 25.22, 25.23, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 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, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 65.12/3, 93.01, 93.02, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, превоз на стоки и патници 
во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна шпеди-
ција, малограничен промет на стоки и услуги со Репуб-
лика Бугарија, СР Југославија, Грција и Албанија, реекс-
порт. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка со неограничени овластувања. За 
обврските сторени во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со сиот  свој имот. 
Коцев Драган - управител  со неограничени овла-

стувања во управувањето и застапувањето во внатреш-
ниот и надворешнотрговскиот промет.  
Од  Основниот суд  Штип во Штип, Трег. бр.  

1019/2002.                                                                    (139)     
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 939/2002 од 07.11.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03010505?-3-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДОО согласно ЗТД на Друш-
твото за производство и трговија АГРАРИЈА ПРО-
ДУКТ ДОО увоз-извоз Свети Николе, с. Ерџелија.  
Дејности: 01.41/3, 01.42, 15.61, 15.62, 15.82, 51.21, 

51.23, 51.24, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.43, 51.53, 

51.54, 51.55, 51.64, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води.  
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целокупниот  свој имот. 
Паневски Љупчо - управител  без ограничување. 

Содружници се: ТОП ГРОУП Аншталт, Лихтенштајн и 
АГРО ИНВЕСТ ДОО, Свети Николе.   
Од  Основниот суд  Штип во Штип, Трег. бр.  

939/2002.                                                                      (140)     
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1065/02 од 03.12.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03010631?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трго-
вија и услуги Мини 2003 ДООЕЛ Штип, ул. �21-ви 
Мај� бр. 5, Штип. 
Основање на друштвото со ограничена одговорност 

основано од едно лице. 
Фирма и седиште: Друштво за трговија и услуги 

Мини 2003 ДООЕЛ Штип. Скратен назив на фирмата: 
Мини-Мак 2003 ДООЕЛ Штип. Содружник е Митруш 
Алексовски од Штип, ул. �21-ви Мај� бр. 5, Штип, вло-
жува 159.100,00 денари или 2.600 евра по среден курс 
утврден и објавен од Народна банка на Р. Македонија, 
а се состои од основни средства. 
Дејности: 15.52, 15.86, 15.87, 15.89, 50.20, 50.30, 

51.19, 51.21, 51.22, 51.30, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2,  51.43, 
51.45, 51.52, 51.53, 51.54, 51.57, 51.61, 51.63, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 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, 52.62, 
52.63, 52.72, 52.72/1, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 
92.33. Дејности во надворешнотрговскиот промет: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, услуги во 
меѓународниот транспорт на стоки и патници (меѓуна-
роден превоз на стоки и патници во друмскиот сообра-
ќај), други услуги што се во врска со меѓународниот 
транспорт (меѓународна шпедиција, складирање, лучки 
и аеродромски услуги), посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, малограничен промет со 
соседните  држави. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сиот  свој имот. 
Лице за застапување на друштвото во внатрешниот 

и надворешниот промет е Митруш Алексовски-управи-
тел со неограничени овластувања во застапувањето, во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет.   
Од  Основниот суд  Штип во Штип, Трег. бр.  

1065/2002.                                                                    (141)     
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1044/2002 од 29.11.2002 година, во регистарската вл-
ошка бр. 03010610?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги ДАБО ДООЕЛ Штип, ул. 
�Сане Георгиев� бр. 38. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 14.11, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 
15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 
15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 
21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 24.52, 25.12, 25.21, 25.22, 
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25.23, 25.24, 26.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
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, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 92.34, 93.02, 
93.05, 22.14, 21.21, 21.23, 21.24, 28.63, 92.62, 14.12, 
14.21, 14.22, 45.11, 45.12, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, меѓународна шпедиција и меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, продажба на сто-
ки на консигнациони складишта, реекспорт. 
Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 

Друштвото одговара со сиот свој имот. Основач и упра-
вител е Борисова Анета од Штип-без ограничување. 
Од  Основниот суд  Штип во Штип, Трег. бр.  

1044/2002.                                                                    (142)     
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1082/2002 од 03.12.2002 година, во регистарската вл-
ошка бр. 03010648?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги увоз-извоз ВЕЈ ДООЕЛ 
Пехчево, ул. �Борис Кидрич� бб. 
Единствен содружник е Андоновска Вера од Пехче-

во. Седиште. ул. �Борис Кидрич� бб, Пехчево. Управи-
тел е Андоновска Вера со неограничени овластувања 
при застапувањето на друштвото. Друштвото одговара 
со целиот свој имот. 
Дејности: 15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 50.10, 

50.30, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.34, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 5 2.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 55.01, 93.02, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со соседните држави, меѓународен 
транспорт на патници и стоки, консигнациони работи, 
меѓународна шпедиција, реекспорт и посредување. 
Од  Основниот суд  Штип во Штип, Трег. бр.  

1082/2002.                                                                    (143)     
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1072/2002 од 03.12.2002 година, во регистарската вл-
ошка бр. 03010638?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДОО на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги увоз-извоз ПИРИН ДОО 
НОВО СЕЛО ул. �Маршал Тито� бр. 11. 
Единствени содружници се Милев Андон од Стру-

мица и Ангушев Митко од Струмица. Седиште: ул. 
�Маршал Тито� бр. 11, Ново Село. Управител е Милев 
Андон од Срумица со неограничени овластувања при 
застапувањето на друштвото. Друштвото одговара со 
целиот свој имот. 
Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.10, 18.21, 

18.22, 18.23, 18.24, 17.21, 17.22, 17.24, 17.25, 17.30, 17.51, 
25.21, 25.24, 52.41, 52.42, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
50.10, 50.30, 51.70, 51.31, 51.32, 51.53, 51.54, 51.55, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.46, 52.50, 52.62, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 93.01, 93.02, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет со соседните држави, меѓународен транс-
порт на патници и стоки, консигнациони работи, реекс-
порт, меѓународна шпедиција.  
Од  Основниот суд  Штип во Штип, Трег. бр.  

1072/2002.                                                                    (144)     

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1073/2002 од 03.12.2002 година, во регистарската вл-
ошка бр. 03010639?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДОО на Друштвото за тргови-
ја, угостителство и услуги ТВИСТЕР увоз-извоз ДОО 
Струмица, ул. �Вардарска� бр. 16.  
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.33, 15.43, 

15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.86, 15.88, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.44, 51.43, 51.45, 
51.47, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.50, 52.61, 52.63, 
55.12, 52.74, 55.30, 55.30/2, 55.51, 60.21, 60.22, 60.30, 
63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 74.84, 72.10, 74.12, 74.13, 
74.14, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Грција и Бугарија, реекспорт, ко-
мисиона продажба, застапување странски фирми. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка. За обврските кон трети лица 
друштвото одговара со сиот  свој имот. 
Содружници на друштвото се лицата: Горан Вита-

нов од Струмица и Верољуб Калапоцев од Струмица. 
Управител и застапник на друштвото во надвореш-

нотрговскиот промет е лицето Верољуб Калапоцев од 
Струмица со неограничени овластувања.  
Од  Основниот суд  Штип во Штип, Трег. бр.  
1073/2002.                                                                    (145)     
_______________________________________________ 
 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 

40/2003 од 14.03.2003 година над стечајниот должник 
Приватната здравствена организација - Ординација по 
општа медицина Кварк Битола ПО ул. �Солунска� бр. 
115, Битола, запишан во регистарска влошка бр. 1-
19894 на Основен суд Битола со жиро сметка бр. 
40300-603-35556 при Агенцијата за работа со блокира-
ни сметки Битола, со дејност медицинска пракса отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                           (8203) 

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

42/2003 од 27.02.2003 година над стечајниот должник 
Трговец поединец за превоз на стоки во друмскиот соо-
браќај Пецо Мице Таневски ТП с. Крклино, Битола, за-
пишан во регистарска влошка бр. 1-19185 на Основен 
суд Битола со жиро сметка бр. 500-0000003618-37 при 
Стопанска банка АД Битола, со дејност превоз на сто-
ки во друмскиот сообраќај отвори стечајна постапка, 
не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                           (8204) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Ст. бр. 56/02 

од 12.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Друштво за ограничена одговорност за тр-
говија Типо ПБ ДОО Стоковна куќа - Пробиштип, ул. 
�Јаким Спиров� бр. 8, со жиро сметка бр. 41401-601-
35342 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на 
учесниците во платниот промет - Скопје. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за ограничена одговорност за трговија Типо 
ПБ ДОО Стоковна куќа - Пробиштип, се заклучува за-
тоа што друштвото не располага со имот доволен да ги 
покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот ДТ 

Типо ПБ Стоковна куќа - Пробиштип да се брише од 
трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                              (8205) 
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Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 23/03 од 13.03.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТ Але-
ксандра - 94 Стојче Пасков и др. јтд Струмица, со жиро 
сметка бр. 300030000010850 што се води при Комерци-
јална банка АД Скопје, одлучено истата да не се спро-
ведува 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 Основен суд во Струмица.                           (8206) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 40/03 од 26.03.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТ Ала-
дин ДООЕЛ експорт-импорт Струмица, со жиро сме-
тка бр. 300030000021714 што се води при Комерцијал-
на 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 Основен суд во Струмица.                          (8207) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 25/03 од 20.03.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТУ СА-
ФАРИ-М ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, со жиро 
сметка бр. 220-4211001894-61 што се води при Маке-
донска 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 Основен суд во Струмица.                           (8209) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 11/03 од 20.03.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ Не-
над ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка 
бр. 210-0549205001-08 што се води при Тутунска банка 
АД Скопје, филијала Струмица, но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање имот на должникот 
заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основен суд во Струмица.                           (8210) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст.бр. 121/03 од 24.03.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должникот Прет-

пријатие за промет и услуги ДЕКЕМ увоз-извоз ДОО од 
Скопје, со седиште на ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 22/18, со 
жиро сметка бр. 40100-601-258034 и регистарска влошка 
1-46284-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I 
- Скопје, и истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Претпријатие за промет и услуги ДЕКЕМ увоз-
извоз ДОО од Скопје. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (8117) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст.бр. 125/02 од 25.03.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за трго-
вија на големо и мало, транспорт и туризам �СЕМ-КО� 
ДОО Скопје, со седиште на бул. �Јане Сандански� бр. 
79/1-7, со жиро сметка бр. 40100-601-340635 и регистар-
ска влошка 1-61912-0-0-0, при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отво-
рената стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за трговија на големо и мало, транспорт и туризам 
�СЕМ-КО� ДОО од Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (8120) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст.бр. 141/03 од 25.03.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должникот Прет-
пријатие за промет и услуги Винскоп ДОО од Скопје, со 
седиште на ул. �Полог� бр. 2, со жиро сметка бр. 40100-
601-182244 и регистарска влошка 1-6977-0-0-0, при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не 
се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Претпријатие за промет и услуги Винскоп 
ДОО од Скопје. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (8131) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст.бр. 137/03 од 25.03.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник Друштво 
за трговија на големо и мало СЕФА-МП 11 Имер ДОО-
ЕЛ увоз-извоз од Скопје, со седиште на ул. �210� бр. 12, 
со жиро сметка бр. 200000012643069 и регистарска 
влошка 020011177?-8-01-000, при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Друштво за трговија на големо и мало СЕФА-
МП 11 Имер ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (8135) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст.бр. 136/03 од 25.03.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник Претприја-
тие за трговија на големо и мало и услуги ЌАЗО КО-
МЕРЦ ц.о. експорт-импорт од Скопје, со седиште на ул. 
�Дижонска-19� бр. 11, со жиро сметка бр. 40100-601-
244565 и регистарска влошка 1-28253-0-0-0, при регис-
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тарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се 
спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Претпријатие за трговија на големо и мало и 
услуги ЌАЗО КОМЕРЦ ц.о. експорт-импорт од Скопје. 
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.               (8144) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст.бр. 128/03 од 24.03.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник Претприја-
тие за занаетчиство и трговија ЕЛЕКТРО-БАНТ екс-
порт-импорт П.О. од Скопје, со седиште на бул. �Јане 
Сандански� бр. 7/2-7, со жиро сметка бр. 40100-601-
342101 и регистарска влошка 1-60511-0-0-0, при регис-
тарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се 
спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Претпријатие за занаетчиство и трговија 
ЕЛЕКТРО-БАНТ експорт-импорт П.О. од Скопје. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (8151) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 134/03 од 12.03.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија на големо и мало ВОДНО-ПРОМ ДОО Скоп-
је, со седиште на ул. �Адам Мицкиевиќ� бр. 30, и жиро 
сметка бр. 40100-601-107773 при Агенција за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
на Република Македонија, со регистарска влошка бр. 1-
14963-0-0-0, и истата не се спроведува, па се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (8188) 

___________ 
 
 Управителот на Мешовитото друштво за произ-

водство, внатрешен и надворешен промет ХАРТОП-
ЛАСТ Ангел и други ДОО Гевгелија, ул. �Слободан 
Митров Данко� бр. 3, објавува намера за намалување 
на основната главница на друштвото. 
Друштвото е согласно, врз основа на барање на до-

верителите, да им го исплати побарувањето или да им 
даде гаранција. 
Доверителите да се пријават во рок од 90 дена од 

објавувањето на огласот.            (8061) 
______________ 

 
Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со 

решение III Ст. бр. 131/03 од 25.03.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник Авто 
такси Неон Фарук, Раиф Личина ТП с. Петровец - 
Скопје, со седиште во с. Петровец, со жиро сметка број 
40110-601-421859 и регистарска влошка бр. 
020010761?-6-06-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I-Скопје, истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Авто такси Неон Фарук, Раиф Личина ТП од 
с. Петровец - Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I-Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје.          (8226) 

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

шение III Ст. бр. 127/03 од 24.03.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за 

производство, проектирање, инжињеринг и услуги Мо-
тоинжињеринг увоз-извоз Гаврил-Радомир ДООЕЛ од 
Скопје, со седиште на ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 47/4-27, 
со жиро сметка број 40100-601-148107 и регистарска 
влошка бр. 02017364?-8-03-000 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I-Скопје, истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Друштво за производство, проектирање, ин-
женеринг и услуги Мотоинжињеринг увоз-извоз Га-
врил-Радомир ДООЕЛ од Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I-Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје.          (8227) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со 

решение Ст. бр. 139/03 од 25.03.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник Трговско 
претпријатие увоз-извоз ЕУРО-БЛИК Ц.О. од Скопје, 
со седиште на ул. �1558� бр. 22-а, со жиро сметка број 
40100-601-66295 и регистарска влошка бр. 1-9200-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје, 
истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Трговско претпријатие увоз-извоз ЕУРО-
БЛИК Ц.О. од Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I-Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје.          (8228) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение на овој суд I Ст. бр. 161/03 од 26.03.2003 го-
дина се отвора стечајна постапка над  должникот 
Друштво за трговија и услуги �АЛЕКС� Владимир Си-
моновски ДООЕЛ - Скопје, со седиште на ул. �Брисел-
ска� бр.  31, со сметка број 40120-601-438335 кај Аген-
цијата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет на Република Македонија - Скопје, со 
регистарска влошка бр. 02021205?-8-01-000, и истата 
не се спроведува па се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (8240) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 114/03 од 10.03.2003 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Друштво за ту-
ризам и трговија ХОРУС Анета ДООЕЛ Скопје, со се-
диште на бул. �Кочо Рацин� бр. 28/43 и сметка број 
300000001148225 при Комерцијална банка АД Скопје, 
со регистарска влошка бр. 02026254?-8-01-000, и иста-
та не се спроведува, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје  I-Скопје.          (8395) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

26/2003 од 14.03.2003 година, над стечајниот должник 
Друштво за наука и уметност Битола, ул. �Ленинова� 
бр. 39 Битола запишано во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации Рег. згф. бр. 22/98 на Основниот 
суд Битола со жиро сметка бр. 500-0000001592-04 во 
Стопанска банка АД Битола, со дејност хуманистички 
науки отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја зак-
лучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (8432) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 22/03 од 27.03.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство и 
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трговија на големо и мало ИКО - 2000 ДООЕЛ увоз-из-
воз - Штип, ул. �Кежовица� бр. 5 Штип, со жиро сме-
тка бр. 41400-601-48384 кај Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет - 
Скопје. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство и трговија на големо и мало 
ИКО - 2000 ДООЕЛ увоз-извоз-Штип, се заклучува за-
тоа што друштвото не располага со имот доволен да ги 
покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот 

Друштвото за производство и трговија на големо и ма-
ло ИКО - 2000 ДООЕЛ увоз-извоз-Штип да се брише 
од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.             (8433) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Ст. бр. 7/99 од 21.03.2003 година во 9,30 е отворена 
стечајна постапка над должникот кај Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет - Скопје. 
За стечаен управник се смета Пепи Панев ул. �Би-

толска� бр. 7 во Штип. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на 8-иот ден од денот на објавувањето во �Сл. 
весник на РМ� и на огласната табла кај Основниот суд 
во Штип, да ги пријават своите побарувања кај стечај-
ниот управник во согласност со одредбите од Законот 
за стечај. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на 8-иот ден од денот на објавувањето на огла-
сот за отворање на стечајна постапка во �Сл. весник на 
РМ�, да ги пријават разлачните права на подвижни 
предмети и права на должникот, на недвижностите на 
должникот. 
Во пријавата мора да се означат предметите над кои 

постои разлачно право, имотот и основот на заснова-
њето на тоа право и обезбеденото побарување. Отвора-
њето на стечајната постапка ќе се запише во трговски-
от регистар на овој суд како и во земјишните книги. 
Испитното рочиште на собир на доверителите, на 

кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарува-
ња на доверителите се закажува за ден 16.05.2003 годи-
на во 10 часот во соба бр. 12 во зградата на овој суд. 
Се повикуваат должниците да ги намират своите 

долгови спрема стечајниот должник без одлагање. 
Од Основниот суд во Штип.           (8434) 

___________ 
 
 Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 71/03 од 28.03.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над ЗАНАЕТЧИСКА ЗАДРУГА ЗА 
ГРАДЕЖНИШТВО ЗАНАЕТЧИСТВО �МИНЕР� Ц.О. 
КУМАНОВО, ул. �Братство Единство� бб, од Кумано-
во, со жиро-сметка 40900-601-0000586 при Агенцијата 
за блокирани сметки на РМ, број на регистарска вло-
шка 2-1068-0-0-0 и Срег. бр. 412/2001 од 17.12.2001 го-
дина, на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

 За стечаен судија се именува Сунчица Ефремовска, 
судија на овој суд и член на стечаен совет. 
За стечаен управник се именува Николовски Михај-

ло, ул. �Тоде Думба� бр. 37, Куманово. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

денот на објавувањето на огласот за отворање на сте-
чајната постапка во �Службен весник на РМ� и на ог-
ласната табла во судот, да ги пријават своите побарува-
ња кај стечајниот управник, во согласност со одредби-
те на Законот за стечај. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 

денот на објавувањето на огласот за отворање на сте-
чајната постапка во �Службен весник на РМ�, да ги 
пријават своите разлачни права: на подвижни предмети 
и права на должникот, на недвижности на должникот 

кои не се запишани во јавни книги, на недвижности на 
должникот кои се запишани во јавни книги, ако тие 
разлачни права не се запишани во тие книги. 
Во пријавата мора да се означат предметите на кои 

постои разлачно право, начинот и основ на засновање 
на тоа право, како и обезбеденото побарување. 
Отворањето на стечајната постапка да се запише во 

трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, како и во јавните книги. 
Стечајната постапка отворена на ден 28.03.2003 годи-

на, на денот во кој ова решение и огласот за отворање на 
стечајната постапка е ставен на огласна табла на овој суд. 
Испитното рочиште на собирот на доверителите на 

кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарува-
ња на доверителите (член 62 од ЗС), се закажува на ден 
14.05.2003 година, во 09,00 часот во соба бр. 73/2 на 
Основниот суд во Куманово. 
Испитното рочиште од став 8 на ова решение на со-

брание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое 
врз основа на извештајот на стечајниот управник ќе се 
одлучува за понатамошниот тек на стечајната постапка 
се закажува за истиот ден и на истото место каде што е 
закажано испитното рочиште на собирот на доверите-
лите во 09,00 часот. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнат на стечајниот управник за стечај-
ниот должник, без одлагање. 
Од Основниот суд во Куманово.          (8239) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 117/03 од 20.03.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над  должникот Трговец поединец 
Горан Гуте Јовановски �ДАНДИ� Скопје со седиште на  
ул. �Кара Тригун� бр. 4, Скопје  со жиро сметка 40100-
601-385697 и регистарска влошка 1-68259-0-0-0,  при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје, и истата не 
се спроведува. 
Отворената стечајната постапка над должникот Трго-

вец поединец Горан Гуте Јовановски �ДАНДИ� Скопје, 
се заклучува.  
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (8441) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 39/03  од 20.03.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над  должникот Друштво за произ-
водство, инженеринг и трговија ЗГМ-ИНЖЕНЕРИНГ 
Митко ДООЕЛ со седиште на  бул. �АВНОЈ� бр. 72/1-52  
со жиро сметка 300000000734229  при Комерцијална 
банка АД Скопје и регистарска влошка 02008761?-8-09-
000,  при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје, 
и истата не се спроведува. 
Отворената стечајната постапка над должникот Дру-

штво за производство, инженеринг и трговија ЗГМ-ИН-
ЖЕНЕРИНГ Митко ДООЕЛ, се заклучува.  
По правосилноста на решението должникот да се брише 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (8440) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 148/03 од 31.03.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот  должникот Прет-
пријатие за производство, промет, посредување и услуги 
СТУДИО МБ од Скопје, со седиште  ул. �Петко Јанчев-
ски� бр. 2-б,  со жиро сметка број 40110-601-341515 и 
регистарска влошка бр. 1-61756-0-0-0,  при регистарот 
на Основниот суд Скопје I- Скопје,  истата не се спро-
ведува. 
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Се заклучува стечајната постапка над стечајниот  долж-

ник Претпријатие за производство, промет, посредување 
и услуги СТУДИО МБ од Скопје.  
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (8454) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 143/03 од 31.03.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот  должникот Прет-
пријатие за производство, промет и услуги ДАРКО-
МЕРЦ ДОО увоз-извоз  Скопје, со седиште на бул. �Јане 
Сандански� бр. 83/1-20 во Скопје,  со жиро сметка број 
40100-601-227310 и регистарска влошка бр. 1-39801-0-0-0,  
при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје,  
истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот  до-

лжник Претпријатие за производство, промет и услуги 
ДАРКОМЕРЦ ДОО увоз-извоз од Скопје, со седиште на 
бул. �Јане Сандански� бр. 83/1-20 од Скопје. 

 По правосилноста на решението должникот да се брише 
од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (8453) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 13/03  од 11.02.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над  должникот Претпријатие за про-
изводство и трговија на големо и мало �ФОКУС� екс-
порт-импорт Ц.О. Скопје, со седиште на  ул. �Петар 
Манџуков� бб, Бутел I,  со жиро сметка 40100-601-
161646 и регистарска влошка 1-22241-0-0-0,  при реги-
старот на Основниот суд Скопје I- Скопје, и истата не 
се спроведува. 
Отворената стечајната постапка над должникот Прет-

пријатие за производство и трговија на големо и мало 
�ФОКУС� експорт-импорт Ц.О. Скопје, се заклучува.  
По правосилноста на решението должникот да се брише 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (8461) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение  Ст. бр.  
28/2003  од 27.02.2003 година, над стечајниот должник 
Друштво за трговија, производство и услуги Залтко 
Стерјов �Домус� увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. 
�Народни херои� бр. 4, Битола, запишан во Рег. вл. бр. 
01007175?-08-01-000 во Основниот суд во Битола со жи-
ро сметка бр. 200000020447689 во Стопанска банка АД 
Скопје филијала Битола, со дејност со шифра 55.40, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд Битола.                                 (8505) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 83/03  од 01.04.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над  должникот Друштво за шпеди-
терски услуги, производство и трговија ТОМЕЛ ШПЕД 
Томе ДООЕЛ експорт-импорт со седиште на  ул. �Хо 
Ши Мин� бр. 79-а,  со жиро сметка 210-0551780001-88 
при Тутунска банка АД Скопје и регистарска влошка 
02040993?-8-01-000,  при регистарот на Основниот суд 
Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајната постапка над должникот Друш-

тво за шпедитерски услуги, производство и трговија ТО-
МЕЛ ШПЕД Томе ДООЕЛ експорт-импорт, се заклучува.  
По правосилноста на решението должникот да се брише 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (8510) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 146/03 од 31.03.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник  Друштво 
за производство, трговија и услуги ОЛИМПИЈА 99 Ре-
џеп ДООЕЛ експорт-импорт с. Студеничани,  со седи-
ште во с. Студеничани,  со жиро сметка бр. 40100-601-
422515 и регистарска влошка бр.  020010914?-8-01-000,  
при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје, и 
истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот до-

лжник Друштво за производство, трговија и услуги 
ОЛИМПИЈА 99 Реџеп ДООЕЛ експорт-импорт с. Сту-
деничани.  
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (8511) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр.  328/01  од 17.11.2001 година, се 
отвора стечајна постапка над  должникот Претпријатие 
за производство, трговија и услуги на големо и мало 
�ДЕ-СПИР� со седиште на  ул. �Маршал Тито� бр. 97,  
со жиро сметка 40110-601-304951 како и број на  реги-
старска влошка 1-54838-0-0-0,  при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајната постапка над должникот Пре-

тпријатие за производство, трговија и услуги на големо 
и мало �ДЕ-СПИР� се заклучува.  
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.                (8517) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение III. Ст. бр. 144/03 од 31.03.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над стечајниот  должникот Претпријатие 
за трговија на големо и мало, транспорт и услуги МАРЦ 
КОМЕРЦ извоз-увоз Ц.О. Скопје, со седиште на  ул. �Фин-
ска� бр. 118,  со жиро сметка бр. 40100-601-163079 и реги-
старска влошка бр. 1-26022-0-0-0  при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот долж-

ник Претпријатие за трговија на големо и мало, транспорт 
и услуги МАРЦ КОМЕРЦ извоз-увоз Ц.О. Скопје.  
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (8526) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со реше-
ние на овој суд I. Ст. бр. 153/03  од 26.03.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над  должникот Претпријатие за 
производство, промет и услуги �ЉИЉАН КОМПАНИ� из-
воз-увоз ДОО -Скопје, со седиште на  ул. � Алексо Демниев-
ски� бр.9/3,  со жиро сметка број 40120-601-3862241 кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесници-
те во платниот промет на Република Македонија - Скоп-
је, со регистарска влошка број 1-62669-0-0-0,  и истата 
не се спроведува па, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.                 (8529) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение II. Ст. бр.  307/02 од 01.04.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над  должникот Друштво за промет и 
услуги МАКФОЖ Оливера ДООЕЛ Скопје, со седиште 
на  ул. �Маџари� бр. 26-д,  со жиро сметка 3000000011-
22908- при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска 
влошка 02027409?-8-09-000,  при регистарот на Основни-
от суд Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува. 
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Отворената стечајната постапка над должникот Дру-

штво за промет и услуги МАКФОЖ Оливера ДООЕЛ 
Скопје, се заклучува.  
По правосилноста на решението должникот да се брише 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (8537) 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 51/03  од 12.03.2003 година,  
е отворена стечајна постапка над дополнително пронај-
дениот имот на должникот Друштво за трговија и услу-
ги �ЛОНЅА-КОМЕРЦ� Васко ДООЕЛ експорт-импорт - 
Скопје, со седиште на ул. �Анкарска� бр. 33, со жиро 
сметка бр. 40120-601-27578? кај Агенцијата за блокира-
ни сметки на учесниците во платниот промет - Скопје и 
регистарска влошка број 020151189?-8-01-000. 
За стечаен судија се определува Маргарита Тошано-

ва, член на стечајниот совет и судија на овој суд. 
За стечаен управник се определува Ѓорѓе Костов од 

Скопје, со адреса на ул. �Атинска� бр. 1/9. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни пра-

ва на подвижни предмети и правата на должникот, како 
и доверителите кои имаат разлачни права на недвижно-
стите на должникот што не се запишани во јавните кни-
ги (катастар), во рок од 15 дена да ги пријават своите по-
барувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите обвр-

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

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе од-
лучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештај-
но рочиште), за ден 14.04.2003 година, во 1000 часот во со-
ба бр. 70, во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.                 (8563) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр.163/2002 

година, отвори стечајна постапка над должникот Приват-
но претпријатие за производство и трговија на големо и 
мало увоз-извоз Македо Промет Прилеп, претворено во 
Друштво за производство и трговија Македо промет Ки-
рил Ацески ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. �Душко 
Наумоски� бр. 8, запишан во регистарската влошка 
01004153?-8-03-000 во Основниот суд во Битола со жиро 
сметка 41100-601-4223 кај Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки на учесниците во платниот промет на РМ, со 
основна дејност друга трговија на големо. 
Стечајната постапка над должникот се отвора на 

ден 17.03.2003 година во 12,00 часот. 
За стечаен судија се определува Татјана Суслеска 

член на советот. 
За стечаен управник се определува Васил Павлоски 

дипл. економист од Крушево, ул. �Манчу Матак� бр. 
26а, со телефон 070-836-677. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ� да ги пријават своите побарувања на адреса на стечајни-
от управник и да уплатат судски такси на уплатница во износ 
од 600 денари во корист на Републички судски такси - сто-
панство - трезорска сметка 100000000053095, уплатна сме-
тка 840-018-03338, приходна шифра 722211-00 депонент 
на Народна банка на РМ. 
Се повикуваат доверителите своите разлачни права 

на подвижни предмети и правата на должникот како и 
разлачните права на недвижностите на должникот што 

не се запишани во јавните книги - катастарот и разлач-
ните права на недвижностите што се запишани во јав-
ните книги - катастарот да ги пријават кај стечајниот 
управник во рок од 15 дена сметано од објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ�, а во пријавата да 
означат на кој предмет постои разлачно право, начинот 
и основата на засновање на тоа право како и обезбеде-
ното побарување. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да не ги исполнуваат директно на должникот ту-
ку на стечајниот управник за стечајниот должник. 
Отворањето на стечајната постапка да се запише во 

трговскиот регистар, во јавните книги-катастарот и во 
регистарот на правата од индустриска сопственост. 
Се закажуваат рочишта на собир на доверители за 

испитување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) и рочиште на Собрание на доверите-
ли (извештајно рочиште) за ден 07.05.2003 година во 
13,00 часот, судница бр. 9 во Основниот суд во Прилеп. 
Ова решение да се објави на огласната табла во Ос-

новниот суд во Прилеп и во �Службен весник на РМ�. 
Жалбата не го спречува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (8591) 

___________ 
 

Во огласот за стечајна постапка на "Кожарски ком-
бинат" во стечај од Битола, објавен во "Сл. весник на 
РМ" бр. 19 од 25 март 2003 година, на страна 40, во 
вториот став во четвртиот ред после зборот "Битола" 
следуваат зборовите: "од Битола за ден 08.05.2003 го-
дина во 13.00 часот. 
Се повикуваат доверителите кои имаат свои поба-

рувања према стечајниот должник "Кожарски комби-
нат Битола".  
_______________________________________________ 

 
Л И К В И Д А Ц И И 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд   I.Л. бр. 13/2003 година од 14.02.2003 
година е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и транспорт МИЛКО експорт-
импорт - Скопје, со седиште на ул. �Тодор Чангов� бр. 
19/29 со жиро сметка бр. 30000000092587, Комерцијална 
банка АД-Скопје. 
За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-

ковски од Скопје, со стан на ул. �Крсте Мисирков� бр. 59. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена од објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ� до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 месеци од денот на последната објава. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.          (8279)     

___________ 
 
Ликвидаторот Павел Томашевски од Скопје, бул. �Стив 

Наумов� бр. 7/16, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот   суд  Скопје  I -  Скопје, со решение П.Трег. бр. 
5149/02 година,  објавува дека Друштвото за трговија, 
производство и инженеринг БУМАРКЕТ-ПРАКТИКЕР 
ДОО Скопје и со број на жиро-сметка 40120-601-491856 
отворена при ЗПП филијала 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.                                                (8371) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Глигур Ивановски од Штип, ул. �Ван-

чо Прке� бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 208/03 од 
10.03.2003 година,  објавува дека Јавното трговско друш-
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тво за производство, трговија, транспорт и услуги Пинк 
Емил Панев и др. увоз-извоз јтд Штип, ул. �Косовска� бр. 
34, е во ликвидација-втора објава.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (8428) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Жаклина Павиќевиќ, дипломиран еко-

номист од Радовиш, ул. �Вардарска� бр. 25, запишан како 
ликвидатор под  П.Трег. бр. 92/03 во трговскиот регистар 
при Основниот суд во Штип, по трет пат објавува дека 
Друштвото за производство,  услуги и трговија увоз-извоз 
Герче ДОО с. Покрајчево, Подареш, со број на жиро сме-
тка 200000032654557, отворена во Стопанска банка во Ра-
довиш, 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 со докази во два примерока, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (8429) 

___________ 
 
По третр пат ликвидаторот  Жаклина Павиќевиќ, 

дипломиран економист од Радовиш, ул. �Вардарска� 
бр. 25, запишан како ликвидатор под  П.Трег. бр. 91/03 
во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип, 
објавува дека Друштвото за производство,  услуги и 
трговија експорт-импорт То-Ки Каракепелиева Ленче и 
др. јтд Радовиш, ул. �Даме Груев� бр. 1, со број на жи-
ро сметка 41310-601-8724, отворена при ЗПП Радовиш, 
е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена од пос-
ледната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (8430) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 57/03 од 

27.03.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за транспорт, услуги и трговија на го-
лемо и мало Папако експорт-импорт п.о. Штип и иста-
та поради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                              (8431) 

___________ 
 
Ликвидаторот Тони Колевски од Скопје, ул. �Сава 

Ковачевиќ� бр. 68/4-6 запишан во Судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение 
П.Трег. бр. 640/2003 објавува дека Друштвото за трго-
вија и услуги МЕЏИК САН ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 68/4-6 и со број на 
жиро-сметка 250-0000000708-24 отворена при Инвест-
банка АД Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, во 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (8442) 

___________ 
 
Ликвидаторот Крсте Атанасоски од Скопје, ул. �Бо-

жин Николов� бр. 60 запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П.Трег. бр. 
IV 609/2003 објавува дека Друштвото за производство, 
трговија и услуги РОЈАЛ МИЛК ДОО експорт-импорт 
Скопје и со број на жиро-сметка 300 000000784960 отво-
рена 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�, во 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (8462) 

___________ 
 
Ликвидаторот Александар Бодрожа од Скопје, ул. 

�Александар Македонски� бр. 11Д запишан во Судски-
от регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со Ре-
шение П.Трег. бр. 165/03 од 29.01.2003 година, објаву-
ва дека Друштвото за трговија и услуги ТИРЕКС ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Александар Македонски� 
бр. 11 Д и со број на жиро-сметка 100000001022028 
отворена при Комерцијална банка АД Скопје е во ли-
квидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, во ликвидаторот со 
пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок  
од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (8481) 

_______________________________________________ 
 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
 
Врз подвижните предмети сопственост на заложниот 

должник АДЕА Друштво за трговија и услуги Стојан и 
други ДОО Скопје, воспоставен е невладетелски рачен 
залог од прв ред во полза на заложниот доверител Ту-
тунска банка АД Скопје, за обезбедување на парично 
побарување во износ од 200.000 ЕУР, а врз основа на но-
тарски акт - Договор за невладетелски рачен залог од 
прв ред ОДУ бр. 23/03 од 24.02.2003 година сочинет од 
страна на нотарот Нада Палиќ од Скопје и тоа врз: 

- товарно возило - марка VOLVO; тип FL 611, број 
на шасија YV2E4C316YB248694, број на мотор 160264, 

- товарно возило - марка VOLVO; тип FL 611, број 
на шасија YV2E4C310YB249419, број на мотор 160540, 

 - полуприколка - марка KRONE; тип SDP 27, број 
на шасија WKESDP27000V96398, 

- влекач - марка VOLVO; тип FH 12/420, број на 
шасија YV2A4B3AXWB186853, број на мотор 88991, 

- товарно возило - марка VOLVO; тип FL 611, број 
на шасија YV2E4C310YB249291, број на мотор 160477, 

- приклучно - марка KRONE; тип SDP 27, број на ша-
сија WKESDP27000T70832, година на производство 1996,  

- влекач - марка VOLVO; тип F-12/420, број на ша-
сија YV2A4B3A1VB167347, број на мотор 64968, 

- товарно возило - марка VOLVO; тип FL 611, број 
на шасија YV2E4C310YB248691, број на мотор 160262, 

- товарно возило - марка VOLVO; тип FL 611, број 
на шасија YV2E4C317YB249417, број на мотор 160538, 

- товарно возило - марка VOLVO; тип FL 611, број 
на шасија YV2E4C314YB248693, број на мотор 160263. 

                                                                              (8455) 
___________ 

 
 Врз основа на нотарски акт Договор за залог, ОДУ. 

бр. 67/03 од 27.03.2003 година на нотарот Сашо Ѓурчи-
носки - Струга, склучен со Тутунска банка а.д. Скопје, 
како заложен доверител, засновано е заложно право - 
Договор за регистриран залог, од втор ред врз подвиж-
ните предмети: 1. М-САМ 60, 2. МВ-САМ 200 (сери-
ски број 010213200), 3. Додатна ласерска глава, 4. 
Компјутерски софтвер Микоросам/САМ, и 5. Автомат-
ско менување на алатот.                                           (8225) 

___________ 
 
 Врз подвижните предмети сопственост на должни-

кот-заложниот должник Друштво за производство и тр-
говија ХАЈ-ТЕЧ КОРПОРАЦИЈА Штабо и други ДОО 
Скопје, воспоставен е невладетелски рачен залог од 
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прв ред во полза на заложниот доверител Тутунска 
банка АД Скопје, за обезбедување на парично побару-
вање во износ од 100.000 евра, а врз основа на нотар-
ски акт-Договор за невладетелски рачен залог од прв 
ред ОДУ. бр. 40/03 од 25.03.2003 година, сочинет од 
страна на нотарот Нада Палиќ, Скопје и тоа врз: еден 
електронски инструмент за мерење нанос на бакар Д 
9024.90.0000 QTY 1, CMI 900 инструмент за мерење на 
површински бакар, 900-S ASSY, основна фиксирана 
алуминиумска табла MUL-COL Multiple Collimator 
Option, 50-0034-50042 Collimator bushing 12 mil., 50-
0034-50039 Collimator bushing 2х10, 50-0035-00101 
Филтер, кобалт, сопственик врз основа на Фактура бр. 
90437, 90544 издаден од CMI Internacional САД; еден 
апарат за испитување на лемливост Qualilab QL-5 не е 
надграден на QL-10, сер. бр. QL5801110119, дел бр. 
ECIZQL500 и-eден апарат за испитување на лемливост  
SERA QC-100, сер. бр. QL5A01110124, дел бр. 
ECIZRO150, сопственик на двата апарата врз основа на 
фактура број 4020397 од 04.03.2002 година, издадена 
од MIE Multiline International Europa L.P. Германија; 
еден апарат за мерење напон CITS500s, сопственик врз 
основа на фактура број 14055 од 06.09.2001 година, из-
дадена од Pоlar Instruments Ltd, Guernsey, Велика Бри-
танија.                            (8479) 

__________ 
 

Врз основа на Договор за засновање на регистриран 
залог врз подвижни предмети во својство на извршна 
исправа потврден од нотарот Зулфиќар Сејфулаи под 
број ОДУ 116/03 од 27.03.2003 година, склучен помеѓу 
Комерцијална банка АД Скопје, како заложен довери-
тел и Друштвото за производство, трговија и услуги 
�ГУДАЛАТ� Фетаји Миради ДОО Гостивар, ул. �Бо-
рис Кидриќ� бр. 165, како заложен должник, заснован е 
регистриран залог врз следните подвижни предмети: 
идустриска котлара со котел и резервоар од 20.000 л-со 
фабр. број 9821; компресор со фабр. број 509853/0092; 
компресор-со фабр. број 349012/3945; сушач-со фабр. 
број N070 5708; машина за полнење-со фабр. број 
12760/10008; машина за пакување-со фабр. број 
18856/8953; машина за пакување-со фабр. број 
18716/7938; апликатор-со фабр. број 1173; конверс-
транспортна лента-со фабр. број 441054; машина за 
полнење-со фабр. број 2062/8620;  машина за пакува-
ње-со фабр. број 8140/4402; машина за пакување-со 
фабр. број 18724/8015; апликатор-тип TP 1078; кон-
верс-транспортна лента-со фабр. број C-300258/1; па-
стеризатор со пумпи-со фабр. број 0015, резервоар со 
фабрички број 0015, резервоар со фабрички број BEK 
1-DUP 2-01; резервоар-со фабр. број  14306; штанц ма-
шина-со фабр. број 112; садови за млеко-два комплета-
со фабр. број 0462-01; инсталација за суво млеко-со 
фабр. број 0463; центрифугална пумпа-со фабр. број 
798584; машина за пакување со најлон фабр. број 
52861098 и товарен лифт.                         (8506) 

___________ 
 

Друштвото за производство, трговија и услуги 
МАКПРОМЕТ Милан ДООЕЛ увоз-извоз с. Башино 
Село, Велес; 

1. Машина за обработка на дрво, тип: дупчење со 
бројна контрола, марка: БИЕСЕ, модел: РОВЕР 22 
АТС, матр. 27169 составен од следните делови: 

- 2 парчиња пинца (клешти) ИСО 30 Омап Тулс; 
- 2 парчиња носач на пинците дијам. 20 ЕР Омап 

Тулс; 
- 2 парчиња ремени Биесе; 
- 1 парче бушач дијаметар 35х70 - Нордутенсили; 
- 10 парчиња бушач дијаметар 8х70 - Нордутенсили 

сх+дх; 
- 6 парчиња бушач дијаметар 5х70 - Нордутенсили 

сх+дх; 
- 3 парчиња бушач 6х70 - Нордутенсили сх+дх; 
- 10 м цевки ПВЦ сива АИР/М дијаметар 250 - Би-

сон. 

Заснован е залог, со нотарски акт за залог на под-
вижни предмети, заведен кај нотарот Славјанка Андре-
ева од Велес, под ОДУ број 71/03, во корист на залож-
ниот доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбе-
дување на парично побарување во износ од 110.000 
ЕУР.                                                                            (8533) 

___________ 
 
Над подвижните предмети-опрема: Комплет опрема 

за климатизација и вентилација, клима уред, центрифу-
гален вентилатор, две витрини за ладење, витрина за 
загревање, постоље за пица, три постоља со ладење, 
фрижидер за тесто, компресор за фрижидер, печка за 
пица, машина за пица тесто, печка за пица, печка за ле-
пиња. профер за тесто, миксер за тесто, витрина за за-
гревање, витрина за загревање со долна загревачка ос-
нова, витрина за ладење, постоље за ладење пица, по-
стоље  од инокс, постоље со ладење, фрижидер за те-
сто, компресор за фрижидер, витрина за сладолед, две 
разладни комори, и товарно возило-фургон Фиат Доб-
ло карго, сопственост на ТТД Глобус Интернационал-
травел клуб ДООЕЛ Скопје, е заснован залог, со дого-
вор за залог на подвижен имот заверен кај нотарот Но-
ве Костовски од Скопје, под ОДУ бр. 116/03 од 
19.03.2003 година во корист на заложниот доверител 
Комерцијална банка АД Скопје, за обезбедување на па-
рично побарување во износ од 109.440,00 ЕУР. 
Над недвижниот имот, туристички апартмани со брое-

ви 440,340,331,121, во Еуротел Струга, месност �Езерски 
Лозја�, КО Мислешево, во сопственост на ТТД Глобус 
Интернатионал-травел клуб ДООЕЛ Скопје, според дого-
вор за купопродажба потврден кај нотарот Сашо Ѓурчи-
новски од Струга, на ден 24.10.2002 година е заснован 
залог со договор за залог на недвижен имот, заверен кај 
нотарот Сашо Ѓурчиновски од Струга под ОДУ. бр. 57/03 
од 18.03.2003 година во корист на заложниот доверител 
Комерцијална банка АД Скопје, за обезбедување на па-
рично побарување од 213.235 ЕУР. 
Заложен должник ТТД Глобус Интернатионал-тра-

вел клуб ДООЕЛ Скопје.              (8650) 
_______________________________________________ 

 
НАМЕРУВАНО НАМАЛУВАЊЕ  
НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИЦА 

 
Врз основа на член 204 од ЗТД и Одлуката на Соби-

рот на содружници на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ЦЕНЕР ДООЕЛ експорт-импорт Штип 
од 18.02.2003 година, се намерува да се намали основ-
ната главница на Друштвото за производство, трговија 
и услуги ЦЕНЕР ДООЕЛ Штип, ул. �Сутјеска� бб, така 
што основната главница на друштвото од 109.000,00 
ЕУР односно 6.649.574,50 денари се намалува за износ 
од 13.000,00 ЕУР односно 793.000,00 денари, заради 
повлекување на влог од страна на содружникот. 
Со тоа се менува висината на основната главница 

на друштвото и истата со намалувањето изнесува 
96.000,00 ЕУР односно 5.856.574,00 денари. 
Друштвото е согласно на доверителите да им ги 

исплати побарувањата или да им даде гаранција. 
Ако по истекот на 90 дена од денот на објавувањето 

на огласот во �Службен весник на РМ� не биде поднесе-
но побарување се смета дека доверителите се согласни 
со намеруваното намалување на основната главница. 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните 
документи: 

Пасош бр. 763263/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Фера Сабри, с. Блаце, Скопје.            (8234) 
Пасош бр. 1607559/01 издаден од СВР-Скопје на 

име Младеновска Беатрисс, ул. "Р. Хаџипанзова" бр. 11 
а, Скопје.                                                      (8242) 
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Пасош бр. 1096196/98 издаден од СВР-Куманово на 

име Иљјаса Ебиби, с. Ваксинце,Куманово.            (8406) 
Пасош бр. 1012142 на име Вејселов Али, Штип. 
                                                                      (8449) 
Пасош бр. 1287074 на име Михајловски Дими-тар, 

Битола.                                                         (8450) 
Пасош бр. 462015/94 на име Реџепи Кенан, с. Добри 

Дол, Гостивар.                                         (8451) 
Пасош бр. 0946296 на име Илов Ванчо, ул. "Авала" 

бр. 18, Кавадарци.                                       (8452) 
Пасош бр. 1320144 на име Баша Арберор, Дебар. 
                                                                     (8457) 
Пасош бр. 1185385/99 на име Исоски Ресул, с. Мис-

лодежда, Струга.                                         (8458) 
Пасош бр. 0496310 на име Карајанова Соња, ул. "Б. 

Миладинови" бр. 15, Гевгелија.             (8460) 
Пасош бр. 1794654/02 издаден од СВР-Куманово на 

име Ваљдете Љатифи, ул. "М. Стојановиќ" бр. 4, Ку-
маново.                                                         (8463) 
Пасош бр. 1574295 на име Ангов Димитар, с. Пр-

дејци, Гевгелија.                                        (8464) 
Пасош бр. 209562 издаден од СВР-Скопје на име 

Муамет Мемети, ул. "151 бис" бр. 3, Скопје.         (8488) 
Пасош бр. 352417 издаден од СВР-Скопје на име 

Угриновска Јадранка, ул. "Волгоградска" бр. 4-4/7, 
Скопје.                                                                      (8499) 
Пасош бр. 1327265 издаден од СВР-Скопје на име 

Спасовска Јорданоска Елизабета, бул. "Кочо Рацин" бр. 
74-4/22, Скопје.                            (8501) 
Пасош бр. 0757563 на име Алексиќ Момчило, с. 

Матејче, Куманово.                                                 (1527) 
Пасош бр. 1291732/99 издаден од СВР-Скопје на  

име Горан Бојаџиски, бул. "АВНОЈ" бр. 106/2-16, Ско-
пје.                                                                      (8519) 
Пасош бр. 1607949/01 издаден од СВР-Скопје на 

име Хисније Сејдиновска, ул. "Ж. Жорес" бр. 8-б, Ско-
пје.                                                                      (8524) 
Пасош бр. 1607860/01 издаден од СВР-Скопје на 

име Екрем Сејдиновски, ул. "Жан Жорес" бр. 8-б, 
Скопје.                                                                      (8525) 
Пасош бр. 198451 издаден од СВР-Тетово на име 

Берат Муниши, с. Боговиње, Тетово.         (8531) 
Пасош бр. 891780/96 на име Насковски Слаѓан, с. 

Проевце бр. 56, Куманово.                        (8532) 
Пасош бр. 1652108 на име Насковска Кристина, с. 

Проевце бр. 56, Куманово.                        (8534) 
Пасош бр. 757175/95 на име Ширтова Јелица, ул. 

"Б. И. Гуне" бр. 16/17, Куманово.            (8535) 
Пасош бр. 1172145 издаден од СВР-Скопје на име 

Бурхан Елмази, с. Студеничани, Скопје.  (8536) 
Пасош бр. 660040 на име Митровска Деспина, 

Кичево.                                                                      (8539) 
Пасош бр. 1109651 на име Насев Столе, Кочани. 
                                                                      (8541) 
Пасош бр. 1425830 на име Каркаљашев Костадин, 

ул. "Тиверија" бр. 14, Струмица.            (8544) 
Пасош бр. 1360114/00 на име Села Назлиша, с. Де-

логожди, Струга.                                           (8545) 
Пасош бр. 1322748/99 издаден од СВР-Скопје на 

име Чајковски Гоце, бул. "Македонско Косовска 
бригада" бр. 46-б, Скопје.                           (8549) 
Пасош бр. 328283/94 издаден од СВР-Скопје на име 

Дамески Драган, ул. "С. Филиповиќ" бр. 4/2-1, Скопје.
                                                                      (8568) 
Пасош бр. 1741257/02 издаден од СВР-Скопје на 

име Блажевска Јулијана, ул. "Б. Николов" бр. 88, Ско-
пје.                                                                      (8589) 
Пасош бр. 558418 на име Ангеловска Нада, ул. "Б. 

И. Гуне" бр. 12-1/5, Куманово.                        (4046)  
Пасош бр. 1503080/01 издаден од СВР-Куманово на 

име Етеми Ељхам, с. Опае, Куманово.           (8598) 
Пасош бр. 1355951/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Ибраимовски Неџмедин, ул. "Јајце" бр. 3, Скопје.
                                                                      (8600) 

Пасош бр. 1055979 на име Ристеми Шефик, Кичево. 
                                                                      (8632) 
Пасош бр. 0424633 на име Ралев Ангел, ул. "Ристо 

Џондев" бр. 3, Кавадарци.                          (8633) 
Пасош бр. 1348720/00 издаден од СВР-Тетово на 

име Фестим Зулбери, с. Требош, Тетово.              (8637) 
Пасош бр. 1774868 издаден од СВР-Скопје на име 

Мухаби Селими, с. Танушевци, Скопје.                (8642) 
Пасош бр. 280701/94 издаден од СВР-Скопје на име 

Шопова Светлана, ул. "Њуделхиска" бр. 2/2-15, Скопје.
                                                                     (8645) 
Пасош бр. 1061862/98 издаден од СВР-Тетово на 

име Дехар Мулаими, с. М. Речица, Тетово.           (8647) 
Пасош бр. 1199554 издаден од СВР-Скопје на име 

Сулејман Алији, с. Челопек, Скопје.         (8648) 
Пасош бр. 0993420/97 на име Петровска Сузана, ул. 

"И. Л. Рибар" бр. 55, Делчево.                        (8219) 
Пасош бр. 1480070/00 на име Енговска Стефка, ул. 

"11-ти Ноември" бр. 17, Делчево.                      (8220) 
Пасош бр. 1093560/98 на име Алексовска Благица, 

с. Луковица Каменица, Делчево.                        (8540) 
Пасош бр. 1366878 на име Петровска Љупка, ул. 

"Кеј на Брегалница" бр. 5/4/2, Делчево.           (8546) 
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

14/03 за пасош бр. 1437342 на име Велков Трајан, с. 
Ерџилија, Св. Николе, наместо "Трајан" треба да стои 
"Дејан".                                                   (5776) 
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

13/03 на име Рамадани Баудин, с. Скудриње, Гостивар, 
наместо "пасош бр. 4623253" треба да стои "пасош бр. 
462253".                                         (5285) 
Чекови од тековна сметка бр. 2075061 од бр. 66-23-

788 до бр. 6623795 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Ќосевски Милан,Скопје.            8224 
Чекови од тековна сметка бр. 2330542 од бр. 88-3-

287 до бр. 883293 и бр. 866092, 866093 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Мицковски Јо-
ван, Скопје.                                                       (8237) 
Чекови од тековна сметка бр. 12273980 со бр. 57-

16795, 5716796 и бр. 5716797 издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Станковски Лазо, Скоп-
је.                                                                     (8282) 
Чековна картичка бр. 303-48 издадена од Комер-

цијална банка АД Скопје-Филијала Охрид на име 
Савески Киро, Охрид.                           (8398) 
Чекови од тековна сметка бр. 015381-49 од бр. 38-

21393 до бр. 3821397 (5) чека издадени од КИБ АД 
Куманово на име Душанка Стојковска, Куманово. 

                                                                      (8405) 
Чекови од тековна сметка бр. 09013042 од бр. 12-

18700 до бр. 1218711 и бр. 1188152 издадени од Ко-
мерцијална банка АД  Скопје на име Сарачини Хусејн, 
Скопје.                                                   (8439) 
Чекови од тековна сметка бр. 14137202 од бр. 032-

2000084426 до бр. 0322000084429 издадени од Комер-
цијална банка-Филијала Струмица на име Митко 
Момоков, Струмица.                                       (8445) 
Чекови од тековна сметка бр. 2358525 од бр. 117-

3552 до бр. 1173561 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Ивановска Недановска Љиљана, 
Скопје.                                                        (8456) 
Чекови од тековна сметка бр. 40854 со бр. 01230-

00223862 и бр. 0123000223863 издадени од Комерци-
јална банка-Филијала Охрид на име Сузана Илијовска, 
Охрид.                                                        (8469) 
Чекови од тековна сметка бр. 03023340 од бр. 000-

2001023770 до бр. 0002001023776 издадени од Комер-
цијална банка на име Пешевска Даница, Скопје.  (8500) 
Чек од тековна сметка бр. 11864040 со бр. 001500-

0226539 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Цветковски Емил, Скопје.            (8514) 
Чекови од тековна сметка бр. 15155-43 со бр. 12-

28573 и бр. 1228574 издадени од Македонска банка  
АД Скопје на име Атанаса Квачковска,Скопје.     (8523) 
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Чекови од тековна сметка бр. 112740 од бр. 5068026 

до бр. 5068043 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Зафирова Милка,Скопје.           ( 8601) 
Работна книшка на име Фетах Кастрати, Скопје. 
                                                                      (8599) 
Работна книшка на име Елези Имрзат, Скопје. 
                                                                      (8230) 
Работна книшка на име Левент Мустафа, с. Семе-

ниште, Скопје.                                            (8233) 
Работна книшка на име Светланка Михајловска, 

Скопје.                                                        (8236) 
Работна книшка на име Драган Димитровски, ул. 

"11-ти Март" бр. 10, Битола.                        (8243) 
Работна книшка на име Кузмановска Виолета, с. 

Зелениково, Скопје.                                       (8254) 
Работна книшка на име Левески Бобан, Гостивар.

                                                                     (8255) 
Работна книшка на име Левеска Роса, Гостивар. 
                                                                      (8276) 
Работна книшка на име Спасиќ Небојша, ул. "М. 

Пијаде" бр. 4, Куманово.                            (8295) 
Работна книшка на име Сашо Митев, Кочани. 
                                                                      (8298) 
Работна книшка на име Роска Србиновска, Скопје.

                                                                     (8308) 
Работна книшка на име Семра Ибраимова, ул. 

"Мачва" бр. 9, Битола.                                       (8316) 
Работна книшка на име Китановски Зоран, Скопје.

                                                                      (8321) 
Работна книшка издадена од Крива Паланка на име 

Спасовски Стевко, Скопје.                        (8341) 
Работна книшка на име Ружди Доци, Гостивар. 
                                                                      (8397) 
Работна книшка на име Ристиќ Миодраг, Скопје.   

                                                                   (8399) 
Работна книшка на име МилицаСрбиноска, Кичево.

                                                                      (8404) 
Работна книшка на име Гичев Ванчо, Св. Николе.

                                                                      (8407) 
Работна книшка на име Абдулов Неџап, с. Милино, 

Св. Николе.                                         (8408) 
Работна книшка на име Атанасов Дарко, ул. "Џ. Би-

јед" бр. 44, Штип.                                                     (8410) 
Работна книшка на име Ристов Леон, ул. "Блажо 

Јанушев" бр. 13, Неготино.                        (8411) 
Работна книшка на име Степаноски Златко, Охрид.

                                                                     (8414) 
Работна книшка на име Влатко Цеков, Скопје. 
                                                                     (8444) 
Работна книшка на име Ридов Вано,Скопје. 8446 
Работна книшка на име Ѓуровска Даниела, Скопје.

                                                                     (8447) 
Работна книшка на име Златанов Васко, с. Звегор, 

Делчево.                                                      (8472) 
Работна книшка на име Ивановска Ленче, Делчево.

                                                                      (8473) 
Работна книшка на име Крстеска Снежана, ул. "18 

Ноември" бр. 2, Гостивар.                             (8474) 
Работна книшка на име Мендерес Аљиљи, с. Отља, 

Куманово.                                           (8475) 
Работна книшка на име Сакири Фадил, с. Колари, 

Кичево.                                                          (8476) 
Работна книшка на име Нуиовски Нуредин, Скопје.

                                                                      (8480) 
Работна книшка на име Тасеска Ирена, ул. "Д. На-

редникот" Б2-2/31, Прилеп.                        (8491) 
Работна книшка на име Беџети Илјази, ул. "С. 

Тасески" бр. 93, Тетово.                                       (8495) 
Работна книшка на име Фаик Шефкет Илјази, ул. 

"Дебарска" бр. 26, Тетово.                          (8496) 
Работна книшка на име Бајрам Исмаиљи, с. Ма-

тејче, Куманово.                                         (8497) 
Работна книшка на име Хатие Илијаз, Скопје. 
                                                                      (8512) 

Работна книшка издадена од Куманово на име Ди-
митријевска Виолета, Скопје.                        (8518) 
Работна книшка на име Сефедин Рамо, Скопје. 
                                                                      (8520) 
Работна книшка на име Спировска Виолета, Скопје.

                                                                      (8521) 
Работна книшка на име Симе Музоски, Крушево.    

                                                                   (8547) 
Работна книшка на име Басета Умер, ул. "Д. Лах-

чански" бр. 51/49, Битола.                          (8548) 
Работна книшка на име Пејоски Ристе, ул. "Беро-

ска" бр. 106, Прилеп.                                       (8550) 
Работна книшка на име Ристеска Елизабета, ул. "Л. 

Филиповски" бр. 81, Прилеп.              (8551) 
Работна книшка на име Горан Настески, ул. "11 Ок-

томври" бр. 637, Кичево.                          (8552) 
Работна книшка на име Крстеска Билјана, ул. "Т. 

Дејаноски" бр. 37, Кичево.                        (8556) 
Работна книшка на име Арсовски Виктор, Кума-

ново.                                                                     (8558) 
Работна книшка на име Амет Беќири, с. Г. Речица, 

Тетово.                                                        (8561) 
Работна книшка на име Мустафоска Џенит, с. Ла-

буништа, Струга.                                         (8608) 
Работна книшка на име Фатмире Нухији, Кичево.

                                                                      (8610) 
Работна книшка на име Реџепи Џавит, Скопје. 
                                                                     (8616) 
Работна книшка на име Биљана Стојановска, Ско-

пје.                                                                      (8618) 
Работна книшка на име Менду Цури, с. Визбегово, 

Скопје.                                                        (8619) 
Работна книшка на име Јошева Гордана, с. Ту-ден-

це, Тетово.                                                       (8620) 
Работна книшка на име Стојменова Даниела, с. 

Црничани, Нов Дојран.                                       (8627) 
Работна книшка на име Димовски Борче, Чашка, 

Велес.                                                          (8630) 
Работна книшка на име Зечевиќ Горан, Скопје. 
                                                                      (8640) 
Работна книшка на име Стојановска Соња, Скопје.

                                                                      (8649) 
Воена книшка на име Милошевски Трајче, Скопје.

                                                                     (8241) 
Воена книшка на име Јовановски Сашо, ул. "Тоде 

Думба" бр. 68, Куманово.                          (8415) 
Воена книшка на име Сашо Милошески, Прилеп.      

                                                                 (8490) 
Воена книшка на име Мифтари Раиф, Скопје. 
                                                                     (8543) 
Чековна картичка бр. 9500869 и чековите од бр. 62-

73480 до 6273490 и бр. 6333833, 6333834, 6333835 
издадени од Комерцијална банка АД  Скопје на име 
Ајдини Ќефсер, Скопје.                          (8448) 
Чековна картичка издадена од Комерцијална банка-

Филијала Охрид на име Маја Јанеска, Охрид.       (8638) 
Свидетелство од 8 одделение на име Костадинов 

Коле, Делчево.                                                       (8277) 
Свидетелство на име Сабедин Мислими, Тетово. 
                                                                     (8280) 
Свидетелство од 8 одделение на име Николова Ан-

ка, Св. Николе.                                          (8302) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Митев 

Сашо, с. Зрновци, Кочани.                           (8317) 
Свидетелство од 8 одделение на име Коцевски 

Дончо Митко, с. Сачево, Струмица.         (8400) 
Свидетелство на име Нусрете Дервиши, Тетово. 
                                                                      (8401) 
Свидетелство на име Јовановски Трајчо, Делчево.

                                                                      (8403) 
Свидетелство од 4 одделение на име Осман Мус-

тафа, с. Курфалија, Штип.                          (8409) 
Свидетелство од основно образование на име Ашо-

ска Сенада, Струга.                                       (8412) 
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Свидетелство од основно образование на име 

Ајдиноска Нашифка, с. Подгорци, Струга.            (8413) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ебиби Јусуф, 

с. Неготино, Гостивар.                           (8466) 
Свидетелство на име Адили Мирвете, с. Копанце, 

Тетово.                                                        (8467) 
Свидетелство на име Авни Асани, с. Опае, Ку-

маново.                                                                     (8470) 
Свидетелство на име Нерџива Ајдини, Куманово.     

                                                                  (8471) 
Свидетелство од 8 одделение на име Наталија За-

шева, Кочани.                                         (8477) 
Свидетелство од 8 одделение на име Елица Зашева, 

Кочани.                                                        (8478) 
Свидетелство на име Ристова Соња, с. Ракитец, 

Радовиш.                                                      (8482) 
Свидетелство на име Јованов Стојан Душко, Штип.

                                                                      (8483) 
Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ 

"Живко Брајковски" на име Костовска Зорица, Скопје.
                                                                     (8485) 
Свидетелство од 8 одделение на име Мурич Меј-

рема, с. Житоше, Крушево.                        (8486) 
Свидетелство од 4 одделение издадено од ОУ "П. 

Тошев" на име Васка Илиоска, с. Дреновци, Прилеп.   
                                                    (8487) 

Свидетелство од 5 одделение издадено од ОУ "Б. 
Конески"-Прилеп на име Ковилоска Рената, Прилеп.  

                                                    (8489) 
Свидетелство за завршено 8 одделение на име 

Дебрешлиоска Весна, Прилеп.                        (8492) 
Свидетелство на име Амети Сузана,Тетово.   (8493) 
Свидетелство на име Иса Емрули, с. Теарце, Те-

тово.                                                                     (8494) 
Свидетелство од 4-то одделение издадено од ОУ 

"К. и Методи" на име Спасова Адријана, Злетово, Про-
биштип.                                                          (8516) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ 

"Лирија" на име Бесник Хоџа, Скопје.         (8538) 
Свидетелство на име Сафедин Имери,Велес.  (8554) 
Свидетелство од 8 одделение на име Валдет Алиу, 

с. Беличица, Гостивар.                           (8555) 
Свидетелство на име Митреска Павлина, Прилеп.

                                                                      (8557) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јованов Мит-

ре, Берово.                                                       (8559) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Дрита Рамадани, 
Скопје.                                                          (8604) 
Свидетелство на име Усеини Адриан, Струга. 
                                                                      (8609) 
Свидетелство на име Усеини Ресул,Струга.    (8611) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јевич Ангелко, 

Штип.                                                           (8613) 
Свидетелство од 2 година на име Шпенд Лимани, 

Тетово.                                                        (8621) 
Свидетелства на име Николче Мишев, Штип.(8623) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јованов 

Душко, с. Подареш, Радовиш.                        (8624) 
Свидетелство од 8 одделение на име Коцев Горан, 

с. Злеово, Радовиш.                                       (8625) 
Свидетелство на име Суза Јосифова, Радовиш. 
                                                                      (8626) 
Свидетелство на име Селмановиќ Саума, Велес. 
                                                                      (8628) 
Свидетелства од 1 и 2 година на име Ѓургеска Ру-

сана, Тетово.                                                       (8634) 
Свидетелство на име Стефаноски Ѓорѓи, Струга.  

                                                                     (8636) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Рамадан Реџепи, 
Скопје.                                                        (8644) 
Индекс бр. 1491 на име Јошева Гордана, с. Сопот, 

Кавадарци.                                                      (8653) 

Диплома на име Марика Ивановска, ул. "Булевар 
Гевгелија" бр. 6/13, Гевгелија.               (8309) 
Диплома за завршена гимназија на име Даскалоска 

Билјана, с. Мало Коњари, Прилеп.             (8402) 
Диплома на име Николина Манасиева, Проби-

штип.                                                                      (8498) 
Диплома издадена од гимназијата "Браќа Милади-

новци - Скопје на име Веселинов Сашко, Скопје.(8597) 
Диплома од средно медицинско училиште на име 

Фљорим Муслија, с. Слупчане, Куманово.            (8606) 
Диплома од средно медицинско училиште издадена 

од "Панче Караѓозов"-Скопје на име Димовски Сашо, 
ул. "3 МУБ" бр. 67, Куманово.            (8607) 

Диплома издадена од гимназијата "М. Ацев" на име 
Андреј Бошески, ул. "Копаоник" бр. 14, Прилеп. (8614) 
Диплома од средно образование на име Волчески 

Констатин, кеј. "1-ви Мај" бр. 29, Прилеп.            (8615) 
Диплома на име Стефанов Борче, ул. "В. Влаховиќ" 

бр. 194, Св. Николе.                             (8622) 
Диплома на име Ризоски Ангел, Тетово.         (8631) 
Здравствена книшка на име Бабуќанин Ариф, Ве-

лес.                                                                      (8312) 
Здравствена книшка на име Ангеловска Ратка, Ве-

лес.                                                                      (8484) 
Здравствена книшка на име Максимовски Благој, 

Пробиштип.                                                   (8553) 
Здравствена книшка на име Џелиловиќ Рахмана, с. 

Црквино, Велес.                                            (8560) 
Здравствена книшка на име Николова Катерина, 

Велес.                                                            (8629) 
Уверение за положен испит на име Цветкова Весна, 

ул. "Младинска" бр. 141, Струмица.            (8278) 
Штедна книшка издадена од Комерцијална банка-

Филијала Охрид на име Небојша Стамески, Охрид. 
                                                                    (8468) 

Даночна картичка бр. 4030996225667 издадена од 
Управа за јавни приходи Скопје на име АД  Екско - 
трејд, Скопје.                                           (8238) 
Даночна картичка бр. 4030991109707 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Милвест 
ДООЕЛ, Скопје.                                         (8515) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни 

приходи на име ДПУТ Џане, Струмица.         (8542) 
Даночна картичка бр. 5030993122453 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Центромак 
комерц , Чардак, Скопје.                           (8603) 
Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност 

бр. 11-1526 издадено од С.О. Чаир-Скопје на име 
Слаткарница " РАЈ", Скопје.          (8639) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И    П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерс-
твото за внатрешни работи, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК  БР. 19/2003 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
Конфекционирање на панталони за припадниците 

на полицијата - 16.000 парчиња согласно Уредбата за 
униформа и делови на униформата за припадниците на 
полицијата (�Службен весник на РМ� бр. 10/2000). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или фи-

зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 
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5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 21/2002). 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4
 

. Рок на испорака. 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА која пону-

дувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002), задол-
жително треба да ја приложи: 

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

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

изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност. 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар.  

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- квалитет     30 бода, 
- цена     30 бода, 
- референца     20 бода, 
- рок на испорака    10 бода, 
-
 
 начин на плаќање    10 бода. 

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

- Рокот на доставување на понудите е 15 дена сме-
тано од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 
60 дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават 
во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен 
и потпишан од одговорното лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 17.04.2003 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и ненавремената понуда, ќе се сметаат 
за нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Материјалот за изработка на панталоните се поди-
га во магацинот на МВР, а мострите се доставуваат на 
денот на отворањето на понудите. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

                                          Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерс-
твото за внатрешни работи, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК  БР. 20/2003 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 Скопје. 

2. Предмет на набавката 
Цивилна облека - согласно Уредбата за униформа и 

делови на униформата за припадниците на полицијата 
(�Службен весник на РМ� бр. 10/2000): 

- сако       260 парчиња, 
- панталони       520 парчиња, 
- кошули       780 парчиња, 
- елек       260 парчиња, 
- чорапи    1.040 парчиња, 
- кравати       520 парчиња, 
- мантили         46 парчиња. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. Набавката е делива. 
5. На повикот може да се јави секое правно или фи-

зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 

6. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 21/2002). 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА која пону-

дувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002), задол-
жително треба да ја приложи: 

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

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

изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност. 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- квалитет     40 бода, 
- цена     30 бода, 
- рок на испорака    15 бода, 
- начин на плаќање    15 бода. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
- Рокот на доставување на понудите е 15 дена сме-

тано од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 
60 дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 17.04.2003 година 
во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и ненавремената понуда, ќе се сметаат 
за нецелосни и нема да се разгледуваат. 
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- Понудувачите со понудата задолжително да до-
стават мостра од секој дел од облеката. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

                                          Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки  на Министерството за внатрешни 
работи, објавува  

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 22/2003 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000, Скопје. 
2. Предмет на набавката  
Јакни �ГОРОТЕКС� за припадниците на полицијата 

- 800 парчиња, согласно Уредбата за униформа и дело-
ви на униформата за припадниците на полицијата 
(�Службен весник на РМ� бр. 10/2000). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или фи-

зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 21/2002). 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно 

ЗЈН потребно е да достави банкарска гаранција од пр-
вокласна банка во прилог во висината на бараниот из-
нос. 

4. Рок на испорака. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која пону-

дувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002), задол-
жително треба да ја приложи): 

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

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

изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејност.  

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

 
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- квалитет                     40 бода; 
- цена                            30 бода; 
- рок на испорака        15 бода; 
- начин на плаќање     15 бода. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавни информирање. 

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 
60 дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават 
во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен 
и потпишан од одговорното лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата  на 23.04.2003 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Заедно со понудата понудувачот да достави и при-
мерок од бараниот производ. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98, 50/2001 и 2/2002), 
Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
економија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
НА ХИДРОГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА 

ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЗА ПИЕЊЕ 
 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: Министерство за економија, ул. �Ју-

риј Гагарин� бр. 15, 1000 Скопје. 
2. Понудувачи: право на понуда има секое правно 

лице регистрирано за геолошки истражувања. 
3. Предмет на  набавка: 
Б. Хидрогеолошки истражувања на подземни води 

за пиење: 
Б1. Општина Кочани, с. Соколарци, 
Б2. Општина Желино, с. Желино, 
Б3. Општина Јегуновце, с. Шемшево 
Б4. Општина Тополчани, с. Загорани и с. Веселча-

ни, 
Б5. Општина Кривогаштани, с. Славеј, 
Б6. Општина Градско, лок. Горно Чичево, 
Б7. Општина Камењане, с. Седларце, 
Б8. Општина Другово. 
4. Понудувачите можат да достават понуда за пред-

метот на набавката во целост или по поедини позиции. 
5. Постапката на повикот се спроведува согласно со 

одредбите од Законот за јавни набавки. 
 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Тендерската документација со која располага на-

бавувачот се однесува на набавка, односно реализација 
на хидрогеолошките истражувања на подземни води за 
пиење. 

2. Тендерската документација, заинтересираните 
понудувачи може да ја подигнат во просториите на 
Министерството за економија, канцеларија бр. 510, се-
кој работен ден од 08:00-15:00 часот, а подетални ин-
формации за истата да добијат на телефон 393-520. 

3. При подигање на тендерската документација, за-
интересираните понудувачи треба да уплатат 1.250,00 
денари на сметка 100000000063095 со повикување на 
број 724125 12, даночен број 4030000392597, депонент 
НБРМ. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА  
Понудата треба да содржи: 
- Назив на понудувачот;  
- Детален опис на понудата според тендерската до-

кументација; 
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- Вкупна цена со посебно искажани ДДВ, царински 
и други давачки, фиксна (непроменлива се до конечно-
то исполнување на договорот) и искажана во денари;  

- Рок на извршување на работите;  
- Начин, рок и услови на плаќање (авансно, при што 

согласно член 59 став 3 од Законот за јавни набавки, 
авансот не може да биде поголем од 30% од вредноста 
на договорот и/или одложено). 
Понудите кои не ги содржат сите горе наведени по-

датоци, односно понудите во кои изнесените податоци 
не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се 
сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од пона-
тамошната постапка, односно нема да бидат евалуира-
ни (оценети). 

 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Извод од регистрација на дејноста;  
2. Документ за бонитет на понудувачот издаден од 

Централниот регистар, во оригинал или копие заверено 
кај нотар; 

3. Дoказ за техничка способност на понудувачот 
(член 23 од Законот за јавни набавки);  

- список за извршени услуги во последните три го-
дини;  

- опис на техничките постројки на понудувачот, 
мерките што ги презел за обезбедување на квалитетот;  

- посочување на вклучени технички лица, особено 
на оние задолжени за контрола на квалитетот;  

4. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација(потврда од надлежен Основен суд), не постар 
од 6 месеци;   

5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност, 
не постар од 6 месеци;  

6. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки(не постари 
од шест месеци). 
Сите документи кои ја сочинуваат придружната до-

кументација треба да бидат доставени во оригинален 
примерок или заверена копија од нотар, освен изводот 
од регистрација на дејност. 
Понудите кои не ја содржат горе наведената при-

дружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и 
ќе бидат исклучени од понатамошната постапка, од-
носно нема да бидат евалуирани (оценети). 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
 
1. Квалитет    40 бода 
2. Цена   20 бода 
3. Рок на испорака  20 бода 
4. Начин и рок на плаќање 20 бода 
 
6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
1. Понудите се доставуваат на адреса: МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА Комисија за јавни наба-
вки, ул. �Јуриј Гагарин� бр. 15, 1000 Скопје. 

2. Понудувачите во согласност со член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават 
во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен 
и потпишан од одговорното лице на понудувачот. 

3. Понудата и другата документација се доставува-
ат во затворен плик, согласно член 53 од Законот за 
јавни набавки. 

 
7. РОКОВИ 
1. Рокот на доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање на понудите. 
2.Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

21.04.2003 година во 12,00 часот, во просториите на 
Министерството за економија, ул. �Јуриј Гагарин� бр. 
15, Скопје, во присуство на овластени претставници на  
понудувачите. 

Претставниците на понудувачите кои ќе присуству-
ваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата 
за јавни  набавки треба да и предадат писмено овласту-
вање од понудувачот. 

3. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок  и оние понуди кои не се изработени според 
барањето на отворениот повик, како и оние кои не се 
во согласност со одредбите од Законот за јавни наба-
вки, нема да се разгледуваат. 

 
                     Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 14  од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98, 50/2001 и 2/2002), 
Комисијата за јавни набавки  на Министерството за 
економија, објавува  

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 5/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
НА ФУНДАМЕНТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: 
Министерство за економија, ул. �Јуриј Гагарин� бр. 

15, 1000, Скопје. 
2. Понудувачи: 
Право да поднесе понуда има секое заинтересирано 

правно лице регистрирано за геолошки истражувања. 
3. Предмет на набавка: 
А. Фундаментални геолошки истражувања 
А1. (а) - Основна инженерска геолошка карта 

(ОИГК) и  
(б) - Основна хидрогеолошка карта (ОХГК) лист 

Кратово 
А2. (а) - Основна инженерско геолошка карта 

(ОИГК) и 
(б) - Основна хидрогеолошка карта (ОХГК) - лист 

Кичево 
А3. Основна геолошка  карта (ОГК-2) 
4. Понудувачите можат да достават понуда за пред-

метот  на набавката во целост или по поедини позиции. 
5. Постапката на повикот се спроведува согласно со 

одредбите од Законот за јавни набавки. 
 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Тендерската документација со која располага на-

бавувачот се однесува на набавка, односно реализација 
на хидрогеолошките истражувања на подземните води 
за пиење. 

2. Тендерската документација, заинтересираните 
понудувачи може да ја подигнат во просториите на 
Министерството за економија, канцеларија бр. 510 се-
кој работен ден од 08:00 - 15:00 часот, а подетални ин-
формации за истата да добијат на тел. 393-520. 

3. При подигање на тендерската документација, за-
интересираните понудувачи треба да уплатат 1.250,00 
денари на сметка 100000000063095 со повикување на 
број 724125 12, даночен број 4030000392597, депонент 
НБРМ. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
- Назив на понудувачот; 
- Детален опис на понудата според тендерската до-

кументација; 
- Вкупна цена со посебно искажан ДДВ, царински и 

други давачки, фиксна (непроменлива се до конечно 
исполнување на договорот) и искажана во денари; 

- Рок на извршување на работите; 
- Начин, рок и услови на плаќање (авансно, при што 

согласно член 59 став 3 од Законот за јавни набавки 
авансот не може да биде поголем од 30% од вредноста 
на договорот и/или одложено). 
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Понудите кои не ги содржат сите горе наведени по-

датоци, односно понудите во кои изнесените податоци 
не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се 
сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од пона-
тамошната постапка, односно нема да бидат евалуира-
ни ( нети). оце

 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Извод од регистрација на дејноста; 
2. Документ за бонитет на понудувачот издаден од 

Централниот регистар, во оригинал или копие заверено 
кај нотар; 

3. Доказ за техничка способност на понудувачот 
(член 23 од Законот за јавни набавки); 

- список со извршени услуги во последните три го-
дини; 

- опис на техничките постројки на понудувачот, 
мерките што ги презел за обезбедување на квалитетот; 

- посочување на вклучени технички лица, особено 
на оние задолжени за контрола на квалитетот; 

4. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (потврда од надлежениот Основен суд), не по-
стар од 6 месеци; 

5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност, 
не постар од 6 месеци; 

6. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки (не постар од 
шест месеци). 
Сите документи кои ја сочинуваат придружната до-

кументација треба да бидат доставени во оригинален 
примерок или заверена копија од нотар, освен изводот 
од регистрација на дејност. 
Понудите кои не ја содржат горе наведената при-

дружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и 
ќе бидат исклучени од понатамошната постапка, од-
носно нема да бидат евалуирани (оценети). 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
1. Квалитет                             40 бода 
2. Цена                                    20 бода 
3. Рок на испорака                 20 бода 
4. Начин и рок на плаќање   20 бода 
 
6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
1. Понудите се доставуваат на адреса: Министерс-

тво за економија, Комисија за јавни набавки, ул. �Јуриј 
Гагарин� бр. 15, 1000, Скопје. 

2. Понудувачот во согласност со член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достави 
во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен 
и потпишан од одговорното лице на понудувачот. 

3. Понудата и другата документација се доставува-
ат во затворен плик, согласно член 53 од Законот за 
јавни набавки. 

 
7. РОКОВИ 
1. Рокот за доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање на понудите. 
2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

21.04.2003 година во 12 часот, во просториите на Ми-
нистерството за економија, ул. �Јуриј Гагарин� бр. 15, 
Скопје, во присуство на овластени претставници на по-
нудувачите. 
Претставниците на понудувачите кои ќе присуству-

ваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата 
за јавни набавки треба да и предадат писмено овласту-
вање од понудувачот. 

3. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние понуди кои не се изработени според 
барањето на отворениот повик, како и оние кои не се 
во согласност со одредбите од Законот за јавни наба-
вки нема да се разгледуваат. , 

 
Комисија за јавни набавки 

ОТВОРЕН ПОВИК 
ЗА  ПРИБИРАЊЕ  НА  ПОНУДИ ЗА  НАБАВКА  

НА ПАТНИЧКО ВОЗИЛО 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик е Агенцијата на Ре-

публика Македонија за управување со средства, со се-
диште на бул. �Васил Главинов� бр. 16/6, ДТЦ Палома 
Бјанка, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на патничко возило со следниве карактери-
стики: 

- Вид - патничко; 
- Места за седење - 5 (пет); 
- Клима уред; 
- Сила на мотор (130 КС); 
- Тип на моторот TDCI; 
- Работна зафатнина на моторот - 2,0 л. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ја содржи единечната цена 

на паритет со посебно искажан ДДВ на понудата изра-
зена во EUR. 

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 

на возилото. 
2.5. Понудата треба да содржи гаранција за возилото. 
2.6. Понудата треба да содржи година на произ-

водство, сервис и обезбеденост со резервни делови. 
2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што истите треба да се 
во согласност со стандардите на Р.Македонија и со меѓу-
народните стандарди кои се прифатени во Р.Македонија. 

2.9. Понудите од странските понудувачи треба да се 
преведени на македонски јазик, од овластен преведувач. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиската и економската способност. 
3.2. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 
3.3. Претставниците на понудувачите треба да да-

дат писмено овластување за учество во јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.4. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци, освен ревизорскиот извештај. 

3.5. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачите не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 

4.1. Цена - 30 поени; 
4.2. Начин на плаќање - 10 поени; 
4.3. Рок на испорака - 30 поени. 
4.4. Гаранција, сервис и обезбеденост со резервни 

делови - 10 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласност член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
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5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: Агенција на РМ за управување 
со средства, за Комисија за јавни набавки, бул. �Васил 
Главинов� бр. 16/6, П.фах 407, 1000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 
14.04.2003 година во 11 часот, во просториите на Аген-
цијата на РМ за управување со средства, бул. �Васил 
Главинов� бр. 16/6, ДТЦ Палома Бјанка, Скопје. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок, оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, барањата наведени во тендер до-
кументацијата и оние кои немаат целокупна докумен-
тација која се бара во Отворениот повик, нема да се 
разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Министерство за Транспорт и Врски 
 

АКЦИОНА ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
ОПШТИНИТЕ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА - МЕАП 

 
ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР 

НАДГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ ЗА 
ВОДА & ПУМПНИ СТАНИЦИ ЗА ВОДОВОДНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ВО ОПШТИНА КУМАНОВО 
 
Оваа покана за тендер ги следи генералните прави-

ла за набавка за овој проект, кои се ажурирани на Веб 
страната на ЕБРД во делот Можности за набавки, на 
17-ти март 2003 година. 
ЈП �Водовод�-Куманово , понатаму именуван како 

"Набавувач", ќе  употребат дел од средствата од заемот 
од Европската банка за обнова и развој (Банката) за по-
кривање на трошоците за Надградба на пречистителни 
станици за вода & пумпни станици заедно со градежни 
работи.  
Набавувачот ги поканува заинтересираните Добаву-

вачи  да достават запечатени понуди за договорите кои 
се финансирани од дел на средства од заемот  за след-
ниве работи:  

- Набавка на покривна конструкција и соодветни 
делови, кои ќе се инсталираат над брзите филтри и ба-
зените за таложење, заедно со градежни работи; 

- Набавка на подвижна дигалка (тежина од 500 kg); 
- Набавка на плочи на филтерско дно со дизни, 

филтерски материјал и соодветни делови, кои ќе се ин-
сталираат на сите филтри, заедно со градежни работи; 

- Рехабилитација на бетонските филтерски прелив-
ни ѕидови со нерѓосувачки челични лимови и соодвет-
ни делови, заедно со градежни работи; 

- Набавка на автоматско дозирање на алуминиум 
сулфат (мерач на проток, мерење на турбулентност, 
контролер за автоматско совпаѓање, дистрибутивна 
табла итн.) и соодветни делови, кои ќе се инсталираат 
во пречистителната станица за вода, заедно со градеж-
ни работи. 

  
Понудувачите мораат да ги покријат сите точки.  
 
Доставувањето на понуди за договорите кои се фи-

нансирани со средства од заемот од Банката е отворено 
за претпријатија од било која држава. Средствата од за-
емот на Банката нема да бидат искористени со цел да 
се исплатат лица или ентитети или за увоз на добра, до-
колку исплаќањето или увозот е забрането со одлука на 
Безбедносниот Совет на Обединетите нации, земен од 
глава VII од Повелбата на Обединетите нации. 

За да бидат квалификувани за доделување на дого-
ворот, понудувачите потребно е да се реномирани и 
искусни локални и/или странски добавувачи. Се охра-
брува заедничкиот настап на локални добавувачи со 
реномирани странски добавувачи.  
Тендерската документација може да се подигне или 

да се побара да биде доставена, на долунаведената 
адреса, и да се поднесе во пишана форма и по непо-
вратна уплата во износ од  120 ЕВРА или противизнос 
во друга конвертибилна валута. Доколку се побара, 
тендерската документација може да биде испратена 
преку пошта или пак по курир надвор од Република 
Македонија по извршената неповратна уплата во износ 
од 180 ЕВРА.  
Сите понуди треба да бидат придружени со тендер-

ска гаранција од 10,000.- ЕВРА или противизнос во 
друга конвертибилна валута. 
Понудите треба да се доставени до канцелариите на 

адреса на ЈП �Водовод�, Куманово, во или пред 12:00 
локално време на 12 мај 2003, кога ќе бидат разгледу-
вани во присуство на понудувачите, односно престав-
ниците кои се избрани да присуствуваат. 
Адресата на ЈП "Водовод" - Куманово е следната: 

ЈП �Водовод� � Куманово, ул. �Фетка Наскова� 22, 
1300 Куманово, Република Македонија. 
Списокот на потенцијалните добавувачи, кои ја по-

дигнале тендерската документација е достапен за увид 
на доленаведената адреса. 
Потенцијалните добавувачи можат да добијат до-

полнителни информации, да ја разгледаат тендерската 
документација и истата може да ја подигнат на следна-
ва адреса: PROWA Engineering GmbH MEAP � 
Headquarters, ул. �Девол� 44а, 1000 Скопје, Македони-
ја, Тел.: +389 2 391 773, Факс.: +389 2 391 777, Е-маил: 
meaphq@meap-project.net. 
Цел на уплатата: Купување тендерска документаци-

ја од ПРОВА / МЕАП. 
Назив на примачот: Комерцијална банка А.Д. Скоп-

је, жиро сметка: 300000000000133. 
Повикување на број: број на денарска сметка 

8081522-8355. 
Број на девизна сметка: 7080-1522-17315 (за плаќа-

ње во девизи). 
Адресата на набавувачот е следнава: ЈП �Водовод� 

� Куманово, ул. �Фетка Наскова� 22, 1300 Куманово, 
Република Македонија, Тел.: (+389) (0) 31/ 420 323, 
Факс: (+389) (0) 31/ 423 144, Е-маил: kuvod@mt.net.mk. 
Адресата на Министерство за транспорт и врски е: 

Плоштад Црвена Скопска Општина 4, 1000 Скопје, Ре-
публика Македонија, Контакт лице: Г-дин Васко По-
повски, Тел: +389 2 145 425,  Факс: +389 2 118 144, Е-
маил: popovski@mtc.gov.mk 

 
 

REPUBLIC OF MACEDONIA 
 

MINISTRY OF TRANSPORT AND 
COMMUNICATIONS 

 
MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ACTION 

PROGRAMME � MEAP 
 

INVITATION FOR TENDERS 
UPGRADING OF WATER TREATMENT PLANTS & 

PUMPING STATIONS FOR  WATER UTILITY IN 
THE MUNICIPALITY KUMANOVO 

 
This Invitation for Tenders follows the General 

Procurement Notice for this project, which was published 
on the EBRD�s Web site in the Procurement Opportunities 
on March 17, 2003. 

JP �Vodovod�-Kumanovo,  hereinafter referred to as � 
the Employer�, intends using part of the proceeds of a loan 
from the European Bank for Reconstruction and 

mailto:meapHQ@meap-project.net
mailto:popovski@mtc.gov.mk
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Development (the Bank) towards the cost of the Upgrading 
of water treatment plants & pumping stations complete 
with civil works.  

The Employer  invites sealed tenders from contractors 
for the following contract to be funded from part of the 
proceeds of the loan: 

- The supply of  Roofing Construction and related 
appurtenances , to be mounted above the rapid filters and 
sedimentation basins, complete with civil works; 

- The supply of floor  crane ( load of 500 kg); 
-The supply of filter floor plates with nozzles, filter 

media and related appurtenances, to be installed at all 
filters, complete with civil works; 

- The rehabilitation of the filter concrete baffles with 
stainless steel and related appurtenances, complete with 
civil works; 

- The supply of automatic aluminium sulphate dosing 
(flow meter, turbidity measurement, controller for 
automatic matching, distribution board etc.) and related 
appurtenances, to be installed in the water treatment plant, 
complete with civil works.  

 
Tenders must cover all items.  
 
Tendering for contracts to be financed with the 

proceeds of a loan from the Bank is open to firms from any 
country. The proceeds of the Bank�s loan will not be used 
for the purpose of any payment to persons or entities, or for 
any import of goods, if such payment or import is 
prohibited by a decision of the United Nations Security 
Council taken under Chapter VII of the Charter of the 
United Nations. 

To be qualified for the award of a contract, the 
Tenderers shall be reputable and experienced local and/or 
foreign contractors. Associations of a local contractor with 
an experienced foreign contractor are encouraged.   

Tender Documents may be obtained from the office at 
the address below on the submission of a written 
application and upon payment of a non-refundable fee of 
120� or equivalent in a convertible currency. If 
requested,the documents may dispatched by mail or courier 
outside of Macedonia upon payment of non-refundable fee 
of 180�. 

All tenders must be accompanied by a Tender Security 
of 10,000.- Euro (ten thousand Euro), or equivalent in 
international convertible currency. 

Tenders must be delivered to the office at the address 
of JP �Vodovod�, Kumanovo, on or no later than May 12th, 
2003 at 12:00 p.m. local time, at which time they will be 
opened in the presence of those tenderers' representatives 
who choose to attend. 

The address of the JP �Vodovod�- Kumanovo is: JP 
�Vodovod� � Kumanovo, ul. �Fetka Naskova� 22, 1300 
Kumanovo, Republic of Macedonia. 

A register of potential tenderers who have purchased 
the Tender Documents may be inspected at the address 
below  

Prospective tenderers may obtain further information 
from, inspect and acquire the Tender Documents at the 
following office: 

  
 PROWA Engineering GmbH 
 MEAP � Headquarters 
 Ul. �Devol� 44a 
 1000 Skopje, Macedonia 
 Phone: +389 2 391 773 

Fax: +389 2 391 777 
E-mail: meapHQ@meap-project.net  

 
Purpose: Buying Tender documentation from PROWA 

/ MEAP 
Accepter:  Komercijalna Banka A.D. Skopje 
   Bank account 300000000000133 
                    Foreign Currency        Local Currency 

Account Numbers     70803522-17315          8081522-8356 

The Employer�s address is as follows: JP �Vodovod� � 
Kumanovo, ul. �Fetka Naskova� 22,  1300 Kumanovo, 
Republic of Macedonia,  

Phone: (+389) (0) 31/ 420 323 
Fax: (+389) (0) 31/ 423 144 
E-mail: kuvod@mt.net.mk 
The Ministry of Transport and Communications 

address is: Plostad Crvena Skopska Opstina 4, 1000 
Skopje, Republic of Macedonia, Contact person: Mr. 
Vasko Popovski 

Phone: +389 2 145 425 
Fax:     +389 2 118 144 
E-mail: popovski@mtc.gov.mk 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни 

набавки ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Државни-
от завод за геодетски работи, објавува 

 
Б А Р А Њ Е 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 1/2003 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Набавувач е Државниот завод за геодетски работи, 

ул."Трифун Хаџи Јанев" бр. 4 - Скопје. 
 
2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
2.1. Хартија и канцелариски материјали; 
2.2. Тонери за фотокопир апарати и печатари; и 
2.3. Печатени материјали. 
Барањето е јавно, а набавката ќе се спроведе со при-

бирање на понуди согласно Законот за јавни набавки. 
Набавката ќе се изврши сукцесивно до крајот на 

2003 година  според потребите. 
Отварањето ќе се изврши без присуство на понуду-

вачите. 
Набавката може да се оствари и кај повеќе понуду-

вачи. 
Спецификацијата за видот и количините може да се 

подигне во приемното одделение во Државниот завод 
за геодетски работи од 9,00 до 14,00 часот. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи: 
3.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот; 
3.2. Цени на услугата со вкалкулиран ДДВ, услови 

за плаќање, рок на испорака; 
3.3. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики, квалитетот и стандардот на предметот 
на набавката, при што тие треба да се во согласност со 
стандардите на Република Македонија и со меѓународ-
ните стандарди кои се прифатени во Република Маке-
донија; 

3.4. Понудата треба да има рок на важност; и 
3.5. Гаранција за квалитетот на набавката. 
 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА која понуду-

вачот во согласност со член 46 од Законот за јавни на-
бавки задолжително треба да приложи: 

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет од централниот регистар во 

оригинал или копие заверено кај нотар; 
- потврда од управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други  јавни давачки не постара 
од шест месеци; 

- доказ од судската евиденција дека со пресуда не 
му е  изречена мерка на безбедност, забрана за вршење 
на дејност не постар од шест месеци во оригинал  или 
копие заверено кај нотар; и 

- доказ од судската евиденција дека не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација - не постар од 6 ме-
сеци во оригинал или копие  заверено кај нотар. 

mailto:meapHQ@meap-project.net
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5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ: 

- квалитет         40 бодови, 
- цена               30 бодови, 
- начин на плаќање      20 бодови, 
- рок на испорака         10 бодови. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ:  
- рокот на доставување на понудата е 10 дена смета-

но од денот на објавувањето на барањето; 
- понудата да се достави согласно со член 52, 53 и 

член 54 од Законот за јавни набавки и да се наведе бро-
јот на барањето-бр. 1/2003; 

- секој набавувач може да учествува само со една 
понуда; 

- понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
или кон кои не е приложена бараната придружна доку-
ментација и навреме доставената понуда, ќе се сметаат 
за нецелосни и нема да се разгледуваат; 

- понудите може да се доставуваат преку пошта на 
адреса ул."Трифун Хаџи Јанев" бр.4 - Скопје, со назна-
ка за Комисија за јавни набавки. 

- понудите ќе бидат разгледани од страна на Коми-
сијата за јавни набавки на Државниот завод за геодет-
ски работи, и за извршениот избор ќе бидат писмено 
известени. Контакт телефон 170-103 и 173-528. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни 

набавки ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Државни-
от завод за геодетски работи, објавува 

 
Б А Р А Њ Е 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 2/2003 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач е Државниот завод за геодетски ра-

боти, ул."Трифун Хаџи Јанев" бр. 4 - Скопје, 
1.2.Предмет на набавката: 
1.2.1. Notebook (лап-топ); 
1.2.2. Телефон-факс; 
1.2.3. Персонални компјутери; 
1.2.4. Печатар формат А3; 
1.2.5. Печатар ласерски формат А4; 
1.2.6. Маус пад; 
1.2.7. Скенер формат А3; 
1.2.8. Тонери за ласерски принтер; 
1.2.9. Скенер формат А4; 
1.2.10. Palm Hend PDA; 
1.2.11. Бар код читач со софтвер. 
Барањето е јавно, а набавката ќе се спроведе со приби-

рање на понуди согласно Законот за јавни набавки. 
Набавката ќе се изврши сукцесивно до крајот на 

2003 година  според потребите. 
Отварањето ќе се изврши без присуство на понуду-

вачите. 
Набавката може да се оствари и кај повеќе понуду-

вачи. 
Спецификацијата за видот и количините може да се 

подигне во приемното одделение во Државниот завод 
за геодетски работи од 9,00 до 14,00 часот. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
2.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот; 
2.2. Цени на услугата со вкалкулиран ДДВ, услови 

за плаќање, рок на испорака; 
2.3.Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики, квалитетот и стандардот на предметот 
на набавката, при што тие треба да се во согласност со 

стандардите на Република Македонија и со меѓународ-
ните стандарди кои се прифатени во Република Маке-
донија; 

2.4.Понудата треба да има рок на важност; и 
2.5.Гаранција за квалитетот на набавката. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Како придружна документација која понудувачот 

во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки 
задолжително треба да приложи: 

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет од централниот регистар во 

оригинал или копие заверено кај нотар; 
- потврда од управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од 
шест месеци; 

- доказ од судската евиденција дека со пресуда не 
му е  изречена мерка на безбедност, забрана за вршење 
на дејност не постар од шест месеци во оригинал  или 
копие заверено кај нотар; и 

- доказ од судската евиденција дека не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација - не постар од 6 ме-
сеци во оригинал или копие  заверено кај нотар. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- квалитет         40 бодови, 
- цена               30 бодови, 
- начин на плаќање      20 бодови, 
- рок на испорака         10 бодови. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ:  
- рокот на доставување на понудата е 10 дена смета-

но од денот на објавувањето на барањето; 
- понудата да се достави согласно со член 52, 53 и 

член 54 од законот за јавни набавки и да се наведе бро-
јот на барањето-бр.1/2003 

- секој набавувач може да учествува само со една 
понуда; 

- понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
или кон кои не е приложена бараната придружна доку-
ментација и навреме доставената понуда, ќе се сметаат 
за нецелосни и нема да се разгледуваат; 

- понудите може да се доставуваат преку пошта на 
адреса ул."Трифун Хаџи Јанев" бр.4 - Скопје, со назна-
ка за Комисија за јавни набавки. 

- понудите ќе бидат разгледани од страна на Коми-
сијата за јавни набавки на Државниот завод за геодет-
ски работи и за извршениот избор ќе бидат писмено из-
вестени. Контакт телефон 170-103 и 173-528. 

 
                                        Комисија за јавни набавки  

___________           
 
Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни 

набавки ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Државни-
от завод за геодетски работи објавува, 

 
Б А Р А Њ Е 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 3/2003 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1.Набавувач е Државниот завод за геодетски ра-

боти, ул."Трифун Хаџи Јанев" бр.4 - Скопје; 
1.2. Предмет на набавката: 
1.2.1. Рачна пантлика од 30м; 
1.2.2. Рачна пантлика од 50м;  
1.2.3. Дигитрон SHARP; 
1.2.4. Батерии за дигитрон SHARP; 
1.2.5. Дигитрони; 
1.2.6. Токи-воки; 
1.2.7. Плотер А0 формат; 
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1.2.8. Дигитален планиметар; 
1.2.9. Тотална станица; 
Барањето е јавно, а набавката ќе се спроведе со при-

бирање на понуди согласно Законот за јавни набавки. 
Набавката ќе се изврши сукцесивно до крајот на 

2003 година  според потребите. 
Отварањето ќе се изврши без присуство на понуду-

вачите. 
Спецификацијата за видот и количините може да се 

подигне во приемното одделение во Државниот завод 
за геодетски работи, од 9,00 до 14,00 часот. 
Набавката ќе се изврши од повеќе понудувачи. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
2.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот; 
2.2. Цени на услугата со вкалкулиран ДДВ, услови 

за плаќање, рок на испорака; 
2.3. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики, квалитетот и стандардот на предметот 
на набавката, при што тие треба да се во согласност со 
стандардите на Република Македонија и со меѓународ-
ните стандарди кои се прифатени во Република Маке-
донија; 

2.4. Понудата треба да има рок на важност; и 
2.5. Гаранција за квалитетот на набавката. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Како придружна документација која понудувачот 

во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки 
задолжително треба да приложи: 

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет од централниот регистар во 

оригинал или копие заверено кај нотар; 
- потврда од управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од 
шест месеци; 

- доказ од судската евиденција дека со пресуда не 
му е  изречена мерка на безбедност, забрана за вршење 
на дејност не постар од шест месеци во оригинал или 
копие заверено кај нотар; и 

- доказ од судската евиденција дека не е отворена 
постапка за стечај или  ликвидација - не постар од 6 
месеци во оригинал или копие  заверено кај нотар. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- квалитет         40 бодови, 
- цена               30 бодови, 
- начин на плаќање      20 бодови, 
- рок на испорака         10 бодови. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ:  
- рокот на доставување на понудата е 10 дена смета-

но од денот на објавувањето на барањето; 
- понудата да се достави согласно со член 52, 53 и 

член 54 од Законот за јавни набавки и да се наведе бро-
јот на барањето-бр.1/2003; 

- секој набавувач може да учествува само со една 
понуда; 

- понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
или кон кои не е приложена бараната придружна доку-
ментација и навреме доставената понуда, ќе се сметаат 
за нецелосни и нема да се разгледуваат; 

- понудите може да се доставуваат преку пошта на 
адреса ул."Трифун Хаџи Јанев" бр.4 - Скопје, со назна-
ка за Комисија за јавни набавки. 

- понудите ќе бидат разгледани од страна на Коми-
сијата за јавни набавки на Државниот завод за геодет-
ски работи, и за извршениот избор ќе бидат писмено 
известени. Контакт телефон 170-103 и 173-528. 

 
                                            Комисија за јавни набавки      

Врз основа на член 10, 14 и 16  од Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки  на општина Кавадарци-Локална 
самоуправа, објавува 

 
ОТВОРЕН  ПОВИК БР. 9/2003 

 
I.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
- Општина Кавадарци  со седиште на ул. �Маршал 

Тито� бб, Кавадарци. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведување на градежни работи за  ул. �41-ва Ди-

визија�, ул. �Клинска� и ул. �16-ти Јуни�. 
1.3. Вид и количина: 
Дадено во тендерската документација. 
1.4. Критериум за избор на најповолен понудувач 
- цена                                                                 60 бода, 
- рок на извршување на работите                    6 бода, 
- техничка способност-референци                  8 бода, 
- кадровска структура                                      6 бода, 
- техничка опременост                                   10 бода, 
- начин на плаќање                                         10 бода, 
                                                                      _________ 
                                                  ВКУПНО     100 бода. 
 
1.5. Рокот на доставување на понудите е 15 дена од 

денот на објавувањето на отворениот повик во дневен 
весник и �Службен весник на РМ�; 

1.6. Рок на важност на понудата е: 90 дена од денот 
на прифаќањето на понудата; 

1.7. Повикот е јавен и анонимен, со право на учество 
на сите домашни и странски правни и физички лица. 

 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација, односно техничка-

та спецификација на работите може да се подигне во 
архивата на општина Кавадарци - Локална самоуправа, 
соба број 32 секој работен ден. 

  
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудите се доставуваат на следниот начин: 
- Во еден надворешен плик на кој на средината се 

назначува адреса на набавувачот, а во левиот горен 
агол стои ознаката �не отворај�, се приложуваат два за-
творени и запечатени плика. 

- Едниот од внатрешните пликови ја содржи пону-
дата и носи ознака �понуда�, а другиот внатрешен плик 
ја содржи придружната документација и ја носи озна-
ката �документација� 

3.2. Во пликот �понуда� да се приложи: 
- Името, адресата и седиштето на понудувачот; 
- Единечни цени за секоја позиција од специфика-

цијата и вкупна цена; 
- Референци-список на извршени работи (објекти) 

во последните три години; 
- Техничка опременост - опис на технички построј-

ки и машини со кои располага; 
- Кадровска структура - посочување на степенот на 

образование на лицата кои ќе бидат задолжени за воде-
ње и контрола на работите; 

- Начин на плаќање; 
- Рок за извршување на работите. 
3.3. Во пликот �документација� да се приложи: 
-Извод од регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет од носителот на платниот 

промет; 
- Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпиша-

на од одговорното лице на понудувачот. 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Оригиналниот примерок, треба да биде заверен 

и потпишан од страна на одговорното лице на понуду-
вачот. 
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4.2. Понудите треба да се достават во архивата на оп-
штина Кавадарци - Локална самоуправа или преку пошта 
на адреса ул. �Маршал Тито�  бб, со задача да се обезбе-
дат докази за датумот на предавањето на понудата. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок и кои не се изработени според пропозициите на на-
бавката со прибирање на понуди и Законот за јавни на-
бавки, нема да бидат разгледани. 

5.2. Отворањето на понудите ќе се изврши наредни-
от работен ден по истекот на рокот, сметано од објаву-
вањето, во просториите на набавувачот во 12,00 часот, 
во присуство на овластени претставници на понудува-
чите. 

5.3. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

5.4. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон 412-201 или 416-
107, со лицето Драгослав Симоновиќ. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 45 став 2 од Законот за јавни на-

бавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/02) Комисијата за јав-
ни набавки при Советот на Општина Бач, објавува 

 
Б А Р А Њ Е БР. 1/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА 
НА  ЛОКАЛНИ  УЛИЦИ НА ОПШТИНА  БАЧ 

 
1.Набавувачот на барањето е Советот на општина 

Бач, Фонд за локални патишта и улици, 7225 Бач. 
2. Предмет на барањето е: Изградба на локални 

улици во Општина Бач. 
3. Понудата треба да содржи единечна цена на секој 

вграден материјал со пресметан ДДВ: 
- валирање и планирање на постелица, 
- вградување на тампон, 
- ископ, транспорт и вградување на локален матери-

јал, 
- вградување на асфалт. 
4. Повикот е јавен и анонимен, со право на учество 

на сите правни и физички лица. 
5. Критериум за најповолен понудувач се: цена, 

квалитет, рок на изведување на работите и начин на 
плаќање. 

6. Кон понудите да се доставува документација сог-
ласно член 46 од Законот за јавни набавки. 

7. Понудите да се доставуваат согласно членовите 
55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки. 

8. Рок на доставувањето на понудите е 10 дена од 
денот на објавувањето, со назнака �барање бр. 1/2003�. 
Дополнителни информации на тел. 047/289-289. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
           
Врз основа на член 11 од Законот за Јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие �Стрежево� - 
Битола, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03/2003 

ЗА  ПРИБИРАЊЕ  НА  ПОНУДИ ЗА  НАБАВКА  НА ГОРИВО  
ПО ВИД И КОЛИЧИНА СПОРЕД СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател: ЈП �Стрежево� - Битола; 
1.2. Предмет на набавката: 
- горива - по спецификација; 

1.3. Место на извршување на предметот на набавката: 
 франко - Битола - магацинот на Претпријатието; 
1.4. Рок на испорака на предметот на набавката; 
1.5. Примерок од Спецификацијата од точка 1.2. 

Нарачателот ќе достави на повик - барање од секој за-
интересиран понудувач; 

1.6. Право на учество имаат сите физички и правни 
лица; 

1.7. Рокот за поднесување на понудата е 15 дена од 
денот на објавувањето. 

1.8. Со најповолниот понудувач нарачателот ќе 
склучи рамковен договор. 

1.9. Понудите јавно ќе се отвораат на ден 
23.04.2003 г., во 11 часот во просториите на дирекција-
та на ЈП �Стрежево� - Битола, при што претставниците 
на понудувачите на комисијата треба да и достават 
писмено овластување за учество на јавното отворање. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи - името, адресата 

и седиштето на понудувачот, цена со пресметан данок, 
квалитет како и да се наведе начинот на плаќање: ком-
пензација-вирман или одложено плаќање и рок на ис-
порака. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки во еден оригинален 
примерок потпишан од страна на овластено лице на по-
нудувачот. 

3.2. Како прилог кон понудата понудувачите се 
должни да достават: 

- Извод од регистрација на дејноста - уписот во тр-
говскиот регистар; 

- Доказ за финансиската и економската способност 
во согласност со член 24 од Законот за јавни набавки; 

- Изјава дека понудувачот не е под стечај потпиша-
на од одговорното лице на понудувачот, како и дека не 
му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење 
на дејност. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ - во согласност со член 27 од Законот за 
јавни набавки 

- цена,  
- квалитет, 
- начин на плаќање: готовинско, компензација, од-

ложено плаќање и 
- рок на испорака. 
 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои се поднесени по рокот како и 

оние кои не се изработени согласно условите и барање-
то нема да бидат разгледувани. 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда во дел или за  целата набавка. 

5.3. Понудите се доставуваат на адреса: ЈП �Стре-
жево� - Битола, бул. �1-ви Мај�  бб, Битола, Комисија 
за јавни набавки. 

5.4. Дополнителни информации на тел: (047) 224-
739 и 224-068 и 224-354. 

 
Комисија за јавни набавки 

_______________________________________________ 
 

БИЛАНС НА УСПЕХ 
 
Во согласност со член 565 став 3 од Законот за тр-

говски друштва Стопанска банка а.д. Битола го објаву-
ва ревидираниот биланс на успех по Годишната сметка 
за 2002 година 
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БИЛАНС НА УСПЕХ 
За годината завршена на 31 декември 2002 година 
 

 

(во илјада 
 денари) 

Приходи од камата 422,852 
Расходи од камата (124,098) 
Нето приходи од камата 298,754 
  
Приходи од провизии и надомести 114,023 
Расходи од провизии и надомести (20,952) 
Нето приходи од провизии и надомести 93,071 
  
Приходи од дивиденда 821 
Нето приходи од курсни разлики  
Останати приходи од дејноста 2,576 
Приходи од дејноста 395,222 
  
Расходи за сомнителни и спорни побарувања (26,614) 
Нето расходи од курсни разлики (2,332) 
Останати расходи од дејноста (163,941) 
Расходи од дејноста (192,887) 
  
Добивка пред оданочување 202,335 
  
Данок од добивка (13,909) 
Нето добивка за годината 188,426 

 
Стопанска банка а.д. Битола 

_______________________________________________ 
 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002 и 46/2002), 
Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А  

Просечната месечна нето плата по работник за ме-
сец март 2003 година неможе да изнесува помалку од 
утврдената на ниво на оддел и тоа:  

 
Оддел Назив на одделот Износ 
01 Земјоделство, лов и соодветни услуж-

ни активности 
6762 

02 Одгледување на шуми, користење на 
шуми и соодветни услужни активности 

6963 

05 Улов на риба, дејност на мрестилиш-
тата и рибарските фарми, услужни ак-
тивности во рибарството 

5544 

10  Вадење на камен јаглен и лигнит, ва-
дење на тресет 

0 

11 Вадење на сурова нафта и природен 
гас и услужни активности во произ-
водството на нафта и гас, освен ис-
тражувања 

0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 0 
14 Вадење на други руди и камен 8854 
15 Производство на прехранбени произ-

води и пијалаци 
9181 

16 Производство на тутунски производи 9225 
17 Производство на текстилни ткаенини 4474 
18 Производство на предмети за облека: 

доработка и боење на крзно 
3518 

19 Штавење и доработка на кожа, произ-
водство на куфери, рачни торби, сед-
ла, сарачки производи и обувки 

1701 

20 Преработка на дрво, производи од др-
во и плута, освен мебел, производ-
ство на предмети од слама и плетар-
ски материјал 

5224 

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 

7554 

22 Издавачка дејност, печатење и репро-
дукција на снимени медиуми 

8833 

23 Производство на кокс, деривати на 
нафта и нуклеарно гориво 

12063 

24 Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 

11729 

25 Производство на производи од гума и 
производи од пластични маси 

4610 

26 Производство на производи од други 
неметални минерали 

9849 

27 Производство на основни метали 7786 
28 Производство на метални производи 

во металопреработувачката фаза, ос-
вен машини и уреди 

6019 

29 Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 

8680 

30 Производство на канцелариски и сме-
тачки машини 

8000 

31 Производство на електрични машини 
и апарати, неспомнати на друго место 

8359 

32 Производство на радио, телевизиска и 
комуникациона опрема и апарати 

5992 

33 Производство на прецизни медицин-
ски и оптички инструменти и часов-
ници 

10858 

34 Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 

4958 

35 Производство на други сообраќајни 
средства 

7686 

36 Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место 

4913 

37 Рециклажа 5172 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 
11123 

41 Собирање, пречистување и дистрибу-
ција на вода 

7894 

45 Градежништво 5401 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 

8747 

51 Трговија на големо и посредничка тр-
говија, освен трговија со моторни во-
зила и мотоцикли 

9680 

52 Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; поправ-
ка на предмети за лична употреба и за 
домаќинствата 

5772 

55 Хотели и ресторани 5889 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 6252 
61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 6003 
63 Придружни и помошни активности во 

сообраќајот: активности на патнички-
те агенции 

12743 

64 Поштенски активности и телекомуни-
кации 

12867 

65 Финансиско посредување, освен оси-
гурување и пензиски фондови 

14944 

66 Осигурување, реосигурување и пен-
зиски фондови, освен задолжителна 
социјална заштита 

16596 

67 Помошни активности во финансиско-
то посредување 

19787 

70 Активности во врска со недвижен 
имот 

10903 

71 Изнајмување на машини и опрема без 
ракувач и изнајмување на предмети 
за лична употреба и за домаќинствата 

6385 
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72 Компјутерски и сродни активности 9068 
73 Истражување и развој 9152 
74 Други деловни активности 8484 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна 

социјална заштита 
8152 

80 Образование 7531 
85 Здравство и социјална работа 7647 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, 

санитарни и слични активности 
7771 

91 Дејност на организации врз база на 
зачленување 

10573 

92 Рекреативни, спортски, културни и 
забавни активности 

7017 

93 Други услужни дејности 9010 
95 Приватни домаќинства со вработени 

лица 
0 

99 Екстериторијални организации и тела 0 

588. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за даноците на имот....................... 10

589. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за административните такси......... 11

590. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за буџетите...................................... 13

591. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за Фондот за земјоделство............ 17

592. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за утврдување и наплата на јавни-
те приходи................................................. 17

593. Завршна сметка на Буџетот на Република 
Македонија за 2001 година.......................... 18

594. Закон за дополнување на Законот за кон-
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595. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за јавни набавки............................. 29

596. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за продажба на становите во оп-
штествена сопственост................................. 31

597. Одлука за основање на Анкетна комисија 
за испитување на презентираните видео-
материјали и другите податоци од ВМРО-
ДПМНЕ и на целокупните видеоматерија-
ли, други податоци и службени докумен-
ти од испрашувањето на Петрит Аме со 
кои располага Министерството за вна-
трешни работи............................................... 32

598. Одлука за доделување на наградата �За 
годишни остварувања во областа на пуб-
лицистиката и новинарството� за 2002 го-
дина................................................................ 32

599. Упатство за измени и дополнувања на 
Упатството за спроведување на Одлуката 
за известување за работи со хартии од 
вредност......................................................... 32

600. Упатство за измена и дополнување на 
Упатството за начинот на користење на 
правото согласно Одлуката за определува-
ње на вредноста на правото за купување 
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            Министер, 

     Јован Манасијевски, с.р. 
               

___________ 
 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), 
Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Трошоците за живот за месец март 2003 година во 

однос на месец февруари 2003 година се на исто ниво. 
2. Исплатата на платите за месец март 2003 година 

во однос на месец февруари 2003 година работодавци-
те од членот 3 став 1 ја вршат на нивото на правото 
утврдено за претходниот месец. 

 
  Министер, 

    Јован Манасијевски, с.р.  
___________ 

 
Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот на 

добивка (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 80/93, 11/2001, 2/2002 и 44/2002), Државниот завод 
за статистика ги утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА  ЗА  МЕСЕЦ  МАРТ  2003  ГОДИНА 
 
Движењето на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари-март 2003 година во однос на 
просечните цени на мало во 2002 година изнесува 1,1%. 
 
                                           Директор, 
                                             Благица Новковска, с.р. 
           

С О Д Р Ж И Н А 
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